
P A R C E L O N A : 
PER EDICIÓ 

DÜBS PESSETES 
CADA MCS E a Ï Ï b a d c 

F - S N I N S U L A : 
7'60 PT3. Tr imaat r · 

•OK'O P - STAT.: 
16 PTES. ÍVimestra 

Any nL-Him 1,831 - ü l i i i m , 12 ile noíemtire 3e 19211 E d i c i ó d e l m x t í Oflciüesi imureinta: Escaíellers, 10 Ws. -Telèfra Ais1 

Toies les misses que se celebraran demà, dissabte, dia 13 del corrent, de sis a dota», a les esglésies parroçaiaL· de Sant Pere de les Pael'les, Santa 
Anna, Sant Paa del Camp, Alberc dt Sant Antoni (Roger de Flor), i les de deu a dotae a l'església de la Casa Prooincialde Caritat (aquestes 

dofertori), seran aplicades en suftagl de tàfàma de '^Sk 

N ' A n t o n i S e r r a i F e l i u 
C o n g r e g a n t d e l a P u r i f i c a c i ó i S a n t F r a n c e s c d e B o r j a 

que morí en sa c a s a de Sant Andreu ds Llavaneres el dia 14 d octubre últim 
havent rebut ela Santa S a g r a m e n t » i l a Benedicc ió Apoetó l loa 

(A. C S . ) 

Els sens afligits esposa, fills, fills polítics Joaquim Peres Casailas, Víctor Conill Montobblo i Felip Vergés Puigdelabellacasa, néts, germans, germans polítics, tia política, 
nebots, cosins i parents tots, en recordar ais amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, els preguen que el tinguin present en llurs oracions i se serveixin assistir a algutia 

de les dites misses, que ela en quedaran agraïts. 

Bl dol es dóna per despedit No es convida particularment 
Els Excms. i Rdms. senyors Arquebisbe de Tarragona i Sisbe de Barcelona s'han dignat concedir 100 l 50 diet dindulgincia en la forma acostumada. 

I 

M i l 

w m 

d ; d o l o r s p i n ó s d e b o l i b à r 
MORI EL 4 DEL CORRENT 

HAVENT REBUT ELS SANTS SAGRAMENTS I LA BENEDICCIÓ APOSTÒLICA 
(A. C. 8.) 

Ela seus afligite espòs Jeroni Bolfear. SUs Josep Marta, Jaume, Maria Teresa 1 MaiíQel, flll polític 
Josep Baireras. filles polítiques Concepció Pera l Momserrat Massó, néts 1 nétes, germana Pilar Pinós 
vídua de Barret, germanee polítiques (presenta 1 absents), cosins 1 parents tots. preguen als amic* 1 
coneguts que la tinguin present en llurs oracions i se serveixin assistir als funerals que,* en sufragi 
de la seva ànima, se celebraran d ema, dissabte, 13 del correm, a les deu del matí, a l'església de Sant 
Vicens de-Paül, Provença, 212, pel qual tavor els restaran samament agraïts. 

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT 

/ 

0 5 3 

Pianos Autopianistes 
< F I S C H E R > 

N O V A Y O R K 
L'instrument més perfeccionat fins ara. Es realment una meJ-avell* 

artística, tant per a piano com per a autopianistes. Pedals sumament 
suaus i graduals. Els més grans concertistes mondials en són testiiuo-
ni. segons dictàmens que té a la vista llur representant exclusiu 

1 8 , P l a ç a d e C a t a l u n y a , 1 8 

f 

B a n c a M a r s a n s 
S o c i e t a t A n ò n i m a 

Valors, Cupons, Qiros, Canvi, Viatges 
2, R A M B L A D E C A N A L E T E S , 3 

\ 

2 4 

Í M O D E L S 

V A R I A T S 

C E L L E R CATALÀ de Vda. i Fill de J . Campal 
C O B B I B I A , 33 (davant la Catedral) 

B A R I D I P Ò S I T D E C E R V E S A d e E . P E T R Y 
Primer i únic establiment que es dedica exclusivament a la venda de cervesa. 
Bar de fama mundial per expedir cervesa de primera qualitat, presentada en en
vasos higiènics. Llevat fresc de cervesa per a curar els floroncos, granallaJes, 
erupcions, supuracions, grans, herpes, etc. etc. Servim les demandes de cal? 

xons de cervesa a domicili amb promptitud i esmer. 
C o p r i b l a , 2 3 (davant Catedral) T e l è f o n A - 1 2 9 8 

y \ f " P f i ' l T»·r·£»T*r% a Ajudant de la Facul ta t de Medicina 
• * ^ X « 4 <l iO (Obstetriola). Metge da l l n a t i t u t de 

T joologia i Puericul tura, Ex-aaalatent de les Maternitats de Munic 
i Ginebra Es complau a parrtcipar el trasllat del seu despatx de l'especialitat 
de parts i Ginecologia al carrer Boaael ló , 310, pr imer . De 3 a 5. — Telè
fon 977-0. 



LA VEU DE CATALUNYA Divendres, 12 de ouvembre de 1320 

SUBSCRIPCIÓ PÚBLICA 
d e 

3 0 . 0 0 0 O b l i g a c i o n s 3 1 6 % 
de la 

a 9 5 p e r l O O 

A N T E C E D E N T S 
La nac iona l i t ac ló d t la SoctHftt G«neral d'Aigües de Barce 

lona, efectuada per l'adquiaició d* les «eves accions per un grup 
bancari naciopal, ha exigit la reorganització financiera de la So
cietat sobre les bases de l 'ampliació del seu capital accions, que 
s'ha augmentat fina a la xiír tr de 30 mUlons de pessetes, subscrit 
en la seva totalitat pel di t grup bancari, 1 d'una nova emis«16 d'o 
bllgacions per un import de 2o milions de pessetes. 

La valoració a t r ibuïda a l'actiu social respon ala criteris mas 
prudents i la seva rendabilitat cobreix amb gran excés totes le* 
càrregues íinancieres, inclòs les de la present emissió. 

Els acords establerts amb l'Excm. Ajuntament de Barcelona as
seguren una actuació mancomunada de la dita Corporació l la So
cietat, els quals efectes arribaran tant al perfeccionament del servei 
d'aigües en tots els seus aspectes com a l'estabilitat dels seus in
gressos Els obtinguts en els últims deu anys han estat els següents; 

Any* 

1910 
1911 
1912 
1913 
19U M 
1916 
1917 
m a 
1919 
190) 

(1) Estímacld. 

Ingresso* 

4.096,773 
4.320.761 
4.665.627 
4.844,826 
5-029,103 
5.268,588 
5.415,427 
5,707,180 
0.784.£aü 
6.057,5*30 
7.125,000 (1) 

Productes nets 

2 665,208 

2.943.818 
3.072,871 

, 8.264.805 
3-848,333 
3.406.059 
3.613,999 
3 871,846 
3.653.580 

Característiques d e u . Oblig-acions 
Aquests títols formen part d'una sèrie d* 60.000 obligacions al 

portador de 500 pessetes nominals cadascuna, estan representades 
per títols de 1. 5 i 10 Obligacions i estan garantides per (Ot l'actiu 
social en el mateix gran que les emissions anteriors. 

Llurs interessos, a r aó de 6 per 100 anual, esran pagadors 
per trimestres que veneefan en pruner de febrer, primer de maig. 
primer d'agost i primer de novembre de cada any. amortitzant se a 

la par en 45 anys per sorteig, que començaran en 1926. 
Els títol» portaran un primer cupó vencídor eh primer de" fe

brer de 1921. 
L'anualitat exigida per totes les Obligacions de l a Societat, in

clòs les 50.000 actuals, s'augmenta a 2.390.000 pessetes, estan, per 
tant, cobert* gairebé dues vegades pels productes nets. 

Condicions de 1» subscripció 
Les entitats següents: BANC DE BARCELONA. BANC DE BIL

BAO, BANC H1SPANO-COLON1AL. BANCA ARNUS. SINDICAT 
DE BANQUERS DE BARCELONA i la SOCIETAT ANÒNIMA AR-
NüS-GARI. ofereixen, a partir del dia 11 del corrent, els 30.000 títols 
referits en Subscripció Pública irreductible, atenent-se les deman
des pei ordre de llur arribada, al tipus de 

95 per 100, o sia pessetes 475 per Obligació 
a pagar en la següent forma: 

P t M . l O O a l'acte de !• Subscripció, i 
> 3 7 8 el dia 3 del vinent desembre 

contra remesa dels títols. 
Els establiments encarregats de la subscripció abonaran in

teressos a r aó de 5 per 100 sobre els pagaments anticipats. 
Barcelona, 6 de novembre de 1920 

Uocs de subscripció 
BAMÍ1LOM* : taae * • a r · e i · n » ; Bans é t SHbM; Bans Hispano 

Oolonial; Siodieat de Banquera; Banca Arnua; Societat Anòni 
ma ArnuB-Qart; Garriga Negués Nebets, 8. en Ota.; Banca Mar-
aatis, S. A.; Tasqurts I C», S «n 0.: Filla de F. MM Sardà; 
•tover i C.-; Bans Bs Catalunya; teler i Torra Germana; Banc 
Be Biistssi I Bs—MM>SB; Fills de Magí Vans; Rosés I 0.-, Pere 
Mir i Bastwa; NoneH CsrawMi» Bans Urquijo Cata là ; Nebot de 
Parasato I 6.*; Suaureal Bel Banc d« Terrassa. — SABADELL: 
Banc de SabadeB. — TChHfttbA: nans de Terrassa. — GRA

NOLLERS: Bans de Granollers — VILANOVA I GELTRÚ: Banc 
as Vilanova. — TARRAGONA: Bans 0—sislal de Tarragona.— 
TOrtTOSA: Bans de Tortosa - B E U » Banc de Ret* ds Des 
wnip·se i PiésNea. — VALLS: Bane de VaNs. — GASSA DE LA 
SELVA: Bosch i Cortolà; Jubert i Prssas. — OLOT: Llosat i Es-
líubos. — RIPOLL: P. SuBsr Boaquels. 

G R A N S M A G A T Z E M S 

E L S I Q L O 

DEL 3 AL 20 DB 
NOVEMBRE EXPO
SICIÓ I VENDA DB 

• 

V E S T I T S 

I C O N F E C C I O N S 

P R E U S E X C E P C I O N A L S 
e n V e s t i t s , A b r i c s , B r u s e s , F a l d i l l e s , 

R e f e j o s , B a t e s , C o t i l l e s , C a p e l l s , C o l l s 

p e l l , G u a n t s » C o r b a t e s , B u f a n d e s , e t c 

SECCIÓ DE 
C A T I F E S 
(Pis primerj 

G R A N A S S O T 1 T EN 

T A P I S S O S 
D ' O R I E N T 
procedents de les més acreditades poblacions 
productor*» de P È R S I A I T U R Q U I A 

S e ' n g a r a n t l t z a l a l e g i t i m i t a t 

T l f * T 3 o n H O V*1* de U pell . Vies ur lnàr ie» . Cort». 642. 
l·T· . O U W t a W D a à s L CllBlea: C SsntPiu. i t . 7 a 10 nit. 

f l R R R P M f l M >*lca XRsdiogrsfis instantània visceral. ídem ests-
u n . P f l & w m v nt*ü>plc* Radioteràpia. « B O O H , 4B. De qustre a sis. 

U f » C 3 - A T . T . T ï r S - n V l e * UrlnArlss. — Mat r iu . Comte ds 
• ^ * t m M J B J K l W V l'Asalto, 18. FMÜUB. deB a l i de 7 a 8. 

Directors de Col·lejis 
V i s i t e u e l S t a n d 7 5 3 de 

l a F i r a de M o s t r e s 
d e l P a l a u de B e l l e s A r t s 

Trobaran petites oonferénoiss 
en projsooloas adequades per 
als nens, i demés oontes, bisto-

vtetss, eto. 

C i n r A S , 8 . en Ú . 
P o r t a l d e l ' f lngel , I I i 13 

TAQUIGRAFIA 
CATALANA 

J . E L Í A S J U B E R T 

El millor llibre d* tsquigrefi* 

De eenda en totas Us Uibrar lM 
i en la nostra Administració 

Sabó « L a Oca 
Qualitat superior 

Fakricant: J. ALERM - MATARÓ 

>» 

C a f è 
Torrefacció Americana. 

J. QUER. p u ç a Montcada, 10 

B B NZ ÏN A 
Desapareix en absolut el perill ds la 

bendr? usant «is dipòsits Inesplo-
sibtes i ininflamsblei, patentat de Is 
S A. Bergomí de Milano. Agència e 
Barcelona: Carrer Universitat. 34,2.°° 

M i d ó p u r d e b l a t 
Especialitat per a Pastisseries. Dipòsit 
J. QUER. Massa de Montcada, n." 10. 

A n u n c i s o f i c i a l a 

BANO HISPANO AMERICA. - Divi
dend passiu. 
El Consell d'AdmlnisiraclO d'aquest 

Banc. en us de la facultat que 11 es
tà coolerida per l'anlcie 13 dels Es
tatuts, na acordat demanar «Is se
nyors accionistes, com a sete divi
dend passiu, el to per 100 del capital 
social, o sigui cent pessetes per acció. 

El pagament d'aquest dividend 
tiaurft d'eíecluar-se, des del dia J ai 
tO de gener prOxim. en \A oficines 
centrals d'aqueet Banc. en les de les 
•«ves StK-ursalí i Agtndes d'Albace
te. Alcoy. Alacant, Antequera, Bada
joz. Barceloos. Bilbao. CabrU. CAce-
res, CAdl7. Calatayud, Cartagena. 
COrdoba, Curulla. Egea de los Caba-
Ueros. Figueres , Qranada, Huel>*a, 
OKS, Xàtiva, Le» Palmes, Linares, 
Logroílo, Màlaga. Mérida, Múrcia, 
Olot. Palma de Mallorca. Pamplona. 
Ronda. Santa Cruz de Tenerife, Sf-
vUla, SOria. Terrassa, Tudela. Valds-
p«0as, Val»Dci». Valladolid. Vigo. Vi
lafranca del Penedès i Saragossa: en 
el Banc de San Sebastlan (federat 
wmb aquest Banc Hispano Americà) 
a Sao Sebestiao; en el Banc Herrero, 
a Oviedo: en el Basc de üijon, a OI-
lon, en «l Banc de Santander l B<inc 
Mruaii-.ii, a Santander, 1 en el Banc 
de Burgos, presentant al t«r el dit 
pagament el» corresponents extractes 
d'InscripciO de les accions, a & d'a-
nctar-bl el nou desembors. 

Així que e* fa púbhc per a coneixe
ment dels «enyors accionistes, re-
tordan'-le» ço que prevé l 'art lce 
14 dels Estatuts respecte la demora 
cn el pagament dels dividends pas
siu* 

Madrid, 5 ds novembre de 1S80. — 
Zl secretari general, Ramon A -Val-
dés 

CAMBRA OFICIAL OK LA PRORIK-
TAT URBANA 
Compto i ^> que es disposa eo 

l'apnrtnt b) de la Dlspoetctó transi
toris teivera del Reglament provisio
nal per a la reorganització 1 funcio-
nesnect de les Cambres de la Propie
tat Urbana de 28 de mals proppas
sat, queden exposades al públic, en la 
Secretaria d'aquesta Corporació (Rie
ra de Sant Juan. 37. 1 Magdalenes, 12} 
les llistes electorals o cens de la Cam
bra, durant qutnte dies; servint el 
present edicte de notificació a tots 
ela interessat] perqu* durant els eina 
dies subsegüents 1 a tenor ds l'apar
ta: c de la pròpia DUposldO puguin 
reclamar sobre llur loctastó. ex-
clueio o classiflcacK' en «1 cens 

Barcelona, 90 d'odubns de MO. - • 
EI secretari-

Obituarí 
fUNlRALS 

fTAntoM Zamora i t t&aumi . Mori 
el 29 d'octubre últim als tS anys d'e
dat. Avui. de deu a dotze, misses 
a la capella del Sagrament de la Ca
tedral. 

N'Eduard Maluquer i AmUu. Mort 
el 9 del corrent. Avui. de deu a 
dotze, misses a l'església de ^anta 
Teresa (carrer de la Canuda', 

f ' i /os-pp F·.ir·jU i Pujadas Avui, 
de gls a dos quarts de dotze, misses 
a la parròquia dt Sant Jaume. Ofsr. 
tort de deu a dotie. 

AdminittradffTS, benfaclars, malalUt 
i empleats morts a l'Hotpital de la 
Santó Creu l de Sant Pau. Avui. d i 
vendres, a las deu. funerals a l'esglt-
sla de l'Hospital. 

En Joan Rovira i Bruguera. Mori el 
30 d'octubre de 1920. Avui, a les dsu, 
funerals a l'església de la Casa de 
Caritat 

La senyoreta Na Mercè Catarineu i 
Alds. Mori el 87 d'Octubre últim. 
Avui. misses, de vuit a dotze, a la 
capella del Sajrament de la parrò
quia de Jesús, de Or&cla. i a Nos
tra Senyora de Pompela; de deu a 
dotte, a la capella del Carme de Nos
tra Senyora de Betlem; de set a onae, 
a la capella de Maria Reparadora 
(carrer Casp], 1 totes las ds Nostra 
Senyora del Sagrat Cor, Pares Ca-
mils, Religioses Merceddrles de Sant 
Gervaii i Religioses Franciscans* del 
Poble Sec. 

S-Antoni Serro i PeUu. Mon el U 
d'octubre últim, a Llsraneres. Demà 
dlseabte. misses de sis a dotse. a les 
parròquies de Sent Pers de les Puel-
les. Ssnta Anna. Sant Pau del Camp 
i esglés.a de l'Alberg de Sant An
toni del carrer de Roger de Flor, 1 de 
deu a dotze, cbb ofertori, a l'esglA-
sia 4s la Casa de Caritat 

.Va Ootors Ptnds de Beli bar. Mori 
el 4 del corent. Demà, a les deu, fu
nerals a l'església de Sant Vicens 
de -PaOl Provtnça. i l i ) . 

ANIVBRBARIB 
,Vu Dolors Paya I Ferrer, i iduo d ' t n 

Gil Vernís. Mori el 13 de novembre de 
1919. Demà. dissabte, a les deu. mis-
?es a la parròquia dels Sants Just 
i Pastor. 

Na Carlota Dalmau, vídua de FlM. 
Mort «1 30 d'octnbre de 191», Avui, 
a dos quarts d'onze, misses a l'es
glésia del Bonsuccés. 

En Francesc Alemany i Seller. Mort 
el 13 de novembre de 1916. Avui. de 
deu a dotze. rolüSes a l'església del 
Roser (Auzie? March, S4). 

Va Antbnia Seçn* i Simón, vtduA 
d'En franenr Belfta i Forgas. Mort 
el 3 de novembre de 1919. Oem4. dis
sabte, ml«4e» de deu a dotze, als altars 
de Sant Josep Oriol 1 Verge dels Do
lors de la parròquia del Pi. al de 
Sant Antoni de la de Sant f rancese 
de Paula, al de la .Merc4 de la seva 
Basílica 1 al del Crist.de Upant de la 
Catedral. 

<Va Assurnpció Amett i Masó, v í 
dua d'En Francesc Pla i Blanch. 
Mon el 10 de novembre de 1*9. 
Avui, a les déu, misses a la parrò
quia de Sant Francesc de Paüls 

PAMTIOIPAOIONS DE DEFUNCIÓ 
En Miquel Alsina i La pe ras. Ba-

tórrada abir a la tarda al Cementiri 
Nou. 

Na Jostpa Xtlona i Rçiç. vídua 
d'Araçonts. Enterrada abir a la tarda 
al f y ^ n t ^ j vell. 

Reoomanrm a (es tnntats t alt 
particulars que tenen a bé tram»-
trens articles o nous supliradeí, 
la aeeesscai absohaa (tmse la 
qual ne CM f» ponetMe fer-n* 
el menor cas) d avalar deguda
ment el» original» amb un «e-
geli o una firma : : i : n 

http://Crist.de


Divendres, 12 de noveiobr» de 19(0 CA VEU DE.CATALUNYA: 

N O T Í C I E S D E L A P E N Í N S U L A 

(Telegrames 1 conferències de L A V E U ) 

MANIFESTACIONS DEL PRESIDENT 
Madrid. 11. 2 tardo. 

El president del Consell ba estat a 
primera b o n del mati al ' nUuleteri 
de Marina, on ha despatxat amb els 
ceps d'aquell departament. 

Des de Marina, el senyor Dato s'ha 
traslladat a la Nunciatura. 

Parlant després d'aguest* visita, 
de a el senyor Dato: 

—Hem parlat amb monsenyor Ha-
gonessl del nomenament de prelats 
que ba de ler-se per a cobrir les va-
cants existents. 

El senyor Dato no ba volgut revelar 
la forma com es tarà 1» provisió de 
diòcesis. 

Des de la Nunciatura, el president 
ba anat al Palau, per a compliuien-
tar la reina Cristina. 

El senyor Dato ba manifestat que 
la reina mare havia preguntat si 
era exacta una noticia circuloda sobre 
la mort del rel de Bavlera. 

—Jo —" ha afegit — he contestat 
que el Govern no tenia noticies ofi
cials sobre la mort. L'tmlc que se sa
bia te que estava malalt i que la 
seva malaltia Inspirava temors, per 
tractar-se d'una persona d'edat avan
çada. 

De totes maneres, el marquès de 
Lema ba telegrafiat a Bnslies. iletna-
nan: informes sobre l'estat del rel de 
Bavlera, 

Despróe s'ha traslladat el pr^lrtenl 
a la Presidència, on ba rebut els 
periodistes, facilitant-los les noticies 
que antecedeisen. 

Després ha afpglt: 
—He bebut un telegrama del mar-

quès de la Torrecllla. donant comp
te de l'estada dels rels a Londres. 

Es mostren molt satisfets de les 
atencions que reben. 

En les noticies que ea reben de 
Londres es reflecteix l'excetíent Un-
pressl* i èxit que ba constituït l'Ex-
posldó'd'Art Eipaayol ! els seus or-
ganlUadors han merescut per això. 
de les personalitats i públic, els més 
entusiastes elogis i la impressió de 
les obres allí exposades han consti
tuït on veritable bomenai^e a l'art 
espanyol. 

Amb això queden comprovades les 
suposicions que fèiem després de co
nèixer l'èxit que havien obtingut en 
cert&ment anàlegs en els quals e'ha-
vten presentat 

Ha parlat després «1 president del 
viatge del governador de Barcelona 
a Madrid. 

—Com els havia anunciat — ha dft 
— ahir a la nit celebrarem una con
ferència moll llarga el general Mar
tínez Anido, el ministre de la Go
vernació i Jo. 

Vàrem parlar de tot el que es re
laciona amb Barcelona: del passat, 
del present i de l'esdevenidor. -

El nou govemadoi* coneix «1 nos
tre criteri sobre els problemes pal-' 
pitanis de la Ciutat Comtal. 

Aquesta tarda, en l'exprés, tornarà 
a Barcelona el senyor Martínez 
Anldo. 

Ha anunciat el cap del Govern que 
el dissabte se celebrarà Consell de 
ministres a la Presidència, a dos 
quarts de ais de la tarda. 

Com que un reporter U ba pregun
tat sobre la data de les eleccions, el 
•enyor Dato ba contestat: 

—En el Consell del dissabte es trac
tarà de la data de les ekocions, per
què segurament el ministre de la Go
vernació portarà a conelTement dels 
seus companys aquest detall. 

Ha acabat les seves manifestacions 
•1 senyor Dato dient que el minis-
tre de la Guerra 11 havia telegra
fiat donant-li compte de la seva es
tada a Àvila, i de les visites efec
tuades als estaBI Imants militars de 
Valladolid. 

LA VACA DE DEPENDENTS 
No hi ba hagut variació Mnstble en 

la vaga de dependents del comerç, 
fera l'augment de botigues obertes, 
par haver accedit a les millores sol-
1 (citades per llurs dependents i el 
tancament de nous establiments, que 
afecten als nous rams de dependèn
cia que s'havien declarat en vaga. 

Malgrat el nombre de dependents 
parats, que són uns deu nul. no hi 
ha hagut cap Incident d'importàn
cia 

LA «CACETA» 
l.a tGaceta» publica: 
Reial decret prorrogant novament 

per deu mesos el període de vigèn
cia de la llei d l l de novembre de 

1916, anomenada àa \m subsistèn
cies. 

Reial ordre d'Instrucció pública l 
Belles Arts. disposaut que s'anuncií 
a cuncure previ de trasllat, la pro
visió de la plaça de professor de Glm-
nàsla, vacant a l'Institut de Carta
gena 

Anunciant trobar-se vacant la Sec re- • 
la riu judicial dels jutjats de prime
ra Instàncl ade La Ba&eza i de Malió. 

EL CONGRES POSTAL 
Han acabat els treballs que s'be

vien encomanat a la comissió pri
mera del Congrés Postal, que estava 
encarregada de fer la revisió del con
veni principal de la ÜBíé. 

Pot calcular-se el treball que haurS 
portat a cap aquesta Comissió, te
nint en compte que el conveni prin
cipal, com el seu nom Indica, trac
ta de l'organltzació^de tots els ser. 
vels encomanats al corréu en les re
lacions amb tots el» països de la 
Dnló, de les atribucions que compe
teixen a l'odcina internacional de 
Berna, de la liquidació de comptes, 
de les bases de tots els reglaments, 
dels acords dels altres serveis 1 de la 
duració de tots els convenis. 

Quan acabà la discussió, el presi
dent de ta Comissió, degà del Con
grés. M. Debeste, delegat d'Itàlia, 
que des del començament de les seves 
tasques ve donant proves del seu ta
lent I de la seva competència, pro
nuncià un discurs de comtat molt sen
tit. 

Digué que no esperava, per raó de 
la seva edat. assistir a més Congres
sos Postals, peró que conservaria, 
mentre, visqués, un record Inesborra
ble de l'actual, l que, mentre visqui, 
acompanyarà en llur vida de ventures 
tots els delegats. 

El delegat d'Anglaterra, secretari 
adjunt del General Postal Office de 
la Gran Bretanya, saludà, en nom 
dels a.itígata que Integren la comis
sió, ui senyor Delvatü, del qual va 
dir que havia portat amb taLs encerts 

i els debats que l'àrdua labor que sets 
havia encomanat a es at portada a 

I cap amb el major encert, ja que s'han 
adoptat acords que a iots ban sem
blat els més convenients per a la 
prosperitat dels eervels. 

Acabà la sessió entre vteques t 
I aplaudtmantB a la Unió Postal Uni

versal. 
Avui continuarà la discussió del Re

glament d'execució de paquets po&-
18»s, cre«m-se que demà pugui aca-

i bar la revisió d'aquest conveni. 
La quinta Comissió, que és l'encarre

gada de la redacció dels convenis, 
s'ha reunit avui per a rebre els que 
corresponen a la quarta comissió i 
I "reparar la correcció d'eítfl. 

Dintre de poc dies serà exposat 
en els salons del Congrés Postal un 
aparell distribuïdor de segells 1 tar
getes postals, fabricat per la casa Sie-
llaf Machin Aktlengeselschaff. de 
Berlín 

Els que coneixen aquest aparell 
diuen que representa una positiva 
av'en atge per a l'expendícló dels sig
nes del franqueig. 

Ahir va invitar la delegació italia
na a esmorzar, en l'Hotel Bltz, el* 
delegats espanyols. 

Al flnal es canviaren frases de mu
tu afecte per a Itàlia I per a Espanya, 
i es feren vots per a la prosperitat 
d ambdós països, i la firma d'acords 
que facin més estretes les relacions 
postals enttre Italians 1 espanyols. 

La delegació de xíaa es proposa ob
sequiar avui els delegats d'Espanya. 

Són diverses les delegacions que 
ban remès al Rel col·leccions de se
gells i targetes poeiads. Entre els paï
sos que últimament bo han fet figu
ra Tunis, que ba enviat una comple
ta i intereaaot col·lecció. 

ELS ALCALDES DESTITUÏTS 
Madrid, l i . Vl& tarda. 

Fins ara són 43 els alcaldes des
tituïts per Reial Ordre. 

LA JOVENTUT MAURISTA 
La Joventut Maurista ha celebrat 

una reunió, acordant demanar al Go
vern que la guàrdia civil no inter
vingui en la Il·ilta electoral, visitar 
el senyor Maura per a reiterar-li la 
iníranglble adhesió de la Jowotut 

i fer-li avinent que aquesta es tro
ba decidida a actuar molt activament 
en ia pròxima Jornada electoral, per 
a combatre la perniciosa política del 
Govern , donar de baixa eq la llista 

de socis de la Joventut a l'ex-dlpu-
tat maurista don Joan Vitorica. 
ELS PATRONS 1 LA DEPENDÈNCIA 

MERCANTIL 
B'. Comliè patronal que entàn en 

la vaga de dependents de comerç ha 
facilitat una nota rectificant les afir
macions que es fan en la nota pu
blicada ahir pels dependenta. 

Diuen els patrons que regna entre 
ells gran esperit de solidaritat, com 
bo demostra al fet que comerciants 
tan significats oom els senyors Esco
bar, AntoII Quevedo, Alexandre 1 al
tre* molts citats en la nota dels de- i 
pendents com a conformes amb les ; 
seves bases, han autoriteat al Comitè 1 
patronal per a manifestar que DO ban 
firmat ni firmaran cap base mentre 
el Comitè no ho disposi. 1 que pel 
contrari, certs elements els volien fer 
creure que camercioms i similars ha
vien firmat les bases, podent compro
var la inexactitud de la notiola. 

La Joventut Patronal ha publicat 
una enèrgica protesta contra aquell» 
patrons que han consenti: que en eia 
seus aparador» es fixés el cartell dient , 
que ban acceptat les bases dels seus 
dependents. 

• L PAPER 
En resposta a les afirmacions cou-

tlngudes en la proposta elevada al 
Consell de mlni-stres pal Sindica, de 
Professions lliberals, la Societat Co
operativa de fabricants de paper, en 
una extensa carta, que dirlgiflx a 
alguns periòdics, oposa a'gunes con-
slderaclons.' 

Nega que hi iiigl escassetat de pa-
' par a Espanya, sinó una crisi Je 
:ranspon que impedeix distribuir la 
producció. 

RespeWe a la linsegurebt «De la 
cotització, diu que és una realitat 
inevitable 1 inherent a tota empresa 
Induiria1 quan es desconeix el preu 
da la primera matèria. 

Nega l'afirmació de la proposta de 
què hi hagi avis cert que el paper 
seguirà pujant. Aquest avis. »i hi és. 
no procedeix de Ja Papelera, que tè, 
pel contrari, la impressió que ha 
d lniclar-se un descens en el preu de 
la pesa i per conseqüència del pa 
per. 

També nega que sigui exacte que 
disminueixi la producció de llibres. 

Segons dades de la Direcció de 
Duanes, en 1917 l'exportaoió de l l i 
bres féu de l.Cúo. 162 quilos, p en 
l'any I»19 arribà a 1.920.25*. 

Acaba' la carta mos rant el recel 
que la urgència amb què el Con
sell de ministres ha rtcolllt la pro-
pos a amagui el propòsit de perse
guir la indústria paperera espa
nyola. 

EL PREU DEL PAPER 
Madrid. 11, 5T5 arda. 

La «Gaceta» publica el següent: 
•La comlsión creada por d articu

lo segundo de la ley de 29 de Jullo 
de 1918, y en vlrtud de lo dispuesto 
en las reglas 13 y 15 de las dictadas 
para la ejecuoión de la mlatna, ha 
acordado fljar provisionalmente las 
slguientes dlferenclas màxlmas por 
100 kilogramos de papel empleodo en 
el presente mes por las publlcaciones 
periódlcas que se ajustan a los clnco 
tlpos establecldos por la ralsma co-

G U A N T S 
DE PELL I DE PUNT 

per a senyora, senyor I 
nois. Guants de regla
ment per a militars. Ex
traordinari assortit en to
tes les classes. Preus 

suma ment limitats. 

CASA VILARDELL 
F à b r i o a da gonaraa da pont 

Hospital, 38 i 38. — Sucursals: 
Comte Asalto, 8; Carme, 73, 

i Riera Baixa. 26 
MAGATZEM: Barbarà, 16 bis 
Telèfons 3658 A. i 3659 A. 

mlsión jr como de apllcaclón màs 
usual en esta clase de oubllcaclones, 
a saber: 

Primera clase 12í'70 pesetafi; aegun-
da, Í(í5'20i tercera. I24'2U; cuarta, 
HitO. y quinta, 12379 
' Asimlsmo ha acordado sefialar los 
tiguientes preciós por 100 kilos de 
papel empleado en la indústria del 
Ubro: primera clase. 12VU: segunda, 
W t í i tejvera, 139'*3, y cuana, 180. 

Lo que en cumpllmiento da la re
gla 15 de las dictadas para la eje-
oución de la ley de 29 de Jullo da 
1918. se publica para conocimlento de 
los Interesados a los efectos coosi-
guientes. 

Madrid, 9 de noviembre de 1920. — 
El presidente, Juan Ródenas.* 

LA VAGA DE ZAMORA 
Zamora. — La situació continua , 

agreujant-se en aïlt grau, no beallu-
mant-se la solució que posi fi a l'ac
tual estat de coses. 

l.a vaga general plantejada fa tres 
dies, s'ha estès a las indústries un tre
ballava personal no associat 

El comerç roman tancat i segueixen 
sense publicar-se els periòdica. 

La vaga carrilaire continua en el i 
mateix estat. 

Avui s'han registrat noves topades 
amb la guàrdia civil, resultant al- , 
guns coniusos. 

DETENCIONS A SARAGOSSA 
Saragossa. — Durant la nit passada 

continuaren les detencions de slndl- , 
callstes per ordre governativa. 

Han estat detinguts Nícasi Domin-1 
\XO, cadiralre d'ofici i conegut pro- i 
pagandista del. sindicalisme, on fill 
seu. anomenat Joan Domingo, ebenls- i 
la, i Agustí Valleruelo. 

Aquest últim, cambrer del cafè d'Eu
ropa, fou detingut en el moment que 
presentava.el compte. 

PER A SOLUCIONAR EL CONFLIC
TE DELS METAL LURQICS 
Abans de marxar a Barcelona el 

governador, senyor Martínez Anldo. 
ha confemeiat amb el ministre del 
Treball, acordant nomenar una comls. 
sló composta per tres enginyers 1 dot» 
delegats del ministeri de Foment, pre
sidida per l'alcalde de la ciutat com
tal, perquè estudi una solució defini
tiva al conflicte dels metal-lúrgics. 

LA VAGA DE SALAMANCA 
Salamanca. Durant el dia conti

nuaren els tràmits per a cercar una 
fórmula de solució al greu conflicte , 
plantejat 

Ahir vespre intentà el governador 
celebrar ona reunió amb el Comitè de 
vaga ferroviari i una representació 
paironal, però aquesta no hl asfelàtl. 

No circulen trens I ' ha arribat el 
torreu, ni periòdics Madrid. 

El servei de coresponuuiicia als po
bles propers es realitza amb auto-
camions. 

Continua la Irenqull-litat. 
Pels carrers patrullen nambroses 

forces de la guàrdia civil . 
Les estacions són fortamem custo

diades. 
Segueixen les gestions realitzades 

per paniculars i elements eslrniíys 
a la Federació Patronal i als obrers, 
per tal d'escursar les distàncies 1 
arribar a una jolució harmònica. 

NOTES CE BILBAO 
Bilbao. — Anit passada es reberen 

noticies telegràfiques n Bilbao, dient 
que el vapor «Snnua Rosa> havia 
naufragat en aigües del golf de León. 

La casa navilera Zubla. la qual éfí 
propietària d'un altre vapor o aques
ta maï ícula , que porta el mateix 
nom, ha dll que el seu vaixell es 
troba actualment a Huelva, sens no
vetat. 

•-Els transatlàntic «Reina Cristina», 
després d'abandonar cl dic que ocu
pava a les drassanes del Nervión, 
ba quedat ancorat avui a la dàrsena 
de la Denedicta. 

—Els obrers acomiadats esperen 
que ai dissabte quedarà resolt vil con
flicte que tanen pendent amb la fac
toria. La resolució se'ls ba manifes
tat que vindrà de ia Direcció. 

LES VAGUES DE SEVILLA 
Sevilla. — S'han declarat en voga 

SO obrers del port que estaven ocupats 
en la reconstrucció del moll oname-
nat de Nova York. 

També s'han declarat en vaga els 
< vaquera d'aquesta capital. 

En reunió celebrada pels canreterJ 
a'acordà declarar el boicot a la Com
panyia Sevillana de Transports, y· r 
admetre personal no sindicat. 

,F.ls cervesers en vaga celebraran 
una reunió, acordant persistir en l'u-
tur fins que la fàbrioa Cruz del Cam
po accepU les bases que l i foren pre
sentades pels seus obrers. 
MANIFESTACIONS 

DEL GOVERNADOR DE BARCELONA 
Madrid, 11. 8'30 n i t 

El diari iHoy» publica aquesta nit 
una conversa mantinguda per un re-
doctor amb el governador de Barce-
lona durant el seu viatge a Madrid. 

. _ V o y a Madrid —dljo el seflot 
Martínez Anldo —a conferenciar con 
el Goblerno y ponerme de acuerdo 
con èl acerca de las medldas que 
se deben adoptar para segurldad de 
Barcelona y ver de llevar la calma a 
los esplritus. 

Yo ne he sldo nombrado para ac
tuar como militar, cbn la férrea dis
ciplina del cuartel, NI extremaré el 
rigor ni la violència, sino procura
ré mantenenne en el Justo medlo. 

En Barceolna bay que distingulr el 
problema social del terrorista. 

Mi actuación, en lo que al proble
ma social se refiere. se basarà en una 
Justícia estricta. Ni me inclinaré al 
lado de los patrones nl de los obto> 
ros; claro està que en lo que a rel-
vlndlcaclones se refiere. he de estu
diar con oarifio las que pldep los 
obreros. 

Nb se püede admitir que cuando Bl-
gunos patronos obtlenen pingües ga-
nanclas sus obreros lucben con difi
cultades en sus hogares. como tam-
poco que a pretexto de un aumeu-
to en los Jornales se dupliqui el 
preclo de las cosas, encareclendo la 
vida. Eso, sobre no ser moral, soll-
viinta los ànimos y es causa origi
naria de mucbos de los confUctos 
actuales. 

QuJero dar a los obreros una sen-
sación de justícia y que no creau que 
w les va a medlr por distinto rasero 
que a los patronos. Para a i teu 
olgnos de consideraclón son lo» unoa 
como los otros. 

Respecto a reuniones. yo no ma 
opondré u que celebren los obreroü 
todas aquelles que sollclten previu-
mente y eu las que se limiten a tratm-
de los asuntos que Indiquen «u lu 
convocatòria Antes de sallr para Ma-
drid me han sollcitado pennl.so para 
celebrar una reunlón. y se lo be «-on-
cedldo gustoso. 

Respecto al problema terrorista, he 
de seh Inexorable. No se poede t-oa-
sentir el que las bandas de crimína-
les operen impunemente y a pleno 
dia en las calles céntricas de la po-
blación. Ese es un espectàcülo boc bor 
noeo en cuya extlnclón han de èoé -
pe rar todas las conclenclas honradas. 

Es necesarto que la conciencla clu-
dadona barcelonesa desplcrte de su 
sopor y ayude a las autorldades. Esto 
es algo dificil por el medio ambieu-
te: Harcelona debo hacersfi enrgo que 
no puede nl debe pennanecer con lo* 

> brazos cruzados'nl consentir que al-
| gunos crimenes los presencien clertos 
| cludadanos que no cooperan luego a 

la acción de la justícia. 
Claro es que aigo se puede preve

nir. Por eso he conferenciado con el 
Jefe superior de policia, seflor Arlegui. 
dàoüole ti.5trucclones concretes para 
que se practiquen sin cèsar registro^ 
y cacheos. Ademòs. con policia mal 
pagada no se pueden hacer mltagros i 
no hay quien tenga faeroes por 4 pe-
sotas. Es precisa una policia blen pa-
geda y gratificar ̂ n metàllco los ser-
vicios extraordlnurlos que presten. 

De política, nada: ni soy pollttco 
al nunca lo he sldo. El Gobierno D > 
me hn dosiimado para ocupar un 
pnosto que en las actuales circunstan-
clas parece prefiado de dilichltades, 
y yo, « íucr de buen militar, cum-
plo con ml de^er acpplàndolo. En 
las luchas polítlcas no tengo por-
que Inmiscninne. pues harto tendré 
que hacer con ver de ostudiar y apli
car soluciones concretes al proble
ma social' y dar con la clave del 
torrorismo. Conste, pues, y con esto 
termino— dljo el general* Martínez 

; Anldo —oue, contra lo que algunos 
i han creído. v»ngo al cargo de cober-

nador no para. como vulgennenta te 
dice. dar palo« a diestro y »lnlestro:i 
ml deber .-s ot»o y a él me atendré. 
Qulero que obreros y nat/ontr? veau 
en mi ai represenlante d* la autort. 
dad que esteblece las ml^mas nor-
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S A N T A E U L À L I A 

ÇONTINUAMENT REBEM NOUS 

M O D E L S 
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A B R I C S , C A P E S I V E S T I T S 
PER A 

S E N Y O R A i N E N A 

REPRODUÏM ELS MODELS EN TOTES QUALITATS 
K PREUS MOLT ECONÒMICS 

mas de Justícia para unos y para 
otn·. ' · 

VISTA O'UN RECURS 
Madrid, 11. S'IS alt. 

Üuvam la Sala quarta del Tribunal 
Suprem, de nora creaclú, s'hi ha ce-1 
lebinx avui la vista d'un recurs lor-
mulat per la Federació de Pràctics 
de ports d'Espanya i alguns pràc
tics del port de Barcelona, contra tres 
Reials ordres dels ministeris de Ma
rina i Foment que reconegué rea a i 
determinades companyies navilieras ' 
bubvencionades el dret a una bonlíl-
caclú d'un quaranta per cant de les , 
tarltes de practlcatge. 

Ha sostingut el recurs el senyor 
Guimón. entenent qua aquestes boni
ficacions ban d'ésser acordades per 
les limites locals de porta. 

S'ba oposat al recurs t l tlscal 
L'ALT COMISSARI 

D general Berenguer anirà dos o 
tres dies a Sevilla, acompanyanj la 
seva família, en comptes d'anar a 
Melilla, com equivocadament es di
gué. 

VISTA D'UNA OAUSA 
El dia 15 del corrent començarà a la 

Sala del criminal del Tribunal Su
prem el judici oral i públic per la 
manca de 1.141.000 pessetes en el capi. 
tal de «Los Previsores del Pervenir», 
que es descobrí fa més de tres anys. 

Figuren com a processats el direc-
Jtor, el tresorer, el comptable, el se
cretari i l'assessor; els dos últims per 
Jiaver Interlnejat càrrecs dels p r i 
mers. 

Ultra el fiscal, exercita l'acusació, 
en nom de la societat, el lletrat se
nyor Ruiz i Beúltez de Lugo. 

Defensen als processats els senyor» 
Bergaimn. Ruiz Valarino, Martínez 
Pardu. Coblàn 1 Sàncbez Fàbregas, 

ELS TRAMVIES DE MADRID 
Al despatx de l'alcalde s'ba cele

brat una reunió per a tractar de cor
regir les deficiències que actualment 
s'observen en el servei de tramvies.. 

El director de la companyia ha fat 
preseuts les enormes dificultats amb 
què topa per augmentar el servei, 
perquè a causa de les dificultats dels 
transports 1 de les vagues no 11 sòa 
trameses les caixes dels cotxes, xasls i 
1 motors, la construcció dels quals té ! 
encarregada des de í a molt de temps 
a Valònola, Estats Units 1 Franca. 

S'han acordat diverses modiflca-
clonscions en l'actual reglament d* 
tramvies. 

CAP A BARCELONA 
Madrid, U , lO'SO nit. 

Aquesta tarda ha sortit cap a Bar
celona el nou governador civil , ge
neral Martínez Anido. 

També ha marxat cap a Barcelona 
el funcionari de l'Institut de Refor
mes Socials don Ricard d'iranzo. el 
qual hl va com a comissionat ofi
cial del ministeri del Treball 

GOVERNADOR MILITAR 
S'afirmava aquesta tarda en alguns 

circots poli:lcs que serta designat 
per al Govern militar de Barcelona 
el general de divisió don Cèsar 
Aguado. 
EL CONFLICTE DELS METAL-LUR-

OIOS I L'ORGANITZACIÓ OBRERA 
.Han arribat a Madrid els senyors 

Arts. Albó i Rue4a, delegats del Sin

dicat dei ram de la melai-lurgia de 
Barcelona. 

Acompanyats de don Roderic Soria
no han visitat el sots-seeratari, dol 
mlhlsterl del Treball, per a maalíes-
tar-ii la conveniència, que siguin 
de Barcelona dos dels cinc membres, 
ultra d president, que han de cons
tituir la comissió de tècnics, per a 
ostudiar les demandes presentades 
pels obrers de ila .-ne ai-lúrgia en la 
vaga última. 

Avui o demà pensen els delegats 
plantejar al senyor Dato, en nom de 
l'organització de Barcelona, el pro
blema de la legalitat dels sindicats. 

Els representants" de l'organització 
obrera de Barcelona opinen que els 
fets lamentables que es produeixen 
amb motiu dals conflictes socials 
són conseqüència de l'estat d'anorma
litat permanent que regna a Barcelo
na, i tenen la seguretat que els dits 
fets desapareixerien per complet en 
un ambient d'equitat i de respecte 
a les lleis i als drets obrers. _ 

Segons les impressions que la co
missió obrera tregui de la seva visita 
«1 president del Consell, el diumenge 
al mati se celebrarà un gran míting, 
en el qual pendran part els delegats-
Rueda, Albó 1 Aría. 

LA VACA DE DEPENDENTS 
Avui han vagat els mateixos gremis 

de dependents. 
Demà secundaran l'atur els depen

dents dels rams de íerretería. apa
rells elèctrics, plsa 1 cristalleria. 

Aquest matí s'han registrat noin-
brosos incidents. 

DEFUNCIÓ 
Don Josep Maroto Castepanos. el 

qual amlt passada fou ehjúpl' entre 
dos tramvies a í a Pprla 'del Sol. Ha 
mort aval a conseqüència de les greus 
lesions sofertes. 

EL CONFLICTE DE RIOTINTO 
Davant el romplment de a^gosla-

clon entre els empleats i obrers de 
RioUnto i la comissió patronal, el go
vernador de Huelva practica gestions 
encaminades a què es reprenguin les 
negociacions interrompudes. 

CASES BARATES 
L'Instltat de Reformes Socials ul t i 

marà tm d'aquests dies l'avantpro^cc 
te de Uel sobre casas barates, .que 
I I ha estat encarregat. 

EL PA A MADRID 
& marquès de Grljalba ha maui-

festat avui que persistia .en. el tere 
propòsit que ni un sol gra de blat 
del que lacilitarà el Govern a preu «e 
taxa sigui empleat sinó en fa taoru 
cacló de pa de xeixa subjecte a ptfe 

Ha afegit que és discutible sl 
ha de continuar o no ei règim de pri
vilegi que en la qüestió del pa gau
deixen Madrid i Barcelona, perd no 
pot discutir-se que és un privüc·f-·i 
establert a favor del poble coasuml-
dor. Per això no consentirà que es 
transformi en benefici d'un detec-
mlnaj gremi, 1 arribarà, sl cal, 
nns a la incautació de les fleques, que 
Ja estigueren sotmeses una altra ve
gada a aquest règim. 

—A conseqüència de l'escassesa de 
pa s'ha notat duurant tot è) dia a la 
porta de les fleques nbdrides cues, 
registrant-se mo^ts incidents. 

Els obrers acomiadats ahir foren 
admesos par llurs patrons, però, amb 

T„t i atxò, avui tampoc S'ha fabricat 
el pa suficient. 

NOTA BUR8ATIL 
Madrid. 12. 12*30 matinada 

La sltuactó i característiques del 
canvi internacional no s'han modifi
cat. Segueixen l'animació 1 demandes 
de xecs i las cotitzacions s'eleven 
més I més, lleva - del dòlar, que porta 
on paren de dies estacionat, sl bé 
mostrant-se ferm Els francs passen 
de 47*85 a 48,06; els belgues, de HO M 
a s m ^ l e s lliures, dé .2r34 a 2762, 
1 els marcs, de 9*65 a 9'tó. Els dòlars 
queden, sense variació, a vuit pesse
tes en xçc 1 s 8*06 en ordre cable-
gràfica. 

El Deute regulador puja 15 cèntims 
en la sèrie major i tanca a 71*35. En 
les restants sèries no varia. EU Amor
titzables tampoc modifiquen llurs 
preus antetiors I l'Exterior l Interior 
nou cedeixen alguns cèntims. ' 

Els valors industrials estan millor 
disposats que en sessions anteriors, 
guanyant cotització els Ftrrocarrils, ' 
Sucreres 1 Fe>jueras. El Banc d'Es-: 
panya continua baixant i passa de 
558 a 5i7. 

NOTES DEL PALAU 
£1 príncep d'Astúries s'ha passejat 

aquest mati a cavall per la Casa de 
Camp. 

Els seus germans, els infantets, han 
donat els passeigs de costum en cotxe. 

Aquesta tarda, a les tres. acompa
nyat dels seus professors, ha visitat 
detingudament el príncep d'Astúries 
la Reial Armeria, escoltant amb gran 
atenció les explicacions que 11 han 
donat els professors. 

—A les OÍOB de la Uarda s'ha'pro
jectat «n una de les sales del Palau, 
davant la Reina donya Maria Cristina 
1 els seus néts. una pel-llcula cine
matogràfica feta recenèpéht amb mo
tiu oe les maniobres militars, a les 
quals, com a caporal del regiment Ón-
mçmorial del Rel, assistí ei príncep 
d'Astúries. 

Invitats per açnest, ten acudit a 
presenciar l'exhibició alguns caps 1 
oficials que prengueren part en les 
maniobres. 

—L'exposició <Iüe cada any celebra 
el Guarda-roba de Santa Victòria sefà 
inaugurada per la Rtina a últims del 
corrent mes. 

La junta està fent amb tota acti
vitat els preparatius de la dita ex
posició. 

DESGRACIA 
A primeres hores de la ni t transi

tava pel carrer de la Magdalena la 
vella de 73 anys Josepa Navarro i Na
varro, quan s'ha enfonsat uns llosa 
del paviment i ha caigut a una de les 
obertures de les obres del Metropolità. 

Conduïda a la casa de socors, se 
l i han apreciat con Hrilons greus a 
diverses parts del cos. 

EL PA 
En Ja reunió celebrada aquesta tar

da al Govern civil pel governador, 
Talcaide i els representants dels fle
quers s'ha convingut en què tota ia 
farina que faciliti el Govern a preu 
de taxa est g u l subjecta a preu i pes, 
dedicant-se el 80 per cent a peces de 
quilo i mig quilo. 1 el ZO'pèr cent o 
restant a pançts de 20 grams, que es 
vendran a U cèntims. 

£1 pa de luxe es fabricarà amb la 
farina adquirida lliuxeruent pels fle
quers, encarregant-se a la Junta de 
Subsistències que assenyali el pres 
a què hagi de vendre's aquesta classe-
de pa. 

OFERIMENT REBUTJAT 
L'ex-senador i ex-dlputat don Emili 

JUnoy ha rebut el següent telegrama: 
«Comitè electoral izquierdas le ofre-

ce puesto candidatura Barcelona. 
Contese. — Tous, Fltkmerich, Ruiz.. 

El senyor Junoy ha contestat en els 
següents termes: 

«Agradeciendo profuadamente defe
rència, no puedo ofrecer m i modesta 
nombre para combinaclones electora-
les contrarlas sentimlentos regiona
listes. Solarnentte aceptaría puesto 
de honor en candidatura de reivindi-
caclonea genulnamente obreras y de 
JutíUcla sodaJ. De todos modos, mu-
chas graclaa.» 

LA PESTA FRANCESA 
Com anunciàrem, la ffJfmia france

sa ha celebrat avui l'aniversari de 
l'armistici. 

A les deu dal mati ha acudit a l'es-
glesia de Sant Lluís dels francesos, 
per a oir una missa celebrada en 
memòria dels mons u la gran guer
ra. Han assistit a la cerimònia l'am
baixador de França, el cònsol de la 
dita nació. «1 director t professors 
del Liceu Francès, el director de 
l'Institut Francès, els Comitès de le» 
societats franceses a Madrid, i espe-
-ctalment una nodrida representació 
de l'Associació de combatents, que. 
com se sap, comprèn nombrosos es
panyols. 

Cl rector de Sant Uuls dels Iran-

G R A N S M A G A T Z E M S 

S A N T A E U L À L I A 

E x t e n s í s s i m a s s o r t i t e n 

A b r i c s i V e s t i t s 
C O N F E C C I O N A T S 

P E R A 

S E N Y O R I N E N 
EN TOTES LFS FORMES 1 QUALITATS 

P R E U S M O L T R E D U Ï T S 

eesos ha pronunciat una al·locució 
commovedora. 

A les dotze s'ha celebrat una re
cepció a l'Ambaixada de Ftan^a. la 
qual ha es» t concoiregudlssioia. 

El president de la Societat Francesa 
ha pronunciat un enun discurs, en 
nom de la colònia francesa, al·ludint 
ta Testa que avui se celebra a Paris, 
amb motiu del cinquantenari de la 
proclaínaciò de la República 1 l'ho
menatge relnr a l'heroi que ha estat 
sepuitai sota l'Arc del Triomf. 

Ha exalçat la memòria del gran 
patriota Gambetta, el cor del qual es 
trasllada avui ai "Panteó, i ha acabat 
expxessant la gran satisfacció produí 
da per l'exaltàclò a la presidència de 
la República Francesa de M. MÜIB-
rand-

L'ambalxador de França ha contes
tat amb un discurs que ha estat mol
tes vegades interromput pèls aplaudi
ments de la concurrència. 

Ha evocat la França de les Creua
des, de Joana d'Arc, de la Revolució 

i de la Gran Guerra, que sempre és 
ia mateixa: la França eterha. 

La tradició, — diu — no és un punt 
mort, sinó una ratlla recta que no 
es trencà i que ajunta les glòries del 
passat a les del present 

Si hagués de pintar a la faisò dels 
grans plnton» espanyols un quadro 
de Ja Gran Guerra, haurien de figurar 
en segon ferme els fets dal passat, 
que no poden separar-se dels del pre
sent 

Ha afegit que les glòries actuals 
són obra de la República, la qual. ha 
salvat la França de la impotència 
dels poders personals JLa gtafi virtut 
de la RepubUca te que des que va 
néixer ha estat, sense anomenar-se'n. 
un Govern de defensa nacional. 

Després de retre un homenatge a 
Gamòelta, paria de l'actual situació 
de França, sense por en l i guerra, 
i sense màcula en la pau. Convençu
da del seu dret, vol que se 11 faci 
justícia completa. 

Acaba elogiant la unió sagrada, la 
darrera manifestació de la qual ha es
tat l'elecció de M. MlUerahd per a 
la presidència de la República. 

PREMI DE L'OR 

C Preus da compra ) 
Alfons 129l00 pur 100 
Isabel 135X10 > > 
Un ces i mitges unces tàCOQ;* -». 
Quart d' unça 129-00 » • 

l|16d unç« 140'00 » » 
Francs 129-00 » » 
Dòlars 6*75 » . 
Lliures 32'50 » * 

A v í s : 
A tots els nostres - subscriptors i 

amics advertim que LA VEO DE CA
TALUNYA agraeix cordialment les 
indicacions que l i puguin ésser fetes 
i les col-laboraciona espontànies. No 
podem, però, n i retornar «Is origi
nals n i mantenir correspondència 
sobre lo» suggestions cbetò nostres 
amics I lectors. 

Tots ells compendran que llur pro
pi interès ens obliga a no esmerçar 
el temps sinó en el servei del públic 
i que ens fóra materialment impos
sible sostenir correspondèhcla amb 
cada subscriptor sobre apreciacions 
circumstancials de política o de con
ducta. 

Això no vol dir, però. que no 
agraïm totes les indicacions que ens 
puguin ésser tetes amb esperit pa
triòtic i que no aprofitem, recone
guts, les suggestions que siguin úUÚ 
o factibles. 

0AHVI8 DE L'ESTRANGER 

Factlltais per la oosa SOLER I TO. 
RKA QERMAKZ. Rambla dels fiata* 
dia. 13, 1 Bonsuccés. 1. 
PREUS DE COMPRA 

Bitllets: Francesos, 47'25 
» Anglesos, 27'00 
» Italians, SS'OO 
» Belgues SODO 
» Suïssos, 121 "00 
» Portuguesos 0'90 
» Alemanys, 910 
> Austríacs, 1*50 
» Holandesos, 2·00 
• Russos, 10XX) 
» Grecs, 60'00 
» Suecs, r i 5 
> Noi uegs, 0*90 
» Dinamarca, ü'90 
» Romania, IS'OO 
» Turquia, OO'OO 
» Estats-Units, T8& 
» Canadà, tí 25 
» Argentins, 2*35 
» Uruguals, 5'35 
» Xilens, 100 
> Brasilers, l'IO 
» Bolivians, 175 
» Peruans, 3r00 
» Paraguais, 
» Venezuela, 00*00 
» Japonesos, 276 
» Argelins, 43'00 
» Egipte, 24'00 
> Filipins, 275 

MÜ p e el vostre aníoiiiòliil 

e s i i p to coDsemt i a tés? 
Doncs envieu-lo al 

GRAN G A R A T G E 
construït exprofés a 
l'encreuament de la 

Gran Via Diagonal amb 
el Passeig de SL Joan 
(Davant del monument Ma. CintoJ 

Per garantir en el 

GRAN G A R A T G E 
la més extremada cura dels autos 

Perla seva capacitat i esplèn
dida situació, ofereix el més 
gran atractiu a tot propietari 
d'auto que s"interessi per la 
conservació dei seu cotxe. 

TslAfon 2016 G, 
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I n s t i t o t Jaquee-Dalcroze a Ginebra 
V u t i b a l 

• yot. Giui 

E í t a d l s de B l tmioa per infanta de l l n a t i t n t 
Jaqaea-Daloroze de Ginebra 

Kpt Boitíonts 

I n s t i ta t Jaijnea-Daloroze a Ginebra 
Sala per ala eetndia de B l t m i o a 

Fot. OllU 

inldad» tot just la pau entre les | 
nacions. d.Europa, els amics i els 
fervents de. la cultura i de la civilit
zació, els pelegrins i els apòstols dp 
la InteUigèncla l del perfecciona- | 
ment humà. els creients incorragi-
bles que esperen un esdevenidor ml-
Upr. els obscurs perd optim'ste» tre
balladors que laboren infatiigatiles [ 
pels temps futurs, a poc a puc tor
nen a trobar-se. Els nnclis que dafen-
eaVen i sostenien generosament fcto 
els bells ideals del viure i que la &té?r . 
ra, dura d mclement, havia dispersat 
sense pietat, tornen a fprmar-se, i . 
en mig dels egoismes i de les i!u;ies 
desenfrenades, per damunt les diver-, 
gències i confabulacions diplomàti
ques, malgrat les dificultats de tot 
ordre i de tota mena que -barren en
cara els caminals, les sagrades unions 
van refent-se en la pau segura i hu
mi l dels íèrvids cenacles, i de les na
cions més irreconciliablement enemí- j 
gues velem sorgir les mans Demoren- I 
ques que s'allarguen les unes ven 
les 1 altres, guiades totes pel mateix 
anhel benaurat de laborar plegades 
pe; anar contínuament tomant a la 
pobra humanitat el seu equilibri, tan 
fàcilment perdedor. 

I un premi meravellós éa atorgat a 
tots aquests diversos i esforçats ca
vallers de l'ideal. Un intercanvi de 
mirades intelügents, de paraules es
tranyament sonores, de cançons que 
revelen nous. matisos de joia o de 
dolor, d'idees que s'agermanen, d'an. 
hels i esforços que es fonen en un 
anhel I on esforç comú. apropen i 
escurcen les distàncies del món. Ca
dascú, en tomar a la seva aula o 
al seu laboratori de treball, pensa : 
amb les coneixences. amb les amis
tats llunyanes que també laboren en 
la mateixa obra i amb una fe idèn
tica, i on born sant vibrar potents I 
.dins ei seu esperit les palpitacions I 
del món, se sant amorosament lligat, 
noblement solidaritzat amb els de
lers, amb les aspiracions, amb les ac- , 
tivitats de tota la humanitat, i les | 
valors de raça semblen acusar-se lla- I 
vors amb més força 1 recdbrar vi
goroses el seu fecund esperit d'im-
piortalltat 

A Ginebra, la ciutat riallera i pa
cífica per esceUència, que sota la 
silueta austera del Mont Blanc, sem
bla obrir les portes del llac Lcman; 
eojorn agradable i tranquil que con
serva por encara el seu tradicional 
ambient de llibertat i d'intefiectua-
li tat; la ciutat confortable i elegant, 
la ciutat pintoresca, agradable al tu
rista cosmopolita; la ciutat dols in
nombrables congressos; del bell afany 
educatiu I de la preocupació per les 
coses morals; la ciutat benèfica i al
truista, refugi de tota mena d'esilats 
i d'apassionats fugitius, l'eminent 
compositor i pedagog doctor Emili 
laques-Dalcroze té instal·lat el seu 
notable Institut per a portar a la 
pràctica la seva concepció genial de 
tota una nova educació a base del 
Ritme. Allà. seguint el costum anual 
d'antic establert, ba tomat a reunir, 
el Mestre, el creador, als seoa anücs 
deLT»b!es. als sens segoldoia fidels 
que, escampats d'ací d'allà dftl món, 
comencen Ja a devenir nombrosoe. 

LTnsütut ïaqués-Dalcroze ocupa a 
Ginebra els baixos i primer pis. d'iin 
senzill però elegant ímmuble del car
rer de la Terrassière. a l'est de, la 
ciutat, en un dels barris moderns 
dels .seus eixamples. Els qui. j à 
d'anys, venim seguint atentament l'o
bra del mestre i coneixem les dificul
tats amb què aquesta ha vingut l lui
tant constaptment. veiem amb pler 
aquesta fufídaoió, tan modesta com 
simpàtica í atractiva, aixecada eh la 
ciutat matplxa, dins la qual els pri
mers assaigs i les primeres lluites 
del mestre havien tingut Qoc. Recor
dem, aquells temps en què Jaques-
Oalc'roze donava els seus cursos en lo
cals manllevats i en les escoles pú-
baques, perquè el Conservatori tan
cava les sèves portes a l'ardit inho.-
vadpr, i i recordem, també, m^s tard. 
la 'formidable empresa dels germans 
Dorhn a Hellerau (Drésre), on el mè
tode Jaques-Dalcroze trobà un camp 
lUtmltat d'acció i semblà assolir rla 
seva màxima puixança. La figura 
franca i vjbrant d'aquell malaurat 
WoK Dorhn e»s revó ara poderosa 
a la memòria i amb ella la del bon 
Boepple. tot afable i cordial: dos 
grans coüaboradors del mestre, dos 
amics fidels desapareguts ja per sem
pre. 

La impressió que ens produeix aquest 
nou Institut és seriosa, tranquil·la i 
agradable. No deixa això de consti
tuir un triomf. Hellerau ŝ lluny, 
però, no obstant, quakom d'Hellerau 
és arribat, fins aquL La grandiositat, 
certament, és perduda, però aquest 
ambient d'intimitat i de recolliment 
i de benestar que aquí es respira és 
cosa bona. El mestre apar aquí més 
a prop da nosaltres, i nosaltres ens 
sentim més a prop del mestre. Afe
girem que aquest Institut, més qua 
el mateix Hellerau, té, amb tot i 
no acabar de ser-ho, quelcom de de
finitiu. Ja aus acontentaríem per ara 
de poder tenir això a Barcelona. H i 
entro per primera vegada i m'hi tro-
bo de seguida com a casa. 

El dilluns, dia 2 d'agost, s'obro el 
curs. Fa vuit anys que no be vist 
el mestre. Pel carrer, abans d 'a r r i 
bar a l'Institut, ja trobo anü|guè= co
neixences. Tothom sembla pon en 
el rostre la llum anhelant d'i mi
llor esdevenidor. Quina alegria.. En
trem a l'mstitnt. El vestíbul és ple 
de «ares noves. Entre elles, no obs
tant, alguna de coneguda. Oh sll Es 
tall Mr. A l . . . Mlle. B. l . . . Quin goig 

de retrobar-nosI... diferents parles es 
barregen unes quib altres... yna veu 
i una rialla bep çeneguda es desta
quen de sobte entra totes. És la véu 
insinuant i la rlaUà franca 1 entre
maliada del Mestre. , 

—Oh! Mr. Jaques?.-
—Què fcal, l'amic meuT 
I ens besem 1 ens abracem llar

gament i en uns momeofe, en breus 
1 paraul·çí, apar. que deixem ple el 

buit dels anys 4e separació. Em pre; 
senta alguns dels nous deixebles del 
curs. que jo no conec encara, i se'ns 

i emporta a tots escala amunt, a comen-
I car les tasques. 

El temps no ha passat per al m«s-
| tre. El trobo, ldclú£v més rejovenit 

que no l'havia deixat jo .a Hellèrau 
l'any 1912, època de la fundació d'a
quell magne «Bildungsanstalt». Con
serva, malgrat la seva grossa comple
xió, una agilitat extraordinària; la 
seva color és sana, la seva mirada 
viva i penetrant, la seva ímaçi nació 
alerta i el seu humor inesgotable. Da
vant d'ell us sentiu conflaís i optimis
tes 1 us sentiu, oi més, infants. 

#• 
Són «seixanta dos», enguany, els 

incrits als cursos d'estiu f pertanyéats 
a diverses nacioúàlitats. Hi ba 29 ins
crits dels diversós indrets de Suïssa, 
13 d'Anglaterra, 4 de França. 2 da 
Catalunya, 2 d'Itàlia, 3 d'Holanda, 3 
de Suècia. 2 de BúSsia, 2 d'Alema-

| nya, 1 d'Àustria 1 2 del Nord d'Amè-
! rica. Citem, d'entre ells; Mr. Faller, 

organista a- Le Loçle (Suïsça) 1 la 
seva esposa, prefèssora de cant; 
Mr. -Gersbach, professor de cant a 
Reigolífcwü (Basilea); Mr. . Marti, 
mestre nacional a Ginebra; Mr. Plan-
tonl. compositor de Ginebra; . Mr. 

1 Wend, professor de piano del Con
servatori derGlnebra i crític musical; 
Mlle. Wagner, professora de música 
i rítmica a Lausanne; Mlle. Büns-
11, institutriu a Saint-Galles (Suïssa); 
Mlle! Widmer, professora de piano 
a Zuricb (Suïssa); Mlle. Wiskemann. 

i dansarlna de Zuric (Suïssa); Mlle. 
| Blanc, institutriu de Ginebra ; Mlss 

Bamford, institutriu a Nottingham 
(Anglaterra);; Mlss Bradford. insti
tutriu Froebel a Londres; Mlss Cox, 
compositora' 1 professora de música 
a Watford (Anglaterra); Mlss Trun-

i bull, cantant de Londres; Mlss Bo-
i se, actriu i professora d'art dramà-
: tic a Londres; Miss Pelling. Instltu, 

tr ia a Londresj Mr. Ried, professor 
I de Música a l'Acadèmia Reial de 
1 Londres; tnadamoiselle Dupont, pro-

fessort de cant a Flnnlng (França); 
MUe. Mantout, dajssarlna de l'Opera 
a Paris; Mlle. Poinet, professora de 
música 1 rítmica a Bourg-en-Bresse 
(França).; MJle. Larboulílat, profesr-
sora de música de Paris; Plàoid de 
Montqiiu I la seva esposa, professor 
da músiça 1 rítmica al Bryan Mawr-

' College - Pensilvània (Amèrica del 
Norii); Mr. Ferraria 1 esposa, com
positor i professor de musica 1 rít
mica a T M (Itàlia); Mlle. Adama 
v. Çheltema. professora de rítmica a 

' Berlín; Mlle. van Deventer. cantant 
I i professora de rítmlça a Zwoile (Ho-
llanda); Mr. Peçobier, pianista, de Gi-
' nebra ;• Mlle. Kéurlson, institutriu a 

Orebtò (Suèda); Mlle. Aplik, profes-
; sora de Bitmica a petrograd- (Rússia); 

Mlle.- Uovaisia, dansarlna a Rússia; 
"Mlle. Epping, pianista i professora do 
: rítmica à Berlín; Mlle. jRossaneUi, 
professora de música i rítmica a Vie
na (Àustria), etc.. eta 

Dos cafalans al curs: En Plàcid 
Montoliu, Intrèpid i aventurer, vin
gut del Nord d'Amèrica, i jo, insis
tent i confiat, vingut de Barcelona. 
Es sempre un goig profund reveure 
ma Antic amic, i ho és més, encara, 
quan es tracta d'un amic com En 
Montoliu, que ha sabut obrir-se pas 
a través del món, 1 que, malgrat els 
llargs anys que viu absent de la pà
tria', conservi, ardent i pura la seva 
catalanitat i estima cada dia amb 
més fe i amb més ardor les nostres 
coses, En Montoliu, que - tantes bo
nes amistats conserva a- Barcelona, 
s'ha. casat amb una InteUlgent i al
tament simpàtica deixebla de Jaques-
Dalcroze 1 té una filla de sis anys: 
la xamosa i gentil «Monna*, que fa 
les delícies del seu viure. En Mon
toliu; que és un esperit altament re
finat i senyor, i posselx una ex
tensa cultura, ha estudiat a fons el 
mètode de Jaques-Dalcroze 1 està rea
litzant a Amèrica una campanya brl-
llantíssima a favor d'aquest mètode 
educatiu. Els cursos que ell dirigeix 
són els següents: Model School, Bryn 
Mawr, Pensilvània; Baldwin Schòll; 
Bryn Mawy Pensilvània; Lyman--
Sehool, Ardmore, Pensilvània; School 
of Four Seasons, Prineetan, New-
Jersey; Miss F. Karr's School, New-
York; New York Universlty, Dep'ar-
tamént of Músic; Mount Airy School, 
Filàdèlfla; School of Thcater Arts 
(Direcció Ivette Gullbett), New-York; 
Mrs. Arrlet Seymour's School (Mu-
slc), New-York;: Muslc Conservatpíy. 

h plAatloa da «Lea p remia rà B9avenfra> 
mnakal·pllttic de JiQoes-Dalcroza 

m MUMUU 

Moorestown, New-Jersey,' Peabody 
Conservatory of Músic, Baltimore. Ma
ryland, etc. 
- No càl dir amb quina avidesa, en 
veure'ns, em pregunta els detalls de 
Catalunya que ell tan dignament, 
Uuny de nosaltres., sap represen
tar!... Vaig endur-me'n d'ell la pro
mesa que vindria a Btrcelona d'a-
qui a un parell d'anys, a tot trigar. 
. L'organització dels cursos da vacan
ces era, enguany, com segueix: 

Rítmica: Dues hores diàries pel 
mestre Jaques-Dalcroze. — Un curs 
elemental d'informació 1 un curs su
perior pels antics deixebles. 

Solfeig 1 Improvisació: Una hora 
diària, en dos grups, l'elemental 1 el 
superior. 

Tècnica corporal o exercicis pre
paratoris a la Rítmica: Mitja hora 
diària. 

Dia per altre tenien lloc a l'Insti
tut interessants conferències del mes
tre Jaques-Dalcroze o converses amb 
ep, en les quals la discussió era per. 
mesa. 
•' TOtes les classes de Rítmica 1 de 
Tècnica corporal les dóna el propi 
Jaques-Dalcroze. En les de Solfeig 
i Improvisació alterna amb el seit 
jove i intelligent deixeble i actual 
professor de l'Institut Mr. Paul Boe
pple, fill del malhaurat Boepple, da 
B&le, l'antic 1 fidel coHaborador del 
mestre Jaques-Dalcroze. 
• No cal ponderar l'interès que re
vesteixen totes les lliçons que dóna 
el mestre. A la seva musicalitat ex
quisida, als seus profunds coneixe
ments tècnics, al seu talent innega
ble d'observador i-de pskòleg cal afe-
gir-hl les seves dots excepcionals 1 
verament genials de creador. Ell crea 
contínuament i crea sense esforç, ans 
bé donant-se tot ell a la Joia desbor
dant, a la voluptat temptadora de les 
seves creacions. Això fa qúe l'interès 
es renovi contínuament i que la vida 
tan forta que palplta en els- sens en
senyaments penetri molt intensament 
en els seus deixebles i exerceixi en 
l'esperit d'aquests una extraordinà
ria i evident influència vivíflcadora. 

• En els cursos de Rítmica d'estiu 
es ;proposa principalment Jaquas--
Dalcroze d'anar.. èn pocs dies, als 
professionals 1 antics alumnes que 
acuden d'aci d'allà a renovar , el con
tacte amb el mestre, un resum o idea 
general dels treballs realitzats durant 
tot l'aWy a l'Institut i del desenrot
llament i marxa progressiva del mè
tode. El mestre diu els exercicis quo 
ha eliminat o substituït per. altres, 
els que ha simplificat o simplement 
agrupat segons nh ordenament, més 
efar, i exposa les noves experiències 
1 els nous exercicis creats. Les carac
terístiques d'aquest darrer curs hun 
estat l'aportació valuosa de nflus es
tudis en els .dominis de la forma i 
de la puntuació dels ritmes, en els 
d'una agògica més simple i més rica 
1 en els d'una dinàmica més ben 
Ordenada i estilitzada. Jaques-Dalcro
ze: ha aconseguit ja establir relacions, 
«nm eren .indispensables, entre les 
«verses branques del seu ensenya
ment; entre la rítmica i pi solfeig.,-

ritmíca i la improvisació i l •harmo
nia; la rítmica 1 la plàstica animada. 
Ha jealltzat tajnbé, amb èxit. assaigs 
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«'aplicació de la rítmica a l'estudi 
Sal* Instrumenta, I ba fet d* la rítmi
ca una adaptació a les necessitats de 
l'escola primària, així com també a 
H'·ducació dels orbs 1 dels anor
mals. 

Són d'un gran interès 1 plens de re
velacions els seus exercicis de con-
Junt (Unies, grups. etc). els d'inhibl-
cló i d'equlübrl i els que fan refe-
Wncia a les cadenes de resUlzaclons 
1 als compassos de temps desiguals, 
alguns d'ells oferint serioses dlflcul-
tats de realització i demanant una 
Un rea i constant preparació. 

I.a puresa i Justesa dels moviments, 
alsj com tota qüestió que afecti a la 
r'rjtracció o descontracció i a la ros-
plracfó, foren objecte d'un detingut 
eMudl 1 especial atenció per part del 
mestre. 

L'objectc principal de les classes de 
Solfeig és desenrotllar les facultats 
uuditlves i Jaques-Dslcroze és inesgo
table en trobar, per assolir aquest 
fi, ris procediments més variats i més 
enginyosos. Les escales, els acords, la 
lei-tara i direcció de melodies amb 
ritmes improvisats, els exercicis d'en-
tnnacló. i els de contrapunt, constiltul-
reii la base del nostre treball. 

i.a improvisació al piano és, pot-
M?r, la part més important del mè
tode Jaques-Dalcroze 1 la més difícil 
d'assolir. En etacte: tot ensenyament 
de la Bftmira sense una base sòlida 
d una correcta improvisació al piano, 

iiopossiü·· que doni els resultats 
que altrament donaria. En aquestes 
classe's foren estudiades: cadències 
executades sobre ritmes imposats, sè
ries d'acords, canvis de compàs i de 
ritmes, sincopes per anticipació I per 
retard, oposició de matisos tàctils, 
etcètera. La gran valor de les lliçons 
de Rítmica que dóna el mestre Ja
ques-Dalcroze és díjjuda, en gran 
part, al seu incomparable talent d'im-
prr·visador. 

Ben sovint, dia per aílre gairebé, 
Jaques-Dalcroze ens reunia, al cap
vespre, en el saló d'espera del pri
mer pis de rinjUtirt. I ens parlava. 
Es una necessitat absoluta, per a ell, 
. nversar amb els-seus deixebles, co
municar-los totes les idees 1 omplir-
los de suggestions. Ho feia amb aquell 

, aire de naiuralitat i de convicció, en. 
rems que de bonhomia 1 d'humor que 
l i és propi, i aquestes converses cons-
tituion sens dubte el nexe del cors, 1 
tothom en sortia encoratjat i ple d'en
tusiasme j d ànsies de treballar noble-
ment. . . . . 

Recordo que ens deia un dia, en
tre altres coses, fent derivar la seva 
idea dels estudis que realitzàvem, que 
ens calia l'iure per vibrar, en 
Ifo. de vibrar pel eol /el de viure. 
l 'un altre dia: Que Ui vida de cada 
hom' no era altra cota que una 
rorUinuada improvisació, 1 que l'he-
me era Vir>veiitor dt la seva pròpia 
tida. 

Seguint el costum. Ja tradicional en 
r Institut, els participants en el curs 
organitzaren diferents audicions mu
sicals. S'hi executà música seriosa de 
Bach. Grleg, Fauré. Strauss. Hahn. 
Oebussy. etc,, 1 a petició ds Mr. la
ques es cantaren gran nombre de 
cançons populars de diverses terres. 
En Montoliu cantà un bell enfilall 
de cançons populars catalanes que 
complagueren extraordinàriament Jo 
vgig fer conèixer les meves petites 
peces per a piano. En obsequi als 
professors assistents al curs, Mme. 
Vna Jaques-Daleroxe (la notabiU&st-
ma caniatriu que ben aviat podrem 
aplaudir a Barcelona), prengué part 
en una d'aquestes selectes audicions, 
«untant, amb la seva veu d'or i ex
quisida dicció, diverses cançons ds 
Debussy. Grleg, Fauré 1 Jaques-Dol-
rroze. que foren rebudes amb els més 
esclatants aplaudiments. Acabaran 
aquestes audicions amb algunes In
terpretacions plàstiques que ena ofe
rien diferents deixebles de l'Institut. 

En una d'aquestes sessions, el mes
tra Jaques-Dalcroze ens féu sentir 
bells fragments del seu poema mu
sica] <La féte de ]uin>, il·lustrats amb 
projeccions de les escenes més culmi
nants d'aquesta (rran obra patriò
tica. 

Una excursió col·lectiva a Bellerlve. 
cn el Bols de Caran, magnifica pro
pietat de l'exqulslt poeta 1 fidel amic 
de la Rítmica Mr. Jacques Chens. 
vière. ens féu passar un diumenge 
agradabUíssim. Els deixebles, agru
pats a colles, dinaren en mig del 
bosc I foren eeplèndidamem obse-
quiatt pel poeta f per la seva pro
mesa, ona de let millors I més fi
nes deixebles del mestre Jaques-DaL 
crore El mestre alternà amb ans 1 
altres. Informant-se dels treballs 1 pro
jectes de cadascú, I tothom tingué bo-
na ocasió per a Intimar 1 fer noves 
amistats. 

Jaques-Dalcroze volgué. í n a nit, re-
(cn»T-entorn d'ell els antics deixebles 

d'Helleraa. Sis o set fóren aquests, el que té avui pensant que demà en- • lent de Bach. i en el moment, per 
1 passàrem una vetllada Inoblidable, cara guanyarà més, aquest públic que, tant. durant el qual Ans el vol Ileo-
prop del mestre, remembrant els si de 1 espiritualitat no n'ha fet mal gerfsaim d'un mosquit hauria repre-

anys passats i contant cadascú les religió, avui sembla haver-H declarat sentat on evident destorb, un bon 
seves anècdotes a l'entorn de la rit- la guerra, es lliura frenètlcament, t { senyor — talment com sl no hagués 
mica i de la seva actuació propà- en abundor més gran oada dia, a | «passat res» I com el a la sala no 
gadora. les més taixes diversions, aquelles en hi hagués ningúI — avançà Bns a 

Una visita col·lectiva fou també or- què l'animalítat humana es despulla les primeres files dels seients de pa 
ganitzada al campanar de la cate- gairebé de tota vestimenta de cívilu-
dral de Sant Pere des d'on es domi- ració i de progrés eaplrítual. 
na tot Ginebra i es pot fruir d'on I un dlstingidísalm crític musical, 
superb panorama del llac Léman 1 • en l'angoixa d'aquesta situació, que 
de les altes muntanyes vaines. j significa, a data més o menys Uar-

— I ga, el naufragi de l'art musical fran-
Pocs dies abans d'acabar-se el curs , cès. endreça solemnialment al profes-

em àlgué cl mestre, entre lliçó 1 lliçó, sr-rat els ^egüeuta mots: «Sigui'm 
agafar.t-me per l'espatlla: permès recordar a la massa dels mú-

—Volau. avui, que sopem plegats?,., sies Intèrprets la noblesa de llur mls-
AIxl podrem parlar tranquils una ee- , s'.ó. Certament, las proves de l'sxls-
tonai tència actual els causen enutjoses dl-

No cal dir com aquest alt honor, ' ficultats a diari. Que apreciïn oL 
rarament emeedit. que em feia el menys, a manca de recursos mate-
meslre, m'ompli de satisfacció. Com rials, la garba privilegiada de Joies 
que ell. durant aquells dies, vivia al egoistes que no aporta pas cada dia 
camp. em cità a un típic restaurant, a d'altres sindicalistes el contacte de 
i allà em mancà temps per a contar | les belles execucions. Quina recom-
al mestre tots els Incidents de les pensa, a manca d'un salari de «mer-
meves campanyes a favor de la Rít
mica a Barcelona, ela meus projectes 
per a l'esdevenidor 1 la meva fe en 
el triomf definitiu de la seva bella 
obra entre nosaltres. Això em donà 
lloc a Ueglr-ll alguns dels articles 
que aquí s'han escrit sobre els tro. 
balls del meu Institut Recordo els 
dels mestre» Nicolau. Millet i Pujol; 
el de mossèn Carreras; els dels amics 
Rucabado, Ferran i Mayoral i Ll iu
rat, etc... Aquests treballs constituï
ren una fonda revelació per al mestra. 
—Quina manera tan pròpia i pro
funda d'enfocar les cosesI... Quina 
visió tan persoQal! Quin pensament 
tan ponderat i precís!... — em deia 
el mestre—. Cal que m'ho féu traduir 
de sejruida. això, per a la Revista de 
l'Institut Aquestes coses, de la Rít
mica, no les ha dites fins ara ning-ú 
més tan finament com els catalans. 
Quin desig tinc de venir a Catalu
nya I . . . — 

I acabà el sopar fent un pla per
què Joques - Dalcroze pogués ve
nir engusny a veure la seva obra, en
tre nosaltres, conèixer els nostres infi-
sics i els nostres pedagogs 1 tenir 
ocasió d'exposar-nos llargament les 
seves Idees, tan plenes de valor 1 de 
significació. 

Finalment, un sopar de comiat t in
gué lloc. el darrer dia del curs, que 
fou presidit per Mr. Jaquaa 1 la seva 
distingida esposa. Un extraordinari 
ambient de cordialitat I de compa-
nyonalge hi regnà, i acabà fent-nos 
fruir el mestre Jaques-Dalcroze de les 
seves agudes 1 finísshnes ironies, can
tant al plano algunes cançons extra
ordinàriament gracioses dedicades a 
l'Institut de Rítmica i a alguns dels 
seus mestres. Tan sols enterbolia l'a
legria desbordant d'aquella festa ín
tima la recança que el curs era Ja 
acabat i havia sonat l'hora de sepa
rar-nos altra vegada. Mr, laques ens 
abraçà un per un 1 les mans s'estre-
nyeren les dels uns amb les dels al
tres, fent vots tots plegats per a po
der-se trobar l'any vinent reunits 

^Itra vegada prop del mestre emi
nent i bondadós. 

En començar de nou ela meus cur
sos a Barcelona, a l'Institut Català 
de Rítmica i Plàstica, m'és plaent i 
encoratjador evocar el record dels dies 
venturosos passats a Ginebra prop del 
mestre. 

Més que mai sento arrelat dintre 
meu l'amor per aquesta obra fona
mental que tant de bé pot fer als 
nostres infants 1 a les generacions 
futures. 

Voldria ara, només, que el mestre 
Jaques-Dalcroze pogués venir ben 
prompte entre nosalitres I ho voldria 
perquè la nostra terra fes coneixen
ça amb ell, segur com estic que co
nèixer l'home éa estimar. Ja per 
sempre mée, la seva obra, 

JOAB LLONGÜERAS. 

S o n a t i n e s 
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L'ESPIRITUALITAT BREUMENT 
MALALTA 

A Paris, l'onganitzaclò dels con
certs orquestrals, no Ja sols els de 
nova fundació, sinó els tradicionals, 
els ds les velles orquestres Lamou-
reux I Colonne, topa amb molt se
rioses dificultats; Importants elements 
del proiessorat deserten llurs llocs, 
per la aenzIUa raó que els «dancing». 
•muslo-halls·, «tabarln» 1 altres ca
la us Infectes de ballaruga i d'es
pectacle ínfim els ofereixen guanys 
molt superiors als que poden oferir, 
los les més enlairades manifestacions 
artístiques. Als «daoclng». j·music-
halls». tabarln», etc, el públic, cons
tituït principalment per la massa 
obrera que es guanya esplèndida
ment la vida l gasta sense mesura 

canti» estúpid, proporciona a llur tas
ca la Immediata sensació de l'ideal 
promès 1 escollit lliurement I Llur art 
ha de restar per damunt de les mes
quines epllèpeies socials, A ells perto
ca, servidors modestos, mes potser no 
prou conscients de les prerrogatives 
que confereix el talent aportar al 
culte de l'art la part del sacrifici que 
semblen repatejar-li com si fossin do
nes de servei.» 

Els viaranys del pensament humà 
són Innombrables i hem de confes
sar francament que SI crític en qües
tió ens transporta a països incone-
guts l de ben difícil aclimatació. Jo 
em sento amb forces per a imaginar-
ho to t tot llevat d'un bon professor 
d'orquestra, un artista per modest que 
sigui, alimentant-se ell i els seus amb 
«garbes prlvUcRlades de joies egois
tes» 1 pagant el lloguer del pis. els 
comptes del sastre, sabatw. modista, 
etc. etc. amb ei sobrant de les sus
dites garbes, mentre els altres sin
dicalistes, carreters, baslaixos. cira-
botes. etc, etc, poden subvenir am-
plament a les deMpeses de la vida 1 
a les barroeres diversions, que l'ocio
sitat que ta curta Jornada de treball 

t l . esguardà lentament com si cerqués 
algú. i . quan l i semblà bé. reculà, 
se n'anà. Nota curiosa: el susdit 
•enyor també «fumava» I 

Això és el que veié Frttx, tot es-
tranyat. 

I tomà a Barcelona una mica Joiós, 
certament però també, d'altra ban
da, amb una mica d'Ira i de tristesa 
al cor. 

FRITZ. 

Max Bruch 
Acaba de morir aquest ben cone

gut compositor alemany. Nasqué a 
Colònia el dia 6 de gener de l'any 
1838. La seva mare U donà les pri
meres lliçons de música. Estudià des
prés amb els mestres BreVdensteln, 
Hlller (composició). Relnecke (plano), 
I Breunung. Dirigí orquestres a Co-
blence, Sondershausen, Berlín. Ll-
verpooU Breslau, etc. 1 visqué tem
porades a Berlín. Leipzig. Viena. 
Dresde, Munic, Mannbetm, etc Fou 
professor de composició a l'Acadè
mia de Belles Arts de Berlín 1 direc
tor de l'Escola Superior Acadènvlca 
de música de l'esmentada capítai Es
criví molt Citem, entre les composi
cions de Max Bruch: Produccions 
teatrals: «Scherz». «List und Ractoe» 
(1858): «Loreley» (1863); «E'n Winter-
iparchen» (1878). Les seves obres més 
importants són potser els seus chors 
per a veus mixtes, solo 1 orquestra: 
«Odysseos», «Armlnlus», «Lled von 
der GiocVe», «Achilleus» I «Meses», i 
els sens chors per a veus d'home: 
«Frlthjof». «Sa'.amt»», «Normannén-
img» 1 «Leonidas». Les seves compo-
sicions més coneguds, més «popu
lars», són. però. el seu «Concert en 
sol menor», op. S6. per a vl^lí l or
questra 1 la melodia hebraics; per a 
violoncel i orquestra, fntitnlada: «Kol 

els permet 1 el cos els demana, amb ^idreí». Max ' Bruch escriví també 
«na cantata: «Das Feuerkrent». dos 
chors per a veus d'home 1 orques
tra: «Thermopylee» } «TyrtoBoa». al
gunes ptmfonles. etc. 

Max Bruch rtAlxa un gran búlt en 
el món de la música alemanya. 

bons grapats de moneda que es fan 
adjudicar st us plau per força 

Sis anys fa que roden bojament pel 
món els noms «dret». «Justloia» i «el-
vllització'; tant ban rodats que deuen 
estar ben marejats. Mes és bon cert 
que el nom no fa la cosa, perquè, si 
en el dia d'avui, a un professor d'or
questra ( i qui diu professor d'oi*. 
questra diu qualsevol altre obrer In-
teUectuat que la crisi d'espiritualitat 
regnant pesa damunt de tots), 11 L'Associació artística nord americà-

queden per sol recurs d'existència na «Barhshire Muslc Colony anun
ies garbes en qüestió 1 per única re- c!a el concurs per a l'any 1921 de 
compensa la Immediata sensació de ia fundació feta per la senyora F. S 
l'ideal promès I escollit lliurement, i coolídg» per a fomentar la produc 

Concurs musical 

són un dret i una Justícia als quals 
el ser humà dotat del sentit comú 
més rudimentari, renunciarà irrevoca. 
blement. 

Quant a la civilització, val més que 
no en parlem: la seva marxa és 
triomfalment •cancritzant». terme mu
sical antic que vol dir anar en

rera. 
F. A. GOT. 

Tot passant 
D e l n a t u r a l 

ció d'obres música «da camera».'On 
premi de mil dòlara és ofert al com
positor del millor «Trio per a plano, 
violi i violoncel», de conformitat amb 
el veredicte emès por un Jurat com-
post de mestres els noms dels quals 
s'anunc'aran oportunament. 

L'obra premiada serà estrenada pel 
Trio Elshuco en el Festival de Mú
sica «da camera» de Berkshire, que se 
celebrarà a Ptttsfleld l'any 1921. 

El terme d'admissió acabarà el pri
mer d'agost de 1981, essent admeses 
únicament obres Inèdites 1 no execu
tades, no transcrites n! adaptades. 

El guanyador del premi cedeix a 
la senyora Coolldge els d re"* d'e
xecució pública o privada durant un 
període de quatre mesos. fent4i. de Frltz asslstt, fa poc, a una bella 

sessió de música. La susdita sessió més. ofrena del manuscrit original, 
s'efectuà no gaire lluny de Barca- i no significant aquesta cessió cap re-
lona, en una assolellada vtleta de la 
Costa. A prop del mar. el Teatre Ca
sino estatjà, aquell dia, tota una or
questra barcelonina. 1 hom ol produc
cions de J. S. Bach. de Mozan, de 
Beethoven, de Grainger, de l'amic Pu
jol, etc. elc. Friz assaborí el fet 
rar d'escoltar bona música fora de 
la gran urbs. I l'esmentada sessió 
aparegué, prestament, en el seu es
perit com una bella, com una viva 
1 ben agradosa palpitació dels nostres 
temps. Hom rebé. si, la impressió que 
la cultura de la gran urbs. de la cm-
tat, Irradiava al seu entorn, s'escam
pava arreu. I Frltz evocà el jorn. pot. 
ser ja no gaire llunyà, en el qual 
la cultura nostrada florirà, pictòrica, 
d'un cap a l'altre de la nostra terra. 

La Impressió agradfvola. l'alegria 
d'«aquella» tarda fou, però, ((com to. 
tes les coses del món 0 uns mica en
telada. Heu's aquí per què: 

Abans del concert 1 «durant» el con
cert un nombre Importantísslm de 
senyors (voltats de dames!) «fuma- La Societat de Concerts dsl Conser 
va». Alguns cremaven cigarretes, aL vamrl de Paris ha reprès las seves 
tres destruïen cigars I on home els. sessions el 7 de l'actual. L'actual dl-
gant a prop nostre. Ilula una «pipa», rector dels referits concerts, M. Fe-

núnefa dels seus drets d'autor nl cap 
destorb per a la publicació de l'obra. 

Els manuscrits (partitura i parts se
parades de violí 1 violoncel) s'hauran 
d'enviar amb seodònkn o amb lema, 
acompanyades amb un sobre clos, os
tentant el mateix seudònim o lema. 
el qual contindrà el nom 1 l'adreça 
del compositor. 

EI Trio més pròxim en mèrit al 
premiat obtindrà una menció hono
rífica si el seu autor ho desitja. 

Les partitures no premiades seran 
tornades a expenses i risc dels autors 
que ho sol·licitin. 

Les composicions hauran d'ésser dl 
riçides a Mr Hugo Kortscha);, Secre. 
tary. Berkshire Muslc Colony, South 
Mountaln. Plttsfield. Mass. 

Noticiari 

I la susdita pipa escampava al seu 
entorn. IncansaDlement. espessa fu--
mero la I 

Però encara hi hagué més : 
Men|re s'iirterpretava un temps 

Up Gaubert, d'acord amb el Comitè, 
ha definit a grans trets el programa 
de la temporada. 

Les obres fonamentals d'aquests 
programes seran triades entre les 

millors de Bach, Haydn, Mozext, Beet
hoven 1 Schomann Independentment 
de les simfonies qoe as faran sentir 
en ordre dispers, l'Interpretaran en-
guany la «Missa an re», de Beetho
ven. de la qual es donaran dues audi
cions. 1 el cMagnificat» de Bach. Les 
quatre «Simfonies» de Schumann se
ran interpretades en llur ordre cro-
aològic. tal com varen donar-se l'any 
passat les simfonies de Beethoven. 

S'anuncien també la «Simfonia» de 
Franck. la «Simfonia francesa» de 
Dubols l i aVruns importants frag
ments de Wagner (probablement els 
dos actes primers de «Tristany i Isol-
da»)- L'escola russa no serà pas obli
dada. 

Una gran part del repertori serà 
consagrada als autora moderns. Per 
primera vegada s'executaran al Con
servatori la «Simfonia en fa», de Oé-
dalge; la «Simfonia en sl bemol», de 
V. d'Indy; la «Simfonia», de Raband; 
la «Snite en re», de Roger-Oucasse, i 
altres obres interessants de Ravel, 
Grovlez, d'Indy. Plemé. Fauré t An
dreu Caplet 

En primera audició a Paris es do. 
naran el «De Profundls», de Marcel 
Dupré, amb chors, solos I orgue, 1 les 
«Impressions d'Ardenne», de Jongen. 
el celebrat compositor belga. 

Com a solistes hi ha Inserits: Rls-
ler, Busonl, de Greaf. Enesco. Hek-
klng. MUe. TagUaferro 1 algunes més. 

Els Concerts Colonne, de Paris. 
celebraran enguany llur cinquantè 
aniversari; els seus més grans èxKs, 
com els pertoca, seran renovats. 
S'Interpretaran, com és de Justí
cia, les grans slmfonie de Beet
hoven i de Schumann, sense obli
dar les de Franch. d'Indy 1 Chausson. 
A Haydn 1 Mozart sels reserva un 
bon lloc, I . demés, seran Besenterra» 
des qualques simfonies ant^ues fran
ceses de Gossec, de Mebul i d'Herald. 
Berlloz (l'amo, podem dir. d'aquella 
caso) tindrà reservat el lloc acostu
mat 

Quant a novetats, el mestre Pler-
né. director dels referits concerts, 
guarda absoluta reserva Dels autors 
moderns té ja quelcom escollit de De
bussy. Dufcas I Bavel. 

Lsmoreuz, de París, seguirà la be
lla iradició de leS seves interpreia-
cons dels mestres clàssics, reservant 
gran part, també, dels programes a 
l't música moderna. 

En cartera poéseeix Ja bastant 
de produccions de T. Duhois, Guy 
Ropartz, Floreat Schraiíh Maurici 
Ravet Jacques-Dalcroze. Pou Ladml-
rault. U- Aubert, M. Fonret. G. Ba-
lay. Ed. Mignan I J. Bartholcenl. 

Els Concerts Pasdeloup. do Parfs. 
es donaran enguany a la Sala de 
lt)pera. Lorquestrt no ocuparà pas 
l'esconart sinó que estarà col·locada 
al prosceni, scrvinl-B de fons una 
modes;a decoració apropiada al ni
vell quasi del ma|elx teló de boca. 
Els assaigs que s'han fet, sota el 
punt de vista de l'acúsilca, han do
nat el millor resultat, segons diuen. 

Els programes d'aquests concerts se
ran formats amb el mateix ecleçtls-
me de fins ara: els autors moderòs 
hi tindran ample lloc. anunciant-se 
Ja nombroses estrenes. 

Els concerts dels dijous tindran 
per tema revolució del drama lí
ric francès al seela XIX, de Meyer. 
beer a Debussy. S'hi escoltaran frair-
ments d'obres de Meyerbeer (dues 
cessions). Halévy, Berlloz (dues !>es-
sinnsV Goonod (dues sessions), Re-
yer, Massenet (dues sessions). A, Tho-
mas. Lalo. Chabrier. Blzet d'Indy, 
Salnt-Saens (dues sessions). Erian-
ger, Brunean, Fauré, Charpentier, De
bussy. G. Hfis 1 Du-as 

El concert Inaugural va efectuar-
se el dlumer^e. 3 d'octubre, a la 
tarda, consistint en el primer FestU 
val de Música francesa, amb el con
curs de Mlla. Magda TagUaferro. 
Heu's aquí el progí'ama executat sota 
ta direcció del mestre Rhené-Baton: 
obertura de «Gwendoline». Chabrier? 
«La Processó nocturna». Raband; 
•Ballade» per a plano 1 orqneetra. 
G. Fauré; «Prelnde à TAprés-MIdl 
d'un Faune», Debussy; «La Péri», P. 
Du'as: selecció de «La Damnatlon de 
Faust», Berlloz. 

FI premi de 1 OPO dòlars ofert alf 
Frtata Units per la senyora F. S Coo
lldge sl millor Quartet de cordes, ha 
estat L'nanvat pel conegut composi
tor Italià F. Mallpiero. El jurat de) 
Concurs el formaven els mes'res E. 
Bloch. F. BoroffskL U SvecenskL 
Stoeber l Ugo Ara. Es presentaren 
136 composicions 

La senyora Coolldge organitza un 
nou concurs les condicions del qual 
Dubliquem en altre lloc de la present 
Pàgina. 

• • ***** •• 
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N O T I C I E S D E L ' E S T R A N G E R 

L'aniversari de rarmïstici 
E l m i s s a t g e d e l r e i d ' A n g l a t e r r a 

L o n d m . l i . *~ Amb OCAMÓ d« l'aniversari de l 'armistid, el rol 
Jordi ha t ramèt divarsoa mUMtgd» de salutació al president de la 
fUpübUea frAOCSS*. * l president de la República portuguesa, el de 
la Nord'MMricanA, al rel de BWgica, sl de Romania, al d'It&lia, al 
d« l 'EsUt »*rbi<roata··slovè, a l'emperador del Jftpó 1 al regent do 
Ctéci9-

£1 OtfMatge dir igi t pel rei de la 6ran Bretanya al president de 
I» fcepüWWa FraneM*. Mtà concebut atxf: 

••Senyor prtsident i En ocasió del segon aniversari del glorío* 
dia qua víisren coronat pel Urlomf de llurs armes les nacions alia
des «a Uur Uulta contra rsnamlc comú, desitjo ofrenar-vo», en la vostra 
qual iu t de cap d« la gran República Francesa, la noetra aliada, l'ex-
pttit íò í lncsra deia nostre» bons sentiments i la confiança profunda 
que sempre tenim en l'asdavsnldor. 

Slmulialamsnt, van a celebrar-se cerimònies a Par i» 1 Londres, 
per a honorar, mit jançant un acte de respecte de les dues nacions, 
aquells el sacrifici dal» quals íéu la victòria possible. Aquest acte 
ens dóna l'ocasió de testimoniar una vegada més al poble francès 
la nostra sincera admiració i llnalterable afecte que el poble brltA-
•lc sent per all. 

Bi t Sòlids llaços lligats entra als dos pobles davant el perill comú. 
no es trencaran mai, n'estem convençuts, i resistiran l'acció del 
temps, tnAntenint l'alecte que ens va unir durant els dies de la 
guen-a. 

Solament estrenyent més els llaços que ens uneixen serà com 
estarem en estat de vèncer les dificultats que en l'esdevenidor pogues
sin sorgir entre nosaltres, i<ermeient-nos realitzar l'ideal comú per 
a les dues nacions. 

Rebeu, senyor president, per a vós i per a madame Millerand, 
en nom de la relne i meu, els meus millors desigs l lexpresaló més 
«incera del nostre afecte. — Jordi, rel.» — Havas. 

L e s f e s t e s d e P a r í s 
Paria, 11. — Des d'anit paeeada regna inusitada animació a Pa

ria amb motiu de la gran solemnitat fixada per avui en commemo
ració del clnquantenfcrl da la República i segon aniversari de la firma 
de rarmïst ic i . 

Han arribat nombvosoe forasters i delegacions dels mutilats i de 
les associacions dels antics combatents de tota els departaments de 
França. 

Era tal l'aglomeració de gent, que era gairebé Impossible el t ràn
sit pels grans bulevards. 

Paris ha aparegut avui endomassat. L'animació és extraordinà
r i a Són a milers les persones que desfilen davant del fèretre que 
conté lès despulles del sóldat anònim i davant Tuma que guarda 
«1 cor de Gambetta, exposats a la plaça de Deufert-Rochereau. 

Als costats del tümul on descansen les despulles del soldat, fan 
guardià d'bonor soldats que prengueren part en la guerra L'urna 
que guarda el cor de Gambetta, està guardada per forces de l'exèrcit 
actual. Moltes corones volten els dos cadafals. 

A les vuit del mati es posà en marxa la comitiva J el fèretre del 
soldat ha estat coUocat a l 'armó d'un canó de 155 mil·límetres i l'urna 
que conté el cor del gran home d'Estat en una carrossa monu
mental, construïda expressa, als costats de la qual h i ha els es
cuts d'armes de Tours, Belforl, Metz, Cahor, Nlça, Estrasburg, Bor 
deus i Pa r í s . I els noms, en lletres grosses, de Verdun, Arras, Reims. 
Lille 1 Dijon 

En posar-se en marxa la comitiva, totes les campanes de lee 
esglésies de Par ís ban estat llançades ai vol. al mateix temps que 
feien salve» d'artilleria tota els fort» de París . — Havas-

Par í s , 11. — A un quart de deu del mati. s'ba posat en mar 
sa la comitiva que s'havia format per a conduir les despulles del soldat 
desconegut I el cor de Gambetta. 

El seguici oficial inicià la m a n a en l'ordre que s'havia asse
nyalat prèviament, dirigint-se a l'Arc del Triomf. 

Seguia una carrossa que conduïa una urna contenint el cor de 
Gambetta i darrera hi anaven els ministres de la Guerra, Marina. 
Instrucció pública i Colònies. 

La l m i ^ * " M gentada que omplia el trajecte, aclamava amb en
tusiasme el pas de la comitiva, l lançant gran quantitat de flor» da
munt el fèretre del soldat desconegut ~ Havas 

Paris, 11 — Detalls de la cerimònia d'aquest mati: 
A le» 9*60 ban arribat al panteó le» autoritats militars 1 le» 

banderes Les banderes de la gran guerra cobreixen el curs a totes 
dues bandes 'de l'entrada i le» banderes de 1860 s'emplacen entorn del 
cadafal-

El cor d» Gambetta i el cos del soldat desconegut són rebuts a 
l'entrada pel President de la República, el Govern, els presidents de 
totes dues Cambres i els mariscals Focb, Petain i Joffre, el» qual» 
acompanyen le» despulles fins al cadafal, situat a la nau central t 
voltat d'atxes-

Ela chors i le» bandes interpreten una m a n a fúnebre de Saint 
8aen». 

EI president de la República, el Govern i els presidents d'ambdues 
Cambres ocupen després una tribuna, aixecada davant el cadafal, 
A la dreta d'aquest s'hi situen els parlamentaris i els personatges 
iofcials -,8 l'esquerra, el cos diplomàtic, llevat dels representants de 
I w potències que foren enemigues. 

A l'entorn del cadafal s'hi col·loquen els maricals Focb. Petain 
i Joffre, i , demés, un oH» a pare i una mare de soldat» 

desapareguts en els combat», ter-1 
mant tols ells la família dal soldat 
desconegut 

Després d'entonar «Is chont l 'Him
ne a F rança Immortal, el president 
de la República, en mig d'un silenci 
solemne, comença s l seu discurs 

Diu que la pàtria reconeguda ha 
volgut que el cor del gran patrio
ta Gambetta descansi aquí, junta
ment amb les despulles d'aquest 
soldat desconegut, que simbolitta 
també la p à t r i a 

Gambetta tingué fe Invencible en 
els designis de la seva pà t r ia i 
alentà sempre en la seva àn ima la 
convicció de què la revenja arri
baria al f i , d'una manera fatal i 
segura. 

Fon sempre la sort de F rança 
trobar en tot» els moments crítics 
de la seva història l'home que ne-
c ssitava per a vèncer les dlflcultate 
existents aleshores. Gambetta orga
nitzà la defensa nacional 1 tingué 
l'honor de personificar davant l'es
tranger la sort de Fraoça-

Després l'orader recorda noms 
dels col·laboradors de Gambetta, 
així com dels que continuaren l'o
bra del gran patriota, engrandint 
la República, i afegeix: 

••Però ni uns ni altres haurien 
pogut fer res sense el concurs del 
poble, i a ell cal glorificar per da
munt de tot.'. 

Després recorda l'orador la victò
r ia del Marna i el telegrama que 
dirigí amb motiu d'aquella victòria 
a l'aleshores general Joffre, dient: 
«La República pot estar orgullosa 
de l'exèrcit que creà.» 

Sí — afegeix el President—, pot la 
República estar orgullosa del seu 
exèrcit, perquè aquest és tot el po
ble, i el poble fou qui vencé. 

En els cinquanta anys de la ter
cera República, està dar que bl 
hagué debilitats i faltes, però mai 
flaquejà l'amor patri. 

Avui F r a n ç a surt triomfant en 
totes les manifestacions de l'activi
tat humana 

Després d t a el senyor Millerand 
els noms de multitud de figures 
prestigioses que han donat glòria 
a França, en la ciència, en la l i 
teratura i en les arts. durant els 
temps de la tercera República. Dar-
rera d'aquust inventari de presti
gis — afegeix — quant camí h i ha 
recorregut! I , no obstant, encara no 
hem terminat la jornada 

Volgué la justícia immanent que 
fos una m à criminal la que des
encadenés l 'úl t ima guerra, perquè 
el càstig resultés exemplar. 

I per últim, el senyor Millerand, 
dirigint-se al soldat desconegut, 
diu: 

«Soldat, que representes el sant 
sacrifici per la pàtr ia; joves herois 
que donàreu les vostres vides en 
holocaust suprem d'amor i de gran
desa, dormiu en pau. La vostra mis
sió s'ba complert, puix salvades 
estan la F r a n ç a i la dv tu t sadó .n 
— Hàva» 

L a r e n a i x e n ç a industr ia l d ' A l e m a n y a 
No fa gaires dics quo el canceller Fehrenbach »>xd.imav»i Ira 

dement davant el Reichetag.' per la greu crisi que travessn 1* mdu? 
tria alemanya, degut a son dir. a l«-s exigènneï- de Franca, i efl·i» 
tot a les remeses de carbó que els alemanys han d" fer HIÍ france
sos. Una nota oficiosa del Govern francès contestà les acusacions dol 
cancellor. aüegant que la crisi industrial de què aquest e» planyi*, ftó 
ha estat motivada per exigències francefet-. sinó principalment p#i-
les disposicions econòmiques del Govern de Berlín, que entM^sm-a 
l 'exportadó d* mercaderies aleroanye? per a evitar qu» el* paiso* 
estrangers s'aprofitin de la balla cotiuaciò del marc. 

Posteriorment, el secretari general de la Coníederaçj" G^nerèi 
del Treball de F rança . M. Léon Jouhaax. ha negat així maiéix One 
hi hagi a F rança carbó sobrer i que en aquest respecte sigui pit ioi 
1& situació d'Alemanya Les precedent* afirmacions, fetes per un home 
com Jouhaux. tenen encara molta méa valor que les afirmacions del 
Govern de Par ís . 

Tot reconeixent l'actual crisi de la indústria alemanya, cal fèr 
retaarcar que hi ha simptomes nombrosos d* la renaixença d aqueMH 
indústria- La premsa estrangera esmenta el (et que l'Oficina <:oln 
nial holandesa demanà , fe poc. preus per a 82 locomotores deMina-
des a l'Estat de Jav» , de les quals fVS han estat encnrrpgades . i fà
briques alemanyes, amb concurrència amb fàbriques nord-am·ricitnes. 
per haver ofert aquelles les mateixes condicions. pen'> amb preus in-
íeriore en un 40 %. L a revista «Railway Age>> observa qup. si el can 
vi alemany segueix tan baix com ara. el oomerç d'exportaciu del> 
tats Units es t robarà amenaçat. Hom podria objectar que les im
briques alemanyes potser no compliran la comanda que han pfeè, 
però la mateixa revista assegura que disposen de tots els element* 
per a complir les ordres de l'Oficifia Colonial holandesa. Aquest fnt 
és considerat com una prova que la indústria alemanya es recons
titueix ràpidament. 

A. ROVIRA I VIRGILI . 

L ' a m b a i x a d o r d e F r a n ç a 

a M a d r i d 
Part». I t — Segons «La Figaró*. 

M. Demargerie, ambaixador de Fran 
ça e Brussel·les, passarà a l'ambal 
xada de Madrid en substitució de 

j M. Saint Aulaire. — H^vas 

A n g l a t e r r a 
i e l s E s t a t s U n i t s 

Washington. 11- — L'ambaixador 
d'Acvlaterra ba cridat l 'ateodó del 
Govern nord-amerlcà sobre le» ame
naces fetes «n públic pels irlandesos 
residents a Amèrica de pendre repres-
sàlles contra els anglesos habitants 

i ala Estats Units, sl la Gran Bretanya 
no oessa au les seves mesures de te-

I pressió a Irlanda. — Havas. 

T e m p o r a l a M a n i l a 
Manila. U. — CoaUnua «l furiós 

temporal desencadenat el dia 3 del 
corrent. 

Els danys materials són enormes. 
Havas. 

E l g e n e r a l P a u 
París. 11, — El ministre de la guer

ra ha ríist a l'ordre de l'exèrdt et 
general Pau. en «Is següents ter
mes: . 

«Manant l'exèrcit d'Msàcia. al prin
cipi de la campanya, aconseguí, el 
dia u d'djost de 1911. al front de 
Muíbouse Aiinch. una victòria com
pleta, capturant M canons i fent mi
ler» de presoners 

També bs prestat a Bèlgics, RTIS. 
sia. Romaní» i al Càucas. reUevants 
serveis a la causa comú • - Hava^. 

E l c o r o n e l M a l o n e , 
d e t i n g u t 

Londres. I I . - Ha estat detingut cl 
diputat extremista coronel Malene. — 
Havas. 

A n g l a t e r r a i F r a n ç a 
Londres, U — Amb motiu d'efec 

tuar-se la círirtOnta de la lobumanó 
a la catedral de Wc&·.rmnswtr de les 
despulles dels soldats britànica morts 
a!~ camps de França, s'han canviat 
sentits telegrames entro els mariscals 
Foch i WlUon. 

EI mariscal Foch, després de re 
cordar que l'exèrc.'.t britànic lluità *ls 
camp» de batalla de França per a 
donar la seva sang per la causa 
aliada, sense recompensa a la mag
nitud del sacrifici, nalud» aoft pro
funda emoció el soldat en el qual 
França honora tot» els herois angle
sos. 

El mariscal WUsen ha contestat 
•Al vostre telegram», que tindrà 

preferent lloc en tots «Is «ors dels 
soldats d'Anglàtetra. sol» cap uns 
resposta, tan cotdial com aantida. 
resposta que ée la de tot el món 

Els soldats britànica hem da de-
o'arar una vegada mes que sentim 
un orgull que no podem expressar, 
d'bsver servit a les ordres del (gran 
mariscal de Franca» - Havas. 

Psrls, 11. - Segueixen les conver
ses entre «1» governs de França i 
Anglaterra en ço que esguarda al pro
cediment que se seguirà per a fixar 
l'Import de les reparacions que hau 
r* d'abonar Alemanya i la manera 
d'alliberar se la dita nadó del deute. 

Davant la resposta que Mr. Loy-
gucs donà el dissabte a l'ambalxà 
dor d'Anglaterra, comte de Derby. 
aquest anà sb'r al ministeri de Ne. 
gocts estrangers, conferenciant amb 
el director general, M. Barthelot 

Sembla que existeix ja un acord 
complet, faltant únicament ultimar 
els termes de la nota definitiva. — 

; Havaa. 

E l s n a c i o n a l i s t e s 
a l e m a n y s 

Berlín, 11. — Un periòdic d'aqü 
Capital ha CMppròva qii" les ordres, 
de vaga general fixades en cgrtdls a 
iM (atxades dels edificis I signades 
pd partit comunista, procedien del 
cap del partit nacionalista, von Hel-
ferlch — Havas. 

I t à l i a i l u g o e s l à v i a 

Santa Margarita . i t tüa , 11. — Els 
acords presos en la reunió plenària 
celebMda ahir a I t tarda pels del* 
gats italians i lugoeslai». donen com
pleta satisfacció • Itàlia. 

La frontera luliana compendrà PI 
Monte Nevoso í serà al cosKt de l ' t i -
tat independent de Fiume 

La pròxima seosió se celebrarà de 
mà - Havas 

Roma. tí. — —S'assegura que el se
nyor Oioiiiti tenia decidit sortir anit 
passsda cap a Santa Margarita — Ha-
vab. • 

Santa Margarita (Itàlia), 11, - - Se
gons notícies procedents dels centres 
italians, sembla que els tugoeslaus «s 
manifestin eptlmisàes. 

Trumblch. president de la delegació 
nigoe&lava. acceptà, en la reunií. çc 
lebrads abir al mati, t^tes le» reivin 
dicacions italianes. I s'afegdx que en 
els oentres lugoesUus crcu·n que 
s'ba arribat ja a un acord. 

El senyor Salata. en nom de la de 
legació ItaHana. visi à a Trumbich. 
partícipant-li que ítàll» mantenia ín-
ttgrament les condicions referent» a 
la frontera Juliana, i a la indepen
dència de Fiume i de les illes d« Dal-
màda . 

Trumblch II contestà que consulta
ria amb els seus companys 

Despré». Antonevií-h frumbich es-
tiguereo al local on estava reunida la 
delegació italiana, manifestant al mi 
nlstr» de Negocia estrangers, «enyor 
Sforia. que pMl» celebrar se la re 
unió plenària d'ambdues delegacions. 
* dos quarts de dnc. de la tnrda. 
acordant-se així. — Havas. 

L a i n d e p e n d è n c i a 
d e F i u m e 

Rom». 11. ~ Comuniquen de Sento 
Margarita que els delegats italtanv 
han arribat a un acord de prlnc pi 
sobre el reconeixement dal millor 
drwt d'Itàlia sobre la Unia fron-ereru 
dN Monte Nevo»© 1 terri ori entre Fiu. 
me 1 Itàlia, reconeixent la indepen 
dèncla de Fiume i la sobirania d'l à-
lia sobre Zara i IIIM de Cherso, I-a 
Gosa i altres. — Havas. 

A r m i s t i c i a r m è n i o - t u r c 
ComUntlnobla. I I . — E l Govern 

d'Armènia ha anunciat liaver-ee eíec-
tuat la firma de I armistici amb els 
turcs.—Ha va» 
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J L s ï Q z u d c S C a í a f o n g a 
DIARI NACIONALISTA CATALÀ D'AVISOS I NOTICIES 

Dioendres, 12 de nooembre de 1920 

E l N a d a l d e ! G o v e r n 

D I N S l'estantissa fannacopea de la política espanyola es par
la ' sovint de les «essències conservadores». Quina d'elles, 

per subt i l i para que fos, podria comparar-se amb l 'essència pu-
r í s s ima , alhora tradicional i renovadora, de les petites roses dç 
Nadal? 

E l sollarles per una conveniència polí t ica seria una profana
ció. Sollar-les, potser inadvertidament, delataria, en el Govern 
que t r i a la festa de Nadal per obligar, amb escàndol del poble, 
a les mecàniques electorals, ço que en l 'ordre de la pietat és se
nyal lamentable : una indelicadesa. 

E l sentit conservador pròpSa^nent no exis te ix en l a polí
tica espanyola, no només solen imperar els inst ints . E l sentit 
conservador no és u n positivisme, s inó una fina amor de les 
realitats i dels ideals. I es revela, de vegades, m é s en un petit 
detall í n t i m , com la i n a d v e r t è n d a governamental d'ara, que en 
una l larga l l ista de tesis_ catòlico-polít iques. E ls partidaris de la 
Monarquia Catòlica d'Espanya haurien de compendre que el res
pecte del Nadal és superior als entusiasmes apoteòsics i a les com
memoracions e s t a t u à r i e s . 

E l Nadal és la festa essencialment popular. De l'establia de 
Betlem irradia un amorosiment arreu del món , per totes les llars 
i per to ts els cors. Nadal és la festa de tothom. F i n s en les hor
rors supremes de la gran guerra, el Nadal fou una suspens ió d'odis. 
A les trinxeres se celebrava «El Nadal del So lda t» . 

A r a , a la Monarquia Espanyola, sota el patrocjni d 'un Go
vern Conservador, del més idoni Govern Conservador, els càlculs 
de la polí t ica prescindeixen del Nadal i passen per damunt les 
seves roses intactes. E s que el Govern Conservador ens vo l obl i 
gar a tots a celebrar, a benefici d ' e l l , un sarcàs t ic «Nadal dels po
l í t i cs»? 

Si a ix í fos, el poble nadalenc de Catalunya podria afegir a 
la gràfica «Cançó del R a b a d à » , la resposta que als planys de la 
pietat catalana donà l ' e x i m i repóbl ic don Eduard Dato. 

A L D l A U a c t ü a l i t a t s o c i a l 

Les eleccions 
A VILANOVA I GELTRÚ 

El Centre Català de Vilanova 1 Gel
trú, de canvú acord amb les forcee vi
ves d'aquell districte, ha acordat por
tar altra x-olta a la reelecció de di
putat a Corts el nostre dignlssim i 
b^n amic don Josep Bertran 1 Musltu 
o m a penyora d'agraïment per ?a 
lloable i profitosa gestió que ha rea
litzat durant els quinze any» que ve 
representant-lo, havent assenyalat «1 
dilluns, dia 15 del mes en curs, a les 
dotze, i en el local de la Lliga Regio
nalista d'aquesta capital, carrer de 
Boters, 4, per a tenir lloo l'acte de 
la proclamació de candidat, anant 
després al Restaurant del Parc per 
a ceJebrar amb un dinar de germa
nor l'esclafant vic òrla que ImHscn-
tMement tornarà a obtenir el nostre 
tan volgut company. 

Els alcaldes de R. 0. 
NO ELS SURT BE! 

Ens asseguren que determinats ele
ments de la U. M. N., atents sempre 
al bé de la pàtria i sobretot a defen
sar l'autonomia dels municipis, van 
estar a fer certas gestions, amb molt 
dlnterès 1 amb molt de braó. prop 
de l'ex-governador senyor Bas. per
què saltant com fos per damunt de 
In l'.ei plantegés al senyor Dato la 
qüestió del nomenament d'alcalde de 
R. O. a Castelltersol. 

Mes ai! que el senyor Bas devia Ja 
^entlr se certs mareigs i ídguna cosa 
aixi com escarmentat, que es veu que 
no sa'n va treure res. 

Ara, is'atreviran e buíar l'orella del 
wnyor Martínez Anido. que solem-
tilulmenl ha ratificat son allunyament 
absolut de políticà? 

TELEGRAMA D'EN DATO 
En contestació a la protesta del se

ny'T president de la Mancomunitat, 
dlrigid.-i al president del Consell de 
ministres, recollint la queita de la 
fpimrt pública de Catalunya, contra 
el nomenament d'alcaldes-de R. O., 

ba contestat el cap del Govern amb 
el següent despatx: 

«Gobierno acoge con toda íonslde-
ración manlfestaciOn que tràsmíte de 
varios Ayuntamientos de esas provin-
cias contra nombramiemo alcaldes 
R. O., pero debe recordaries que pre-
cisamente por obligactón de segurí-
dad pública que pesa «obre el Esta-

j <k>, neceslta Gobierno facultad'expe-
I dita para nombnir donde sea menes
ter a los que para tales menesteres 
lo representan, «in inirusión alguna 

• 60 vida local, que slgue sometida a 
los acoerdos de las Corporaciones 
munlci pales. 

Le saluda atentamente.» 

L a «calderilla» 
PERSISTEIX LA SITUACIÓ 

'La plaça de Barcelona! cònlintra 
amb falta de moneda petita. 

Del ministre d'Hisenda s'ha rebut 
contesta al primer telegrama que se 
l i va cursar. Diu el senyor Domín
guez Paecual que quan s'acabi la 
«Calderilla· el Govern Ja í s preocu
parà de l'afer. 

Com que el numerari de coure ja 
fa dies que es à acabat, davant d'a
questa actitud ded ministre, «1 qual 
es veu que mentre el conflicte no si
gui a Madrid tant sè l i 'n dóna. s'ha 
convocat una reunió de les corpora
cions afec ades. 

La junta iniciada per la Cambra 
Mercantil tindrà lloc aquesta nit, 
havent-hi estat Invitades la Cambra 
de Comerç, Cambra Industrial, Lliga 
de Defensa Industrial. Foment del 
Treball Nacional 1 Unió Gremial. 

TELEGRAMA CURSAT 
EI Círcól de GxttíúB de Gràcia ba 

cursat a Madrid el següent teleío-
nema: 

'Exm Sr. Ministre d'Hisenda. Ma
drid. — Círcol de Gremis de Gràcia 
lamenta tardança remesa mónçda 
fraccionaria, repórtadt gréus perju-

! dícis comerç decallista. Obstacles po
sats per Banc Espanya per tal re
mesa són tan grans que agreugen 
més encara perjudicis per pèrdua de 
temps.—Ptesidertt. Pàmies; íecretarl, 

; Vilaseca.» 

H u m o r i s m e i d o n i 
Els funcionaris d'Hisenda í d'altres 

departaments ministerials, clamen, 
amb molta raó. contra la mesquine
sa dels sous que cobren, insuficients 
en absolut per aendre les neceMi-
tats de la vida. a tot arreu i espe
cialment a les grans capitals. 

Avui, que el jornal mitjà de l'obrer 
pot considerar-se de nou o deu pes
setes diàries, els funcionaris públics 
cobren, en lès categories on més abun-
den, de dues centes quinze a tres cen-1 
tes pessetes cada me*. Han d'anar ben i 
vestits, amb camisa neta i sabates 
polides I . soviat, han de valdre's dels 
tramvies per anar i venir de l'oficina 
Com poden viure? Es humà que un 
íuncionan de l'Estat cobri menys que 
un esto rer o up manobre t No és això 
invitar-los que procurin fer-se un | 
altre sou, sots pena de morir-se de 
fam ells i llurs famílies? De sempre, 
peró ara més que mai, ei primer 
factor d'immoralitat administrativa és 
l'Estat. 

Els funcionaris públics reclamen 
augment àe son. amb la qual cosa 
compleixen un deure amb ells ma
teixos I àmb Uu.-s famílies, 1 ame
nacen amb actituds de vaça, cosa que 
ja no «•«.•- tan t-í. conegut com és el 
nostre criteri sobre vagues de serveis 
púbics, les quals. M són legals davan. 
l'es'-at de drèt actual—que en aquest 
concepte hauria de variar-se. o. mi
llor, reglafnentar-se » són altament 
immorals i produeixen un dany molt 
superior al bé de U coUectivitat que 
amb la vaga poden proporcionar-se. 

Però nó és aquest el nostre tema: 
el nostre tema és l'actitud del se
nyor Dato davant el convicte. El 
senyor Dato és un home que no s'as
sembla sinó a ell mateix: a Espanya, 
on l'humorisme no és cosa gaire cor
rent, el senyor Dato és un bumoris-
t i de gran força. El senyor Dato, 
assabentat de les peticions i de la su
posada actitud dels funcionaris, ha 
parlat als periodistes, i , després de 
declarar bons minyons els funciona
ris públics no els ba promès una 
estam peta perquè no se l i ha ocorre
gut, o quatre aplssets de mata.'aluga 
com un vigilant als nens del seu bar
ri — ba dit que no podia pujar-los 
els sous perquè el pressupost està en; 
dèficit, pèrt... però que faria baixar 
les subsistències per ta! que e!s sous 
deis funriúnaris s'equilibressin amb 
el cost de la vida 

I això el senyor Dato ho ha dtt 
amb la serietat que tot humorista 
fort ha de dir les seves humorades: 
en la serietat reu la força de l'hu
morisme. I d'home seriós, no se l i 
pot pas negàr que ho és, el senyor 
Dato. 

Ja poden restar tranquils, els fun
cionaris d'Hisenda: amb retallar dels 
diaris el solt que conté aquestes de
claracions del senyor Dato. 1 presentar, 
lo a la dona o a la criada, perquè va
gin a placa amb ell dintre el mo
neder, com qui porta un cupó de 
diari representant d'una re' aixa en 
el preu de determinats articles, o; 
amb ensenyar-lo al propietari de la 
casa a primers de mes, trobaran crè
dit a bastament. El senyor Dato els 
paga amb promeses humorístiques: 
dòncs que procurin pagar ells també 
amb promeses per passar comptes 
quan baixi el preu de la vida, «rà-
cies a l'esforç legislatiu del Govern 
actuaL 

: El sanyor Dato vol baixar el preu 
de la vida, 1 dediea la seva obra 
non-nata als funcionaris públics El 
senyor Dato. «ausant, en l'anterior 
etapa del seu govern, de l'alça for
midable da les subsistències, que en 
i actual no ha sabut fer gairebé res 
per a nortnalltsar la vida, sinó tot 

; el contrari; que no té pensament eco-
i nòmic, al coneix les noves lleis que 
regeixen el m ó n : que diu. cada obp 

1 que en paria, tals horrors de l'eco-
{ nomia pública, que no sembla sinó 
i que visqui en un món fet per la dls-
batun idònja, és cfudel. com ho són 
gairebé tots els humoristes; és cruel 
i és infantil a la vegada: és, real
ment, la persónifleació de l'idor.eisme. 

El senyor Dato creu poder contra
dir los lléls econòmiques, com la vo-
lun at ciutadana; pensa que. tal oom 
farà eleccions sense electors, millor 
dit. "«ontra els electors, pot, amb 

martingales Idònies, regir el món eco
nòmic... 

Es una broms de mal gust, l'hn-
fnorísme del senyor Dato. no sols per 
als funcionaris públics, sinó per a 

I fets els ciutadans que no exploten 
i els altres. A qualsevol altre pais. 11 
! «tontestaria l'opinió pública, derro
tant-lo en els comicis: aquí, fora de 
Catalunya, l'eplnió es deixarà trepit
jar i cofisentíH la burla que repre
senten les declaracions del senyor 

| Dato, so;met*nt-ae als cacics. 

NORMALITAT 
El senyor Santandreu ha maniíes-

tat que continuava la normalitat, no 
havent-hi cap notícia d "Interès per 

. comunicar. 
Han reingressat al treball les 40 

obreres d'una fàbrica de plomes d'es-. 
criura. que es declararen en vaga i 
com a pro'-esta per haver estat des-
patxada una companya, delegada del 
sindicat. 

ELS JOIERS 
Ahir van rependre el treball eb ta

llers de Joieria, accedint «is patrons 
a abonar l'augment de dues passo-1 
tes que havien ofer'-. 

DE L'ASSASSINAT DEL Sr. PUJOL 
La policia ha de inguL I ban in

gressa a la presó, rigurosament i n 
comunicats, dos subjectes com a pre
sumptes - aïl'ots de r assassinat dfd 
president dels pajlrons eeotrKf.s es 
senyor Pujol, davant del teatre Goya. 

Segons nóiicles, els deüngus han 
estàf reconeguts per alguns Indus
trials dels voltants del lloc de Tir 
gressió. 

La de enció ha estat comunicada al 
jut'at de guàrdia 

Es diuen Anlcet López 1 Dalmau 1 
Josep Pastor Bofill. 

ATEMPTAT A BADALONA 
Dimecres, a darrera hora de la tar

da, dos individus desconeguts que su
posen feraiters. es presentaren a 
la Vldrierta Espanyola, coneguda 
vulgarment per «B' cristall» i pre-
gnn -oren al porter per un obrer que 
es diu Francesc Mongay 1 és delegat 
del sindicat úr.ic de la fusta. 

El porter avisà al dit Mongay: 
• en presentar-se. eís dos desconeguts, 
tragueren ràpldamen plsto'es auto
màtiques 1 tiraren alguns tre's con
tra l'esmentat obrer.' íertn -lo de gra-
veta". 

L aírredlt fou portat al dispensari 
de la Casa de la Clu at, on el met
ge de guàrdia 11 aprecià una ferida 
per arma de foc atnb orific^ d'entrada 
en la novena cos'ella 1 eórtlda per 
Teequena de pronòstic greu. 

S'ianoren ets motius de l'agressió. 
Elfi agressors fugi ren. 
El .íerít fou traslladat a lHospI al 

Clínic, de paroelona. 
Els sindlcalisies visitaren les au o-

rltals, a los quats manifestaren que si 

es repeteixen eis a-emplats contra llurs 
socis, ella pendnan represàlia»! 

PER COBRAR QUOTES 
Dimecres nit. la policia va detenir 

sis individus que cobraven quotes a 
un bar del carrer de Casanova. 

OBRA REPRESA 
De l'Hospitalet ban eomunioat que 

en una fàbrica en construcció del 
carrer de Prat de la Riba s'han re
près les obres amb personal nou, piU* 
l'anterior fou acomiadat després d'u
na vaga de braços caiguts. 

LES VAGUES D'AHIR 
Dimecres feien vaga 1.743 obrers. 

Ahir eren 1.5S4. -, 
La diferència en menys de 191 cor

respon a 122 joiers de trçs casés, que 
restaven en vaga: 50 d'una fàbrica 
de plomes, i 13 esterers. 

Parats forçosos, dimecres hi havia 
259 obrers. 0 sia 530 menys que el 
dia anterior, dels quals 300 són de la 
fàbrica de vidre J. Vüella. i 830 del* 
tallers de corretges i oeumàtUss Klein 
i Companyia 

TRETS A SANT MARTI 
Abir, cap a lee dues de la tarda. 

es van presentar tres subjectes a la 
fàbrica de sederies de Salvador Ca-
sacuberta. carrer de la Indústria. 291. 
Sant Martí, i ün d'ells penetrà a l'In
terior, i disparà dos trets de revòl
ver. . " . 

Un dels obrers de la casa. Jnlj Vi
ves Garcia, de 18 anys, \$lgué sub
jectar l'açressór, el qual es dàfensà 
a cops de cúlata de revòlver, acon-
seguint fugir, després de causar al 
Vives una forta contusió al braç es
querre 1 esgarrapades aj dret 

El guàrdia civil Joaquim ^fltjavila. 
un caporal i un sergent de cavàlleria 
de Santiago, els quals havien estat 
atrets per les detonacions, persegui
ren l'agressor, observaran que es fi
cava en una escala del carrere de Ma
rina, 332. pujaren al pis pilmer, re
gistraren el toCal í trybnren-el fu
gitiu amàgal sota d'un llit.-

Es diu vicena Soler Benllooh. de 28 
anys, és ebealst» i pertany al Sindi
cat lliure. Li fou ocupat un rcv&lver 
Sraíth carregat, dues càpsules del 
qual eren disparades, i duja, demés, 
altres càpsules de reserva 

Fou portat al quarter de Girona I . 
desprís posat a disposició df l juig.*. 

I no faltaran funcionaris públics 
que, ajupint-se a burlar la llei, se
cundin l'acció ministerial amenaçant 
pofrfes i exiv-dientant Individus que 
tinguin el vr.lor cívic de rebe'-lar-se 
contra el cacic 1 senyor feudal de la 
província on exerceixen llurs c à r 
recs. 1 

No rrmh una rebel·lió vaguista. Im- i 
moral i transtornartora, sinó amb una i 
actitud a?rma en el compliment i en ' 
l'aplicació Je les Uels. podrien tro
bar els funcionaris públics la respos
ta a la humorada dnlca dol senyor 
Dato. | 

POL. I 

La diada de Rupià 
Diumer^e vinent se celebrarà a Ra

ptà la festa dé l'Agrupació Naciona
lista i la seva Joventut 

L'acte, que promet revés Ir impor
tància, anirà sota «1 següent pro- i 
grama: 

Matí. — A. les onze. solemne bene-' 
dicció de la bandera de la Joventut 

1 A les dotze, sardanes a la plaça de la 
j Constitució. 

Tarda. — A dos quarts de tres. mi-
' tlng monstre, en el qual pendran part 

En Candi Corominas, pels naciona
listes de Banyoles; En Joaquim Camps 
d'ArboiX. pels nacionalistes de Torroe
lla de Montgrí; -N'Albert de Quinta-

i nà i Serra, batlle de Girona; fTAgua-
• t l Riera, president de la Diputació do 

Girona i conseller de la Mancomunitat 
de Catalunya; En Palal Vidal 4c Llo-

i batera, diputat de la Mancomunitat 
| per Barcelona i president de la Jo
ventut Nacionalista da la ciutat com
ta l : En Raimon d'Abadal i Calderó, , 

I ex-senador í president de la Lliga Re
gionalista de Barcelona; Eu Joan 

| Ventosa i Cal vell. ex-ministré i ex-
j diputat; En Lluís Puig de la Bella-
, casa. candidat nacionalista pel d is-
l tricto i ex-regidor per Barcelona A 1 
les quatre, grandiosa audició de sar- 1 
danès a la plaça. A les cinc, gran 
ball - de vetlla al local soClàL. 

Vespre. — A les deu, serenata en bo. 

nor de les Il-lustres personalitats que 
assistiran a l'acte. A lès opze. esplèn-
4ld «l'all de comiat 

Amenitzarà les festes la notable or-
quesrra-cobla de La Bisbal 'Nova Har. 
monla»; . . . 

Necrològica 
Aquest matí se celebraren al temple 

de Pompela els funerals psr Tàm-
ma de l'estlmadísslm p. Francesc de 
Barbens. . i.-« 

No es pot donar un» idea de la gen
tada que hl havia 1 de les persones 
dè relleu que hl assistiren- NTil ha 
prou amb assenyalar que bi bavia 
representació da tou la vtda social da 
Barcelona t que ei sentiment era tan 
profund que en moltes cares es veien 
les llàgrimes. 

presidiren «I do l el P. Rupert Ma-
ria de Manresa, el P. Miquel d'Es-
pdugw». s tre* Pares caputxins l in
dividus de la família. 

La capella de múaaca executà un 
sever ofici ple de grandiositat. 

L'ofertorl fou Usi^ulssim-
Déu bagi aoollit l'ànima deü gran 

religiós. 

L'acte de l'enterrament d'En Fran
cesc Alfonso estigué concorregut 

Presidí l'alcalde senyor Martínez 
Domingo, junt anto el fill i gendre 
del flnat 

Al davant h l anaven astlats, se
guint la comunitat de Jesús. Darrera, 
una carrossa conduïa diverses coro
nes, una de les quals era de repòr
ters que fan informació àT municipi. 

Entre ia concurrència hi bavia mol
tes personalitats, regidors i empleats 
municipals. 

Després de cantada una absolta a 
la parròquia de Jesús, el dol s'aco
miadà a tà Diagonal. 

El cadàver fou enterrat al CémenU-
rt de Les Corts.. 

AUTORITZEU LES NOTES DE LES 
QUALS ENS PREGUEU LA PUBUCA-
CÏO. AMB UN SEGELL 6 UNA FIR
MA QUE ENS SIGUI CONEGUDA. 



ntvendres. 12 da novembre de 19» L A V E U D E C ' A T A L U N Y ' . Í 

U n a G u i a d e l ' h o m e l l i u r e 
Guia de Vhome ntvre, per «VéraJU. VoL de . 
137 pàgs. Barcelona. 19Í0. — Tipografia Catò-1 
lica Casals (Casp. 106). «Preu: lleglr-lo i do
nar-lo a llegir».' 

OB datadà barceloní, el nom del 
qual no és. certament, inèdit en les 
Uetre* catalanes, ha tingut el gest 
d'escriure uh llibre gencró» i d'es- j 
tampar-lo nombrosament 1 eecampar- ! 
lo sense preu. donant-lo de franc a 
qui «1 vulgui, sense altre retorn que 
«1 fer-lo Itógir a altres persones. No 
fart a l'autor el tort de malmetre 
sa modècUa. aixecant el vel de l ' in
cògnit La seva ha estat una gran 
obra. de misericòrdia espiritual: que 
Déu 11 pag. 

Es un llibre «Teducació cristiana, 
que s'adreça a l'home lliure, a l'ho
me que estima sa llibertat. Crida a 
l'homé independent, a l'home no xai. 
A primer oop suggereix això moltes 
reflexions. L'home lliure? L'home In
dependent? L'home no xai? No és Jus
tament aquest el llenguatge dels re
volucionaris? No fan pas ells altre 
retret, a la gent moderada, que l'és
ser ïals de remat. Altrament, el cris-, 
tia no ^ot deixar de dir-se'n. Som 
xais, 1 Crlst el Bon Pastor, i tenim, 
immediats guiadors, els Pastors de 
rEsgésla. Però ve't aquí: sos es
sent xals de la dreia podem no ésser 
xais de l'esquerra. No podem deixar 
d'ésser xais. Xals de Déu o xais del 
D^ble. Xai vol dir, en aquest valor 
metafòric, home que segueix una UeL 

Molts llibres s'escriuen en aquest 
temps d'ara, per s ' llctjir i donar 
unitat als copeisements que reben els 
joves, i .j>onant-los cap a un a. Guies 
d'adolescents, llibres de la Joventut. 
manuaS d'educació moral, patriòtica 
0 oivíL Vist que els coneixements per 
si sols no orienten en el dret cami, 
es tractà d'agafar l'ànima sencera 
dels homes 1 enfocar-la cap a un va
lor social. Es diu: «Es que no hl ha 
prou cultura, no hl ha prou patrio
tisme, no hi ha prou moral o civis-
rtò. al món». 

Uets í normes que parlin al cor. 
que faein néixer impulsos, que de
terminin l'obediència al propi ideal. 
Llibres que ensenyin d'obeir. Però 
en nom de què voleu fer o->ea la 

,gent. «o aquesta època de crisi d'obe
diència?" Invoqueu les Ueia' pcsfilvesi 
la llei natural, la moral, l'interès pú
blic, cl i.!»trlo{'s,ne. la cultura, la cl-
vlllizació, al civisme! I tot això del 
xa làu írúScà a taula de gent! Al 
Parc de VIontJuich hi ha uns rètols 
magniftcs: «El respecte a les flors 
és amor a la ciutat». Què diu això 
a la gent que Ja s'han llevat embru
tant-se en tot respecte, : en tota flor. 
1 en tot amor i en tota ciutat i ciu-
w·lanlaf Van al Parc. I Pl «na flor 
els plau, l'arrenquen, i si els d6na 
per aquf. arremeten a garrotades con-
tra les plantes. 

••I sl parleu de coacció, de guàrdies, 
1 càstigs i presons, encara pitjor, per
què és fer créixer més la ràbia i la 
revolta! Empresoneu a un que tre
pitja les flors? Softirà de la presó amb 
la recepta de fer bombes. 

Tota llei ha perdut íorça, tot Ideal 
col·lectiu està fracassat, sinó és per 
petites minories. Tot el del món és 
tan contingent! i és criticat d'una ma
nera tan implacable, que Ja no té 
íórç^ d'obligar. Per això és que 
aquells principis socials: la demo
cràcia, l'autoritat. «1 dret. la ciuta
dania, la moral, que semblen pilans 
majestuosos que s'aguantaven per ells 
shli, la invocació dels quals era un 
apel·latiu a la consciència i una' font 
d'obligació. Ja no tenen avui virtua-
litat educativa 

Cal. doncs, per educar la çent , per 
fer néixer en els Individus la cons-
ctènqía d'un deure, retrocedir a la 
darrera Unia de defensa. Cal retro
bar el Dret diví, la font original de 
tota Uel 1 de tota obediència; cal tor
nar al Sinai. a què ens baixin de nou 
les taules amb els preceptes clars, con
crets, irresistibles, Incnncables, del 
Decàleg. 

Pér això troben encertat. Just 1 
oportú el llibre aquest, que, prescin
dint de marrades d'educació civlca. 
social, moral o humanitària, i saltant 
per damunt les especulacions del 
dret natural, va de dret a la Llei di
vina positiva, única i eterna, i que 
ne falla, terra ferma en mig d'aquest 
oceà avalotat de contingències. 

Hi ha pàgines exceflents, en aques
ta obra de «Vérax». ànima sedojant 
de veritat, que no es sadolla Sinó de 
Veritat eterna. Els capítols poden 
4grupar-se en tres parts: A la pri-
mera indica on és la Veritat fia ve-
rltat de la vida: Les mitges veritats; 
Lee veritats: Drets 1 obligacions; La 
Veritat per essència: La Dipositària 
df 1̂ . Veritat, etc.) En la segona part 
txposa la Veritat, analitzant els Deu 

Manaments i e<traient-ne una casuís
tica aplicada a les necessitats del dia. 
A la tercera part. Jà no parla e l l : 
retreu «Altíssimes paraules», frag
ments copiosos dels Evangelis, les 
EplStote. els Actes dels Apòstols). 
Ho clou nn capítol sobra la mort. 

Es un capítol d'or, que s'hauria de 
reproduir tot sencer, el que parla 
dels drets r obligacions. La seva si
tuació és la Justa, l'exacta, L'UNICA 
CRISTIANA. I és de més mèrit col. 
locar-s'hi, al que s:Vrul per una mera 
glossa de les paraules de Crist, avui 
dia que a IMnstaurare omnia», s'hi 
ha ficat un esperit vindicatiu que 
té podria anomenar-se bolxevlsme 
cristià. Però alaiò Ja no és cristia
nisme! Ho és, «í; l'ésser pnmer 
just un mateix, 1 després un hom Ja 
es trobarà la Justícia i àdhuc l'abun
dància. («Cerqueu primer cl regne de 
Déu i sa Justícia, 1 la resta us serà 
donada de més a més.») 

Però. qui ha de començar? Vérax 
ho diu ben clar: els rics, els amos, 
els poderosos, els pares, els savis, es 
a dir, tot aquell qu! té inferiors, que 
el fan superior a ell. 

•Com de més amunt, més obligats 
a començar «acomplint» per a mos
trar-ho als altres 1 poder-los dir : 
«Germans! Déu. que ha ordenat l'a
compliment de les obligacions, «no 
ha manat» l'cxlgèncla dels drets. Ai
xò no vol dir que no poguem exi
gir-los; però, abans, cal que tots els 
homes de totes les condicions, comen
cem per acomplir els nostres deures.» 

En fer el desenrotllament Juridio 
Ids Deu Manaments no fa sinó re
frescar amb gran unció de llenguat
ge i zel apostòlic l'eterna doctrina, 
reeditant-la. diríem, amb la lletra d'a
ra, enfocant-bo. a les qüestions i pro
blemes d'aquest avui tan tenebrós. Jo 
voldria citar aquí pàgines senceres. 
IUC són felicísíimes. Recomano als 
llegidors que és procurin exemplar 
(no els costarà sinó l'ínfim treball 
í\e demanar-ne). Ve't aquí un tros, 
de quan parla del Quart: 

«Nostre Senyor nò diu que honrem 
cl pare i la mare, si sóa bons. Ho 
mana Incondicionalment: «Honrar 
pare 1 maj-e». sense dístíncUms. 

Les distincions se les reserva EU. 
Es Déu, el Jutge infaUlble i in-

apellablo Qui judicarà l punlrà (ja 
molts cops en aquest món) els mals 
[•arcs. Perquè cal sa'er que «Honrar 
pare i marc» hnplíca també que el 
mateix pare i la mateixa mare «hon
rin», cadascú en sl propi, aquest tí
tol, grau excels de la paternitat; 
que sl els dóna dret a ésser hon-
1 ats pels fills, també els Imposa el 
.leare d'honrar-se a sl mateixos, con-
•iuint-sç com a bofis pares.» 

Al Seiè. una casuística nombrosa 1 
Len actual: 

«... Si jo, propietari de finques, 
perquè lej círcumstàacies es presten 
a què apvl·jl desmesuradament els 
lloguers, ho faig sense contempla-
cjó; i els llogaters són po^ra gent 
sense defensa, furtaré. 

...Si jò. obrer, talg actes dels que 
ara se'n diu sabotatge, qualsevol que 
sia la causa que a cometre'ls em de
termini, fustari. 

Si^sóc patró, i prevalent.qje de cir
cumstàncies favorables, no dono als 
meuff operaris la deguda paga. 0 els 
nerjudiço en Ja forma q«e sigui, fur
taré-. Çtc.» 

L'exposícW del Novè 1 del Desè. és 
admirablement Justa i oportuna. 

«...1 com sigui que per a Nostre 
Senyor co hi ha passat ni futur, que 
tot l i és preseút; com sigui que, per 
sa presència veia com vindrien temps, 
1 Ja hl som. que serien brutalment 
atacats els fonaments socials; per 
això. «ens dubte, amb l'objecte que 
fos execrada, ja per endavant, tota 
idea, tota prèdica, tota teoria, cón. 
tràries a la família i a la propietat, 
ilictà els Manaments Novè l Desé. 
que són una ratificació dels sisè i 
setè, respectivament.» Bevlndrém, en 
articles Tuturs. a aquesta doctrina. 

Després del Borllegi de textos de 
l'Escriptura. I al cap d'avall del ca
pítol de la Mort. s'acaba el llibre 
amb aquestes paraules: 

«Pensem-hi bé: és el més interes
sant, «l'únic Intaressint». de tot» els 
problemes. La munió dels que agiten 
la pobra Humanitat no són res, t u 
comparança 

Salven* l'ànima, estimat germà. I 
ho haurem guanyat TOT.» 

Crec que si'n aquestes les paraules 
que cal escoltar, a la nostra gent. 
Crec que es aquest llenguatge l'únic 
que pot descompartir els qui s'abr^o-

nen en lluita salvatge, cridant a 
comptes a cadascú. 

Sí, la lluita social sols pot tenir v i 
da quan la lluita, l'ascesl cristiana 
minva. Solament el retorn a l'ascesi 
cristiana pot fer decaure la guerra 
social. Pugui ajudar-hi ço que es
criu un hom. com sens dubte molt 
bl ajudarà l'òptima «Guia de l'Home 
Lliure", on molt bona hora escrita 
i publicada pel benemèrit, humil i 
exemolar «Vérax». 

R. RUCA8AOO 

P o l í t i q u e s 
ELS ARAC0NE9ISTES 

Ha sonlt el darrer número de «EI 
Ebro». important revisa que surt a 
B&rcelona, orgue àels nacionalistes 
aragonesos. CoO-é molt interessant 
sumari; entre altres cóWs, un fervent 
record a Irlanda 1 al* seus heroics 
màrtirs. 

G e n e r a l i t a t 
El President 

Ahtr al matí. el çenyor Puig i Ca-
dafalch, va rebre nombroses visites 
1 va presidir la feunié del Consell 
Penmanent. 

T e a t r e C a t a l à 
D O N B E R T R A N D E F I Q U E I R O A , 

c o m è d i a e n u n a c t e , d e J u l i D a n -
t a s , t r a d u c c i ó d e N ' I g n a s i 

R i b e r a i R o v i r a 

Donar a conèixer els autors por- ' 
tuguesos a Catalunya constitueix una ' 
tasca patriòtica. Tot el que sigui acos
tar els dos pobles peninsulars, que i 
l'altiplanWa central separa, és con- | 
tribuir a ona obra de restauració his
tòrica de la personalitat de Catalu-1 
nya. 

Personalitat política l personalllat 1 
literària. Entre les llengües neollatí-

En una aclimatació I en una adap
tació de les literatures dramàtiques 
estrangeres a l'escena catalaria, .-al 
demanar una tasca prèvia de selecció 
i depuració. Però la literatura dra 
màfica portuguesa, en un sentit pe 
ninsular, és a dir. nacionalista, no 
pot- ésser, per a nosaltres, una l i 
teratura estrangera. 

No cal, doncs, abans de portar una 

pru 
balbuceigs d'ambdues llengües vaen I 
una trajectòria unànime. £1 dialec'e . 
literari dels dos idlómes té una coln- , 
cidència germinal. 

L'altlplanicia central haguera hagut 
de servir de pont entre la Catalunya 
mediterrània i la Lusitània atlànti
ca. Aquesta haguera estat la missió his
tòrica d'un imperialisme central cons
cient 1 generós. Però l'aT Iplanicia 
central, per vina desviació ètnica 

Després de ' ta reunió ^arlà amb i del sentit Imperialista, no solament no 
els repòrters de la Oeniralltat, fa- uní els pobles peninsulars de l'Atlàn-
cilltantrlos nota oflcloèa dels acords tic 1 el Mediterrani, sinó que els se-

nes de la Península, foren el cata!à 1 ' ol>ra portuguesa al teatre català, gra-
el portuguès coetànies en llur forma- i d u f rigorosament les seves valors, 
ció. Coetànies i bessones. Els primers «stètiques. Hl ha sempre en la seva 

para. 
Sl arà Catalunya pira els ulls en

vers Lusitània i tomen a establir-se 
comqts espirituals entre Lisboa 1 
Barcelona, és per l'esforç conscient 
i cordial de la Pàtria renascuda. Ca-

traducció, un element autodidacte. 

La comèdia ingènua en un acte do 
JuU Damas, «D. Beltrto de Figuerlòa· 
és, dintre la seva simplcí^at, una 
mostra exquisida de 1 estil teatral i da 
les orientacions literàries de l'autor. 
Es una pintura breu. molt senyora 
l molt retocada. Dantas pur. 

La traducció de N'Ignasi Ribera 1 
Rovira no respòn. tal volta, a una 
concepció imperial de l'intercanvi l i 
terari entre Catalunya i Portugal.' 
Aquest Intercanvi caldria que tingués 
l'encía restaurador d'aquelles coinci
dències germinals entre <>ls dos idin-. 
mes. suara assenyalades. Hi ha. però. 
en la traducció d'En Ribera 1 Rovi
ra una persistència colpidora dels 
elements ètnics que actuaren hlstò-

del Consell. 
Va remarcaí el prasldèút la im

portància d'alguns d'ells, eom el re
latiu a Acció Sóclal Agrària, de què 
es va parlar ep la darrera Assem-

S i í ^ ^ t e l ^ T » t talunya. que sent la possibilitat du- | - = ^ p a ^ o r a dos 
creació d'un lobotatoíl 4» patologia na estructura viva dels pobles penin- ^ ^ 1 ™ ^ ^ 
vegetal. 1 sulare, ha retrobat en el ritma de la 

Un company va fer referència a la història i de la literatura de Portu
gal un ressò germanivol de la seva 
pròpia història i de la seva renalxent 
literatura. 

Es per això que, tot el que sigui 

reunió d'autoritats S corporacions, qne 
va tenir lloc la sètmana passada, a 
l'Alcaldia, i a una pregunta séva, va 
contestar el senyor Puig I Cadaíalch 

pobles, elements ètnics que esdevenen 
igualment exòtics ep les dues l len
gües. 

La companyia de Bomea va compon • 
d re molt justament la pintura setcen-

dees i productes — entra els dos po
bles, mereixerà lloances. I en aquest 
intercanvi, pel que es refereix a la 
produòció intel-lectual — i més con
cretament a la teatral — cal que si
guin esborrades Ics fronteres arbitrà
ries. A Barcelona poden ésser judi-
cades les obres portugueses—1 a Lis
boa les catalanes com a produccions 
indígenes. 

en el 
paper de Dorotea, Esperança Ortiz en 
Don Bertràn de Fígueiroa, Pepeta For-
nés en la interpretació de Celtmetw. 
Joaquim Montero, personificant el Fr.i 
Andreu i l'Enric Giménez com aSíor . 
quès, demostraren, una vegada més. 
l lur bona voluntat 1 Uur consciència 
artística. 

JOAQÜIM PELLICENA I CAMACHO 

sonal, sense rolacloftar-lo amb cap al-
tre, i que els reunits es varen creu
re obligats a cridar l'atepció del Go
vern sobre la a^òïmalltat regnant, 
fent notar, de òas, là coincidència de 
l'agreujament dél fet durant el temps 
que va passar el sepyor Bas davant 
el Govern civil. 

Seguint la CÓBVBTS» sobro aquest 
punt, va dir el senyor Puig 1 Cada- i 
falch. que. en algunes ècislons, en 
parlar amb governadors de Barcelo
na, els ha expressat la seva creen
ça que falten en l'ecmentat Go
vern civil aquells organismes que 
presten en altres pobles assenyalats 
serveis d'Investigació j justícia Fal
tant-hi la màqnioa, p í r bopa volun
tat que hi hagi per part del go
vernador, no es pot fer una feina 
positiva. 

Sobre aquest particular, el presi
dent va coniar com fts presten els ser
veis d'investtèació i policia a Londres 
i a París, i l'organitzarió de les ofi
cines que hl ha dedtóadés als es
mentats servei* en aquelles capitals. 

Va dir també el senyor Puig i Ca
daíalch que el nau governador era 
un home coneixedor dels problemes 
íbarcelonins? 1 çue tenia molta serè-
altat. Per altra part. el ŝ u nomena
ment ha estat bea rebut per l'opl-
nló. i Jo participo d'aquesta opinió. 

carretera dé Tarragona a Barcelona 
a la de Barcelona 1 a Santa Creu de 
Calafell a Sant Boi del Llobregat. 

Adquisició de grava i transport per 
a l'adob de la carretera de Gràcia 
a Manresa, hectòmetres 3 a 8 del qui
lòmetre 3. i 9 a 10 del mateix qui
lòmetre: 

Inversió 1 consolidació de (grava 
per a l'adob de la carretera de Tar
ragona a Barcelona a Corbera del 
Llobregat, hectòmetrds 1 ia 10 del 
qqllòmeire 1 i quilòmetre 2. 

Repàràció del camí municipal de 
Cornellà a Esplugues, tros comprès 
entre l'estació de Cornellà i l'origen 
de la part construïda de la carrete
ra de Cornellà a Fogàs de Tor
dera. 

S'apfovà el pressupost reformat del 
popt damunt el riu Segre a Alaa. 

Én virtut de les oposicions celebra-
sense q w ^alzò ^TJlgüi àir l'avenç ds dtt a ï'electe l a proposta dels res-
eap judici. pecttus jurats, acordà el Consell els 

Es clar — v» dir — que l'estat al següents nomenaments: 
quaS hq arribat B»nt!ona, no S tMónnà el Consell del resultat del 
es canvia amb el canvi d'una peno- Caofiais de bestiar celebrat a Puig-
na. però cal creuré que el nou go- cerdà. 
vernador pendrà una oriealació per S'acordà la creació d'un Laboraxo-
anar a acabar, fins on pugui, aquest 1 r i de Patologia vegetal. 

S'aprovaren les bases per * l'or
ganització d'una secció d'Ensenyan-estat de violències. 

La reunió tfol Oonjetl 
La nota facUl ada per la Presidèn-

eia sobre la reunió del Consell, dóna 
Compte dels següents acords: 

«Despatxà el Consell els assumptes 
que figuraven a l'ordre del dia de 
les diverses seccions de la Manco
munitat, Informant-se del curs díle 
treballs a cadascuna. 

S'autorltzà la secció tècnica de Car
reteres, Cmlns i Ponts, per a realit
zar, pér administració, les següents 
obres: 

Inversió i consolidació de grava 
per a la conservació dels hectòme
tres 6 a 10 del quilòmetre Í5 de la carretéTa de Santa Bàrbars a La Cè-
nià-

Inversió i consolidació de grava 
per a la conscrvscliJ dé la dita via, 
héctòmetres 1 4 6 del quilòmetre B , 
10 del quilòmetre 16, 1 3 5 del qui
lòmetre 15 i 5 » 10 d<i q^iilòméfre I I 

ça agrícola per correspondència. 
S'acordà concedir la beca d'estu

dis que figura en pressupost, a un 
alumne de l'Eseola normal de Mes
tres de Lleyda. 

Per a les quatre places de meca
nògrafs de la secció tècnica de carre
teres, camins i ponts: don Eduard 
Planas, don Joaquim Gay. dóp Joan 
Serra 1 dón Enric de HUa. 

Per a les vuit places de deliniant-
escrivént de la dita secció: don Albí 
Vendrell, dón Manuel Fernàndez, don 
Guillem Rodríguez, don Pere Hostal, 
don Andreu Reig. don Generós Mora, 
don Josep Aymeríh 1 don Eduard 
Bech. 

Per a la plaça d'auxiliar de rffcis-
tre 1 debpatx de permisos d'obres: don 
Antoni Mataró. 

S'acordà obrir una lofotmació so-
t r è e's extrems del projecte d'Acció 
Social Agrària de què entengué l'úl 

Adquisició 1 inversió de grava per tima AssepiMe* 48 la Ntancomunitat, 
a l'adob dols héctòmé re? 8 à 10 del réferents a parcellacíò de térres de 
quilòmetre 8 del cami vemal de la , conreu i ccnstrucció de cases barates 

per a obrers del camp; s'aprovà el 
qüestionari que ha de regir la dita 
informació. 

Visitas 
Van visitar ahir al matí. en el seu 

despatx del Palau de la Generali
tat, el president de la Mancamum-
tat: 

Una comissió del Comltò iniciador: 
per a la instauració dels Jocs Olím
pics catalans. 

L'arquitecte don Jaume Mestres 
£1 diputat de la Mancomunitat, don 

Enric Ràfols. 
El senyor Co de Triola. 
L'ex-dlputat don Albert Rusifiol. 

acompanyat de don Alfred Keller, 
arquitecte. 

Òon lu Mlnoves. diputat de la Man
comunitat, per a interesíar-li la cons
trucció d'algunes obres en el partit 
de Berga. 

L'ex-regidor don Josep Cirera. 
Don Carles BofarulL 
El senyor Alemany. 
El regidor don August de Rull. 
Don Josep Congosto, cònsol gene

ral d'Espanya a Londres. 
El repartiment (futilitats 

Davant del greu problema que plau. 
teja als ajuntaments la impossibilitat 
de girar el repar Iment d'utüitats. se
gons el R. D. d'11 de setembre do 
1918. per les dificultats tècniques que 
ofereix l'aplicació de les normes poc 
precises fixades per l'esmentat R. D . 
eC Consell de la Mancomunitat, a'ent 
sempre a trobar una solució — en 
to | el que d'ella depèn — a aquelles 
qüestions lligades amb la vida dels 
municipis. 4 a proposta de la In erven. 
cló d'aquella corporació, ha acordat 
encarregar a l'Escola de Funcionaris 
d'Administració Local, la redacció do 
un fascicle en el qual. d'una manera 
breu 1 cl^ra es donin les normes pre
cises i més slmpllflcadores por a por
tar a cap la confecció del rspartimen: 
d'utilitats segons l'esmentat R. D. d'U 
de setembre de 1918. cl qual es 1è-
par Irà gratuïtament als ajuntamenis 
de Caialunya. 

Ha complimen'at al sedyor Vallèa 
! Pujals l ex^liputat a Corts don An
toni Albafull. 
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D A R R E R E S I N F O R M A C I O N S 
P E N Í N S U L A 

PROTECCIÓ A LA INDÚSTRIA 
Maflnd. t i . « mattwidf» La •(iareiH- d'avui publira una B ri d Bi·eo·l». MMlM fct«<val*^>»«it 

I efpiiH^Ht hicnus » i«MèlKM éel re pi·̂ jfflWH» 4* ks SrtWU» An̂ ainia «Li* Itenî oa.. (ftbrK» 4'aM*»«̂ b>i> < BMÉIilÉi iíf (pi·'ffs, Ml WíiJorf *» 
c*1H«Mi# d* diwiui» t*ii*acit de la U« d* 3 «# annt d0 CM?. 

rtíf.madn prr ht e 'mtt>v pmtíe-tíím de la prn&aee* MCVSMI. Oi-n·wr. (ptnrral det OHBMOÓ» I mi-
TIIMWÍ» d* la Aonra » MartM, II r>-n.:*rf-'i» «i dwt i te e e t l a foe»» .4> d* Js MM tercera, ato berieUei* /jne .nManyala la camtiwHd proWcKira de la pr̂ diiccld nacional i a'Tf- quedant oblidada 4a So ctetaf a la eomirarci/» aanal de 150 camMna I IM amfian> Sos qa» «n» <fi Incitada «> ntalilat la .«eva MbvMa l ptign» exiir»rse-ll mM pro daMM a Mor a Ma peewltata de 

NOTKHA MSMCNTIOA 
Vo As ejasta ta noticia publicada abir per algun diari, rvlativa a que ef due de Twar bagû& penentat la diffliMi<> det càrrec de comiMari refi d»! Teatre Reial. Segom rrtanif«Mac Ions del duc de "forar. ««(* Identificat amb el mar 

(fat* de Portacrn l Mti·let de la visita d'inepecciO al regi coliseu frae aquell realUzà darrerament, atxi com deíi- etevtff, beueflcloïos dertval* de la vlrtta No hl ha. dorre. motiu perqu* el mmS&sari regí haei penüai, a dimitir. 
COLONITZACIÓ INTERIOR 

Demà celebrarà seesio la Junta central de Colonització i repoblació In tertor. per a discutir l'ante-projecle de llei «laboral pel ministre del Treball «obre iranatnmaciO de la dita Junta en Institut Central de Colonlt zacid 1 repoblactA loterlor, ampliant >.« facultat? que la llei actual as-xenya'a en reliwlO amb la seva peculiar comesa. 
EL CONSELL D'EMIGRAOIO 

(ÍTM reunit la coralssIA permanent, d»! ·>nf.ell Superior d'Emigracld per a orupar se d̂ î sumptes de gran In te»** relatius a la dita matèria. 
LA COMISSIÓ TÈCNICA 

l.a romisn:o tícnlca nomenada per H miervpnir en rt "̂ glm de Jornals AH el ram de niefai-ldrgta de Barce lona. d'acord amb les basee convingu. des amb rt tote secretari del Treball, la formaran, com « preslden, i'aJcal-iie de Barrelnna. senyor Martínez Do ïningo. mm a vocals cl Director de rBaeola d'Enginyers Industrial* de ta dita ciutat i l'enginyar cap dtt dls tricte miner de Barcalona i dos en gmyers més, un de mines 1 un altre jodiini.rlal. als senyora Gamur i Burira Iria, designats pel minlstra da Foment, en concepte de secretari t int pector regional del. Treball a Bar-retorta 
LA LLU 01 SUBSISTÈNCIES 

En l'exposlrliJ que arnmpanya al B D prorrogant la 11*1 anomenada de subsistAncles, es consigna que Do havent desaparegut les cautes qu* U motivaren, s'Imposa ta nova prorroga. 
Afegeix: «Ha dcclarado al r.oblerno que lo» tinleos remedlos eficaces contra ei bncarecimlento de la vida consisteo en el aflanzamlento del orden públleo y ta paz social, en el fomento de ta producetón y en ta fluidez de los transportes, y a te aplicación de tales remedlo» vtene alendiendo con perse vsram ia Mas en aoto w reallxa el fennant* anhelo del rettablec'mlenlo Be la normalldad social y econòmica seria temerarlo que el porter púbüio te desprendlese de aquella fscultaü inierventora que le permltlera atenuar la crluls de esissez y carestia. y« coll medldas aranceiarias que refren̂ n la exportacíón o estimulen la Importa 

tit·u. VII con compra» directa* »n el extraiijcro de los artlculos mSs tndl»-psnMbles a la economia naclona!. v» rarintaiido loa transportes terrestres y inarlilmoe. ya regulando la clrco-laclón, \rnta y consumo de la* tub tancia» allmerillclas. a fln do moderar In codlcla de logreros y acaparadores. 
iiai.i d Onhicrno uso. no obstante. 1 ton in mayor parsimònia de estes: ex·ci c.··nsles aulorlzaciones, y blen 

demostrado tiene rxia repeUdos- actos. 
COOJO uende a preparar la llbertad del comereto y a dejar que, actu» con pleno deeembaraso U ley de la "ferta y de la demanda. 

'•a sapreslón del ministerio de Abas-fê fmienfos prímero y de la, Comtsaria de Subslstencias despuís y las resolu '"'ones suprlmiendo las guias para la círrnlartrtn de ruerrancia» en el interior del Beino y declarando la llbte •-tn-ulacMn y trifico de los trlgos. d*nanda a las ciaras la politioa que i 'n orden a los abastos se propone seguir el Goblemo. Sdlo cuand» las circunstancias lo i *x!)aa y en la me dida y grado que sea preciso, se ejerceràn estàs faml-, ledea > 
i EL CONGRES OC LA DEMOCRÀCIA 

EI diumeĉ e .jue ve. a les deu d»! matí. se celebrar* al Teatre de la >arsnela la sessió "d íbriment del Con «Ti»» de la D̂ mocríi. ía B*piibUcana. 
Kn aquesta sessió s examinaran le» actes dels representants I es donarà • omple de les adhesions rebudes 
La comissió de reglament donark • ompte del» seus treballs. Desprès proniinelart un discurs d'o. ttnment del Congres don Alexandre Lermmt. el qual discurs ha d'ésser d'excepcional ImportAncla 

RECEPCIÓ ACADÈMICA 
La Reial Acadèmia de Cièncle* Kxactes flsícojjuim'.ques 1 naturals re : lebrarà sessió pública el diumenge ; vinent, a les quatre de la tarda, per ! a donar possessió d'una placa d'acadèmic numerari a don Juli Ruiz Pastor, el qual llegirà un discurs sobre el tema: «Investigacions sobra el problema ultracontlnu». 

MANIPESTA0ION8 
DEL MINISTRE DE FOMENT 

El iWnistre de Foment ha íèt unes declRiartons rn U-t quals refeni'. to a". p'cNema ferroviari ha du. •Les acusis línies de ferrocarrU». tMes fa emps, les Informen algunes dades capricioses «ncamlnade» per tol mitja a deixar indotades gran» r«-íions riques en producte* de gran valor | que passant ac'ualmem per les esmentades regions, potser de les m*s pobres sorgirlan amb un valor econòmic molt superior a d'allres con. ílderades com esplèndidament dota' dea 
A la construceló d'aquesA ferro carrils tan necessari*, ès precl» de-dlcar-hl atenció preferen. sense perdre un minut, l cl pate ha de tenir el convanolment qu« tots «la sacrifl cl» que *€ li exigeixin per altó. es convertiran, en son dia. en grans b·n·ncls, enlnl el capital emprat un inrerès com mal ha somiat ûsurer mes avarleiós. 
Estudiem »*rlosamenl la forma en que ha de portar se a cap la consiruc clrt sia per l'Estat, sia aaeegurant un interès, ela prestant auxili a les en-miafs que d'això s'encarreguin; sia com t>ia, però cal íar-bo amb tota mena de seguretat*, amb tota puresa però amb tota la rapidesa posaibl» perquè produeixi algun dia la seva missió 1 la riquesa circuli com a valor immens per tota Espanya i en surti, proporcionant-li quantloeos be-neflcla 
La situació actual dels ferrocarrils que funcionen no pot ser mès de-plorable. perquè taat el material mò bil com el fix. estan en condlcion* inacceptable* per al tràfec al qual es 

tan trOtmetos. 
Damunt d'aqueata taula bi ha multitud de telegrames, en «Is quals, le* Cambres de la indilstria i del Comerç, entuais I particular», reclsmen la solució immediata d'aquest, pro blema que esta fent danv* tmmen •os. 
Disminuïda la circulació de trens per falta de material, els de viatgers van cbarrotata. fem-se el viatge en conrli·ion» insuportables. El» molls da le* estaciona vessen de men-ade rte», suepenem se sovint la facturació a Petita Velocitat, pel qual motiu productes que sempre et trameieren per tal tarifa i arribaren oportuna ment a llur destinació, et facturen avui s Gran v? t costant tres 

vegades mès. encara arriben amb e* candalos reirSs. Què hi ha d'estrany, donct, que tota» aqueixes entitats reclamin l'augment d« tarifes amb le» cortapise» i la intervenció del Govern, ti saben que ara paguen molt més que l'aug ment i estan mès mat servltsf Prescindint d'enemistat» polítiques l d'opoeiclont siitemàtiques. cal at-

xecar l'esperit per apreciar el» pro blemes en llur jus» valor 1 donar-U una solució a la qual contribueixin un I altre amb cor humA l smb conŝ  ciència neotral, perquè això contr*-bulra poderosament a l'abaratiment de la vida 
Hi ha un altre assumpte de gran transcendència al qual vinc dedicant decidit estudi, perquè crec fermament que ha de contribuir poderosamene al desenrotllament de la indústria I a la preponderància econòmics d°E.-pa-nya. jj 
Bespect* de la indústria hldro-elèc-trlca, diu que cal una decidida i ràpida inttetf eocló de lE^ at per a poder construir » utilitzar aquestes forces, 1 Jïer abtò s'hnposa la modificació de la llet d'aigües, feta en èpoques ta que tan sols funcionaven uns quants molins, als quals totjuet es ooncedls ttnponSncia en l'esmen-tada legislació. 
Amb T'acuniulació d'aquests cabals d'energia es pot aconseguir l'alc* ttl-ficacio de les grans indústries, •. tticlt especialment eTs ferrocarrils, «j-ie amb aqueita transformació portarien un empori de riquesa a totes le» re glons d'Espanya. 
Mitjançant una harmonia entre Ics nacions espanyola i Insfana. ei» salti del Duero 1 alguns del Ta]o poden produir una energia elèctrica de i-o a 300.000 callis de força. que. exploteu per l'Estat, podrien convertir | la crisi dsi combustible en un pro-: blema sense la més petita import&ncia ' per a l'interior i permetrien exportar : la major part del carbó de les nos-' tres mines. 

«LA ÈPOCA» 
D'-scorrent «La Època» sobre la le-i gal'.tat o clandestinitat dels sindicats. ! diu que per a la legalitat d'una asso-| clació no basta ni pot bastar, en cap : legislació del món, la mera presen-i tició d'uns estatuts i la r.tual Inscripció en úíi registre; cal complir, demés, aquells preceptes que la llet ' a Espanya, com a tot arreu, potser j a Espanya amb menys zel que en i països de mès llibertat, són garantia j Indispensable per a l'aseoctacló genuïns que è» la nació, contra possibles 1 freqüents abuso* de l'associació particular constituïda lliurement pels ciutadans. 
TRANQUIL·LITAT A ZAMORA 

Msdrld, 12, 2 matinada. Aquesta matinada ha manifestat si sots-secretarl de Governació que el •ninlstre havia conferenciat per telèfon amb el governador de Zamora, el qual 11 havia dit que hi havia trau quü-litat. continuant la ».ruàrilia civil mantenint l'ordre públic als carrer». 

per cent d'augmtnt en els jersai* I *ls segons el 30. -Ha arr.uat maialt l imdaixad r d'Espanya a Dinamarca, acnv"? Gutiérrez Agürro. 
•L VIATGE DEL MINISTRE 

DE LA GUERRA 
Valladolid. —Et ministre da la Guerra ha visitat l'Acadèmia de cavalleria, casernes i centres mil.tan. Al Camp de la Rúbia ha presenciat ela exercici* practicats pels »oldat* A l Acadèmla ha esmorzat acompanyat da les aotorltate mil tars. emprenent després el retorn a Madrid. 

Àustria 
i la Societat d a NftCiftB* 

Viena, 11 - EJt dISf'e dluètt <)u« el Govem ausxnae ionnitlA ahir Wb\ demanda per a rsdmiMló d'Austri. , la Societat d* Nacli»», ÜSTèm wo sultat les Nadons dè iTavWTiU sftftf» l'acCtnd que adoptarien sa fASSumplè - Ha vas. 
Els nacionalistes 

alemanys 
Parli. U. — Dioeo de B·flln fu*, d'ona ^utwa feta psr tss autoritst*, resuha qna uns paeqnizn taeUant I la vaga ç t m t n i . âs «• «sia que ha vi en posat ens inflepandèsrts 1 ocsBu. 

E S T R A N G E R £ S • a · ^ · ^ T ^ r a , 
partit nacional isu. — Ha va» 

L'ALT COMISSARI 
Sevilla — Hs arribat el general Be-'»nguer, acompanyat de la seva muller. Ha conferenciat per telèfon amb el ministre de la Cuerrs. Demà empendrt el seu viatge de tomada al Marroc. 

NOTES DE SARAGOSSA 
Saragossa. - La Diputació celebra rà sessió extraordinària e! dia 2 \ per a tractar de Is incapacitat del president, don Xavier P.amTez. el qual es presenta candidat a senador. 1 de la formació d'exnedlent a dos alts empleats. 
—lla estat detingut l'obrer meta! lúrgic Àngel Chueca, el qual estava enoarragat d«r recollir les quotes als tallers dc Màrzalx —A Mequlnenç» sTU ha declarat l's-pídémia d't verola. havent-se registrat t? caso*. 
Ha tomst d'squell poble l'inspector de sanitat, debpré» de pendre les mesura» necessàries 1 d'haver vacunat a 1.600 veïns. —S'ha confirmat que el csnd'.U*f eftclai pel districte d'Almúnls é» dou Nicolau Garcia Pando. 
—Un cainló-auiomòL·lI que anava carregat |j farina, en el qullòmeti» 8 de la carretera d'Alhuma al Monestir de Piedra, feu un fal» viratge, «steat en .i. terraplè. re>uils'it mort ei xofer, i euteri Sala» 

Dl SANLÚCAR 
Sanlúcar.--En sortir ds l'estiicl·' ds is Rota bolcà la màquina d'un tren de viatgen. 
La locomotora sofrí grsps J'sptr fectes. I durant due* hora* estigué interrompuda la circulació de tren» No bl oeorregueren desgràcies personal». 
—S'ha declarat la vaga de fusters i veíslre», demanant el» primera un 25 

Les festes de París 
Parí». 11.—Despré» del disenra pronunciat pel president de la República M. Mülerand, un anista de I Opera va rsntar «La Msrse)lefS>, acabant amb sixò Is cer1m)iila del PsnteC. 
A tres qua! ts d'onze del mati va trr» nsr-se • posar el cor de Qambetta sobre la carrosss i el fèretre del •oioat •obre el canó da 155. pra-enteot ares les tropes mentre rodeíaven la carresea, el canó I les banderes dc i87)', formani l'escorta la Ruàrdia republicana muntada i les banderes de la Gran Guerra. 
A darrera de le carrossa i de! canó. hi anaven el preaident dc la Rep b i a, els presidenu de les Coffli sknis de l'ex-rcit, del Senat i de la Cambra de diputats els presidents d'ambdues Csmtres, el Govern, ets tres mariscals i els representants simbòlics dc la família del soldat desconegut. 
Després seguien el alumnes de les Escoles militars, els bombers de París i destacaments de tots els cossos de la guarnició de Paris. 
L'itineran que va seguir la comitiva fou els bulevars de Saint Michel i Saint Germain, le Placa de la Concòrdia, els Camps Elisis fins a l'Arc de Triomf, on arribà le conritiva a doe quarts d'una de la tarda. 
Tot el trajecte estava materialment cobert per un nombrós públic que, dominat per una profunda emoció, es descobria en passar la carrossa i el canó. 
Al biilever de Saint Germain una delegació d'estudiants va posar una palma damunt el (éretre del soldat desconegut. 
A la Plaça de la Concòrdia tots els generals que figuraven a I acompanyament s'aturaren per a saludar les estàtues de Metz i Estrasburg. En arribar Is carrossa I el esnó a I l'Arc de Triomf es dispararen cent vint-i una canonades, essent un moment de veritable emoció. 
El president de la República i tots els elements oficials desfilaren dsvsnt la carrossa i el íèretre, saludant per ülliiim vegada les despulles dels que i amb llurs esforços 1 sacrificis aconse-1 Euiren l'aflan amem dc la República i I la salvació de França. 
La cerimònia va acsbsr més com apoteosi que com s sete fúnebre.— Havas. 

L'ambaixador de França 
a Londres 

Londres, 11.—El senyor Paul Csm-bon ha ests. aquest mati en el Ministeri de Negocis Estrangers per a donar compte del seu acomiadament i comunicar que el seu successor serà l'actual ambaixador de França a Madrid. 
Pot con*fdersr-se com defiílvament concedit cl piacet del Govern anglès per al dit nomenament. Per altra part, l'Agència Reutcr diu 

Jue el nomenament dei comte de Saint ,ulaire ha causat moll bons impressió en els drcols polítics I diplomàtics dc Is Grsn Bretanya.—Hevas. 

Eleccions italianes 
Roma, li. — El diumenge se cala braren les darreres cleocioos adiiU-nisu-atíres «n les grans ciutats. Els socialistes Morts han linaut una petita majàrta sa algun» Indrats. — Havas. 

Els Reis d'Espanya 
a Londres 

' Londres, 11. — Els solrirsns espa-
n o U i-aa presenciat Is desfilaJa de ríaipoeeat «egisid qwc escorti. vS les diyiltilS íTun BOUSi descoBOKut. Després, com simple» espectadors, han assistit també e la ccrmuia en l'Abadia de Wstwnster-—Havas. 

L'acord franco-anglès 
Paris. IS.—Lord Berbjr ha estat aval al Quai d'Orsa y celebrant OM cftfifs rèncta amb el presideat dal Coaasll 4s ministres, tiaraiit le qn*! k'ocupares da la revisió definitiva del test de la aota que sancionarà Tacnrd franco-an̂ lès referent al procediaeat que s'haurà de seguiren la qaesüo de les reparacions. 

B A R C E L O N A 

L'aniversari de 1 armistici 
Ablr s la nit te celebrà al Teatre Eldorado la funció organitzada a be nefíci da l'Associació francesa de mutUals i antics combatent» residents 

a Espanya. ' Ei local estava adornat smb mol» gust a base de banderes catalanes, es 
, panyoles i de les nacions aliades, j La concurrència ara selertiMima, j flgurant-bi les famílies més distingí i dea de les colònies ds les naciona ; aliades, amb els cònsols t personal j dels consulsts. 

També bi havia: l'skalde, senyor Martínez Domingo: els regidora senyors Maynés i Maria!, «mh l'ofirla] de cerimonial senyor Rlbé Domènec; : el President de Is Mancomunitat, senyor Puig I Csdafalcb: el diputat i de Catalunya senyor Andreu, repra-. sentant el president de la Diputació, amb el mestre ds cerimònies senyor ; L'trillo: el doctor Solà 1 Pla. qUe oa i reballat com un para pel» voiun-taris catalsn». i moltes altres perae-nall·lat* de Is política, ia ciència, ta indilstiia 1 les lletres ca slane». 
Eo una llotja era notads amb respecte l simpatia I» senyora Bsss .'s, catalana, mare dels pintors Hslnsut, morts s la guerra 
Ultra les notables straccions que actualment treballen s Eldorado, ban contribuït a fer interessant ta vet' llada algun» artistes catalans i francesos 

| Al ('.nat ta gentil Pilar Alonso ba descapdellst el seu repertori ds cu : plets amb la grúc'.a en ells e»pecial, j L'hora avançada que ha acabat l l'acte, no permet donsr-ne una completa rewenys. 

LLUM. AMOR. PENSAMENT 
Nou llibre de l'autor dc «SONATES» 

J . M o l a s V a l v e r d e 

Edició única de luxe en paper de fil 
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L A V E U Dfe C À T A K Ü N ^ t a 

D e X i l e e s t a n t 
A r t i s t e s c a t a l a n s 

E n J o a n V e n t u r a 
Bon pont sabérem que En Ven

tura deixava la direcció d'orques
tra de 'La Alhambra», t que per 
acomladar-M del púínlc de VaUpara-
dls donaria una aodicïcio de les seves 
composicions musicals (desconegu
des, encara, a Xile, però que tum tin
gut molt d'èxit a Uruguai 1 Argenti
na, on les va ««trenar 1 any passat) 
sentirem desigs d'olr-les i , ensems, 
conèixer personalment al genial mú
sic compalrtcl. I allà vàrem anar... 

«La Alhambra», ple de gom a gom 
(oül duas centes persones; lot el 
que enclou Vall paradís de distingit 1 
notable en l'ordre artístic, intel-Ioc-
tual 1 social s'bl aplegava, parlant-
s t i mok el català. 

Formaven el programa: «SugesUvo» i 
(tango), «Jardln de rosas» (vals). 
«O&nza arabe» (fantasia), •Rlcat«la> 
(altre tango), "Sentiníenio arauca-
no» (vals), «IdUlo veneclano» (ínier-
tndl), «Cantar serrano» (Intermedi): 
tot de notaJale mèrit Sobresurt «Dan
sa àrabe». fantasiosa visió dels oa
sis en el desert africà. El vals «Sen- i 
Hmlento araucano», és una belllssl- { 
ma melodia: tota la tendresa que ' 
vessa és el plany de l'ànima. Ics re- | 
can ces, els sofriments tots de la tris
ta i béròica raça araucana. La cora-
planta, interpretada' per un múslc-
poeta, s'assembla un xic a la «Polo
nesa», de Chopin. En compondre 
aquesta música tingué En Ventura 
una feliç Inspiració." Idlllo veneclano». 
brodat amb el motiu d'uns enamo
rats passejant llur amor pel gran 
canal de Venècia, una nit de lluna, 
és una altra mostra del temperament 
poètic del nostre paisà. L'auditnrl. 
verament Interessat, escoltava amb 
recolliment, tributant sorolloses ova
cions al mestre en flnalltaar lea 
obras. 

La nostra aflcíó periodística ens 
acostà al músic amb idea de parlar-
ne una mloa en LA VEU DE CATA
LUNYA, però, havíem fet tard; Ja tan
caven el teatre, 1 En Ventura, ama- : 
hlement. prometé veure'ns l'endc-
mè... Ja asseguts, desprfs d'una forta 
encaixada, pariftm cetaià de ŝ guWs. 
Ell el sap, tot i haver deixat Barcelona 
als quatre any», venint amb els seus 
pares a Assumpció de Paraguai, i 
després a Buenos .Aires. Als deu anys 
tornava a Barcelona, on un amlo 
de la seva família 11 va ensenyar 
els principis musicals, fent-U agafar 
afleió. Al cap de poc temps vonia a 
XlJà, on va àcabar els estudis en el 
Conservatori de Santiago. 

Als setze anys va començar a di
rigir orquestra amb la companyia : 
Pepe Vila, a Xile, I amb companyies I 
d'operetes 1 sarsueles nacionals i es-1 
panyoles a l'Argentina t Uruguai, on 

va estrenar qaalquea obres sevea 
amb falaguer èxit... Parla, En Ven
tura, de l'anhel de retornar aviat a 
Barcelona 1 altres ciutats de Cata
lunya, de córror-les en viatge de 
plaer... Parla de la música d'En Fe
lip Pedreil. de les sardanes d'En 
Morera 1 En Pep Ventura, del nostre 
afany d'anar treballant..... 

Jo l'esguardo amb-interès, m'agra
da la voliuAu ferma que aempa-
nya els seus actes, que l'empeny a 
lluitar i l i dóna el triomf. El seu 
rostre Ja la denota: moren et. ner
viós, d'ulls negres vivíssims, parla 
riallera i veu forta; té una veritable 
fesomia catalana. El seu geni simpa
titza i atrau 

LI prego de contar-me quelcom no
table de sa vida artística, I em re
fereix que estnnt a Buenos Aires •! 
pregaren de dirigir i'orquostira dei 
teatre «Colón» (composta de 120 pro
fessora], durant la representació de 
«Alda», a benefici de «La Creche», de 
dames bonaerenses. 

— I en arribar? — pregunten nos
altres. 

En Ventura somriu: 
—En acabar, le» noa mil persones 

que omplenaven el coliseu em tribu
taren una formidable ovació. 

pit això. resta avergonyit. Es veu 
que no li plauen «bombos» ni lloan
ces 1 té raó: els fets parlen més que 
tot 

Ara, aj cap de quinze anys de di
rigir orquestra, ho deixa per a po
der Greballar de ferm com a compo
sitor. Parla deia seus compromisos 
amb autors xilens de molt de renom: 
Armand Slock, Rafel Raveau i d'al
tres, dels quals tó algunes obres per 
a posar-hi música. 

Per al tenor Rcnat Zanelli ha d'es
criure tres «romaiuas» destinades a 
discos de la cosa «Víctor», dels Es
tats Units, que impressiona el cele
brat cantant.. 

Parlà també de posar en venda a 
Sils les composicions escrites dels 
tatlms anys en.,à. 

Li augurem nous triomfs, felicl-
tantJo pels ja obtinguts. Sona un re
llotge. En Ventura, nerviós, s'aixeca.. 
S-ón les tres i l'esperen per una to
cata.... Fa tard. I amb forta i ràpi
da estreta «le mà se'ns separa, dei
xant-nos la impressió d'un talent 
musical extraordinari, una voluntat 
ferma pel treball 1 una ànima sana, 
noble i generosa, a la qual no ha po
gut «nmeiz;p!»r el baf de vieds, enve
ges i covardies que «• respira en 
mig de la geni do f-atra 

O. GUTERAS 
Octubre 19», VaUparadís (Xile). 

L a U n i v e r s i t a t 

Ha tornat de Madrid *1 rector de la 
Universitat, marquès de Carulla. 

Respecte als diferents afers que ha
via gestionat en el mlnlsteeri d'Ins
trucció pública, ha dit que havia 
aconseguit que el ministre dictés 
una R. O. per la qual, a lobiecW de 
poder tenir el rector una «rtuacló 
més directa en ço quo es refereix ÍI 
les escoles del districte nniversitari, 
es nomenava l'actual inspector d'En
senyament primari d'aquesta provín
cia, don Dimes Femàndez, Inspector 
adscrit al Rectorat, podent sense an-
tor'tzacló del ministre, l si sols per 
Indicacions del rector, girar visites 
d'inspecció a totes les escoles del dls-
triote. 

En virtut d'aquesta determinació, 
es nomena inspector en cap de la pro
víncia de Barcelona, que exercia el 
senyor Femàndez, a don Manuel 
fbars. i la zona que correspondia a 
don Dimes FernànJez, es reparteix 
entre els altres inspector*. 

i Respecte del personal subr-ltern de 
la Universitat, 4* l'equipararà cn els 
sous als àltres de l'escaUtò del mi
nisteri, i el mateix passarà amb el 
personal subaltern de les Acadèmics. 

També ha recaptat la promesa del 
ministre que s'Inclourà en el vlnnn» 
pressupost la millora corresponent al 
personal admtnlstra-iu de la Unlver-

' sMat. 
S'inclourà també en el pròxim pres

supost la quantitat necessària per a 
construir l'edlflcl destinat a Reial 
Acadèmia de Medicina l Cirurgia de 
Barcelona 

Finalment, el ministre signà també 
una R O. conçedint 1.000 pessetes 
per a l'Ateneu d'alumnes de l'Eecola 

1 Industrial de Vilanova I Geltrú. 
I El marquès de Carulla es mostrava 

molt satisfet de l'èxit assolit on les 
gestions que ha dut a terme a Ma
drid. 

doctor Gallemaerts i el doctor Barraqner 

G o v e r n c i v i } 
Multes que ne os paguen 

El senyor Santandreu ha tingut no
ticia que els venedors de llet, als 
quals s'havien imposat mulles de 100 
pessetes, per vendre a preu més alt 
de la taxa, no les pagaven. . 1 

El governador Interí ha dit que se 
n'informaria 1 que faria complir a 
tothom, perquè entén que les multes 
es posen per a ser pagades. 

Multa ratificada 
La Junta de Subsistències ha ratl-

flcai la multa de 5.000 pessetes im
posada pel governador a un fabri
cant de farines de Vilanova, per re
metre als flequers farina dolenta 

D'ensenyament 
La Secció administrativa d'Ensenya, 

ment Primari de la província de Bar
celona fa saber que bevent estat no
menats don David Velàzquez Esteva 
i don Francesc Porquera Manalias 
mestres Interins d'una de les Escolee 
nacionals de nois d'aquesta ciutat i 
de la de Mediona, respectivament; 
don Eusebi Torroella Jonquera ,̂ 
mestre interí de La Bauma (Castell
vell i Vilar), 1 don Francesc Cuixart 
Calvo mestre substitut de l'Escola na
cional de nois de Mura. es presentar 
ran a la dita oflcdna a recollir el tí
tol administratiu. 

TaBntié fa púWíc que estant vacant 
en aquesta ciutat l'Escola nacional 
de nois núm. 31, per defunció del 
mestre que la ocupava, s'anuncia la 
seva provisió per concunet. Ela 
pirants beuran de presentar les 

n a j 

tàncies, acompanyades de les corres
ponents fulles de serveis, a la dita 
Secció. 

Subscripció 
Relació del que s'ha recaptat a fa

vor de la vídua i fills del guàrdia 
de seguretat assassinat Eugeni Mar-
celino Fayos: 

Suma anterior, 23.408,75 pessetes. 
Vapors d'l barra 1 Companyia, 25. 
Cos de la guàrdia civil, uc. 
Tots', 23-575'75 pessetes. 

Un avis 
Com sigui que ha de tancar-se la 

subscripció ob-i-'ta a favor de la ía-
tr.'lla del guàrdia de Segure nt Eu
geni Maroelino Fayos, assassinat a 
la Barceloneta, es prega als particu
lars I entitats que desitgin contri
buir-hi, que tinguin la bondat de fer 
tes remeses a la «lefatura» Superior 
do Policia, a l'inspector general don 
Celestí Ortiz. 

E l preu de relectricitat 

A conseqQència d'una consulta ele
vada a la superioritat pel Govem civil 
d'aquesta província, s'ha rebut de la 
Direcció General de Comerç i Indds-
Iria una R. O. del Ministeri de Fo
ment de data 2 de l'actual, declarant 
vigent ei preu de 075 pessetes qullovat-
hora en el subministro de llum dintre de 
la província de Barcelona, segons va 
acordar la Junta Provincial de Subsis
tències el 29 del pasat juliol, als efec-
tas de la R. O. de 14 d'agost d'enguany 
sobre subministres de fluid elèctric. 

E l s e s p o r t s 
VELA 

La segona prova de la regata Copa 
S. M. la Reina donja VlcUjrla Eu
gènia per a yaohte d« la sèrie Hispà
nia, patronejats per senyoretes, tüidrà 
toc el vl.umenge vinent, a les 10'55 
del mati, al Reial Club Marítim de 
Barcelona 

i FUTBOL 
i El •llumenge al matí. al camp del 
Montserrat, de Sans, s'hl Jugà un 
interessant partit de futbol entra ela 
clubs Ateneu Obrer do Barcelona 1 
el F. C. Olímpic, de l'Agrupació Jo
ventut, Després de forta lluita, em
pataren a tres gols, tenint en compte 
que l'Olímpic era Integrat per vuit 
jugadors. 

Arbitrà cl de l'Ateneu Obrer; molt 
deficientment 

Gràcia i el monument 
a E n Guimerà 

L'Agrupació Montseny, pel foment 
de la Sardana, ha ramès a la co
missió gractenca, organitzadora de 
la Setmana Pro-Monument a Guime
rà, la quantitat de 209 pessetes, pro
ducte «integro» obtingut amb la ven-
da de ramells i sorteig de gsrlandes. 
en l'audició de sardanes per la cobla 
Barcino, celebrada el passat diumen
ge, a la Plaça de Rius i Taulet 

L'Agrupació Montseny es complau 
a enmerciar públicament a tota 
aquells elements que aportaren llur 
cooperació i ajuda en l'organització 
i celebració de l'esmentada audició, 
mercè a la que! cosa va obenir l'è
xit tan brillantment assolit. 

Prosseguint la sèrie d'actes orga
nitzats per la Comissió de la Setma
na Pro-Monnment Guimerà, demà, 
dissabte, a tres quarts de deu do la 
nit, tindrà lloc al local de l'Orfeó 
Gracdenc, una solemne vetllada tea
tral, en la qual es representarà l'obra 
genial del gran dramaturg, denumi-
nada «Terra baixa» i el patriòtic mo
nòleg «Mestre Oléguer», prenem, pari 
en l'execució de les obres esmentades 
els més prestigiosos elements de la 
barriada de Gràcia. 

L'exlml poeta N'Angel Guimerà as
sistirà a l'atíe. 

AUTORITZEU LES NOTES DE LES 
QUALS ENS PREGUEU LA PUBLICA
CIÓ, AMB UN SEGELL O UNA FIR
MA QUE ENS SIGUI CONEGUDA. 
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Els nos .res llegidors recordaran qoe 
mesos enrera (en 18 de Juny) vam 
publicar un artlffe sota el títol: 
«Triomf de la ciència catalana en 
d qual donàverw la satisfactòria nova 
dol triomf obtingui pel doctor don' 
Ignasi Barraquer, flll del tan reno-
menat oculista don Josep, al Congrés 
d'OftaCmoiogla de Brussel·les, presi
di* per l'eminent professor belga, 
d oc K>T Emili Gallemaerts. 

En aquell Congrés, al qual conco
rrien les summl als cftalmològiquea 
d'arreu del món, el nostre gran oculis
ta, doctor don Ignasi Barraquer, H 
va presentar el meravellós aparell ds 
la seva invenció anomenat «Edsitao. 
donant eip3i.:acló del seu procediment 
per a usar-lo en l'extirpació de «la 
catarata». 

El que havia explicat al Congrés, 
l'endemà ho va practicar a l'Hospital 
de Sant Joan, a ia cUmca^d'Oftal-
motogia del doctor Gall em ara, davant 
de to« els congressistes, amb un 
èxit tan esplendorós, que tot aquell 
savi concurs ovacionà el doctor cata 
14 quan la petita ventosa de l'·Erisi-
fac va Bortlr de dins de l'ull portant 
adherit el <crls-ai-li* sencer dins de 
la seva càpsula, sense la més insig-
nlflcant pèrdua d'humor ritri . sense 
ocasionar la més petita perorbacló 
a l'uii. 

El gran oftalmòleg belga, doctor 
Gallemaerts, fou un dels que amb 
més entusiasme celebrava la senzille
sa, la facilitat, la rapidesa i la perfec
ció de l'extirpació, i pregà al nostre 
doctor quo li permetés d'intervenir 
en l'aítra operació que anava a fer-se. 
L'eminent operador belga va interve
nir-hi amb la seva habUlta'i de mes-
're i acabà do convèncer a tots els 
congresaistei, de la meravella del pro
cediment, i en quedà tan encisat, que 
decidí adop ar-lo a la seva oüntca. 

El mateix doctor Gallemaerts va pre
sentar el doctor Barraquer a les ses
sions que el Congrés d'Oftalmologia 
va celebrar a París, després de les de 
Brussel·les, fent un gran elogi' de l'of. 
talmòleg oaaíà i dal procediment de 
la seva invenció. 

A ta clínica deú doctor Moral de 
lHospitaO Lariboislàre 1 a la dea colós 
Roucbon Doirvignon, de la Fundació 
Rotbscbïld. l'èxit més esplendorós «no. 
tlvà merescudes ovacions dels nombro
sos oculisies quo admiraren la perfec
ció del procediment de l'oflaamàleg ca
talà. 

I el doctor Lagraage, de l'Hospital 
de Sant Andreu, de Bordons, va invl-
•ar-lo tambA, i allí va anar I allí va 
irlomfar davant d'aquelles eminències 
mèdiques. 

L'aparell «trlsifac. ba mogut una 
revolució en la ciència oftalmològlca. 
i ei procediment del sen Inventor, el 
doctor Ignasi Barraquer. s'ha topo-
Fai al procediment Smitb, nord ame
ricà, que flns ara s'usava. 

EL DOCTOR GALLEMAERTS 
A BARCELONA 

L'eminent professor d'oftahnologla 
do la Facultat do Medicina de Brus-
sel-les, ba honorat el nostre doctor 
i la nostra Facultat venint a Bar
celona a rebre les lliçons 1 aprofl-
tarse de l'experiènoia per a perfec
cionar-se en la pràctica del procedi
ment de l'oftalmòaeg català. 

El doctor Gallemaerta la fa alguns 
dies que concorre a la Clínica 1 al 
Museu d'Oftalmologia que en el nos

tre Hospital Oúitè té el nostre an
tic professor, doctor Josep A. Barra
quer, presenciant oom el doctor Igna
si Barraquer opera amb el s&i «En-
«ttao». 

I possesslonat ja del procediment 
ftns «Is KOUS m*s; petits detalla. «1 doc
tor Goílematarts demana el docl^r 
Bnrrsquer que el deixés operar. 

EL DOCTOR GALLíMAEHTS OPERA 
Nosaltres vam tenir l'alt honor oe 

presenciar aquesta, solemnitat clantí-
flea que an;. honora la cièn·-ia ca
talana. 

El doctor Barraquer li pres^nià 
quatre casosc tres vellets i una velléta 

E} doctor belga, tenint per ajudants 
l'inventor de l'-F-rtslfac. doctor Ig
nasi Barraquer 1 el doctor Josep MH-
rla VUa Moreno, amb 5a sevn haWH-
tai operatòrla magistral, va extirpar 
les quatre «catarntes' empleant-hl pn 
cada operació menys de dos minuta. 

La sessió tingué els seus moments 
emocionant. En operar la vèIHta. 
el «cristal-M·, que estava com ressecat, 
al primor moment es va rscjir· i·. i nó 
fou «xuclat, per la pcUta ventosa per. 
què no s'hi adap'íi, però en oiJsarvar-
ho, una petita indicació del doctor 
Barraquer a l'eminent operador bni-
ga va alllçojiar-lo, i dc seguida v< 
extraure triomfaament el <criStal-H· ad
herit a la ventosa. 

El professor belga restà molt Balts-
fét de l'èxit assolit i . una vegada tofít. 
declarà la gran transcendència de l'a 
parell •Erlslfac· 1 el procediment dpi 
doctor Barraquer. que en endavant 
serà l'únttc que es practicarà en la 
seva ollnioa de Sant Joan dc Rrua-
selrles. 

EL DOCTOR GALLEMAERTS 

Professor a la Facultat de Medecina 
de Brussel·les, membre de l'Académie, 
oficial de l'Ords de Leopold, presentà 
par primera vagada a les Acadèmies, 
demostracions sobre la fagocitossls. 
Tota la seva vida l l a consagrada tt 
'.reballs de laboratori i -a la dínlca 
oftataiològica, que U ban donat un re
nom universal. E3 seu culte a la cièn
cia el demostra que, malgrat 1% seva 
edat 1 l«s seves grans ocupacions, ha. 
volgut venir a Baroelona a estudiar i 
apendre la manlpotació de Vapsrelï 
Inven at per l'oftalmòleg català 

UNA CONFERENCIA D ET, 
DOCTOR GALLEMAERTS 

El degà de la nostra Facultat dd 
Medicina, doctor don Andreu Martí' 
nez Vargas, 1 el doctor don Ignasi 

I Barraquer. II han pregat do donar 
I ona conferència a l'anfltea're de l'Hos. 
pital Clínic, 1 el doetqr Gallemaerts hl 
accedí, soWfclt 1 agraït, I donarà la 
conferència domà, dissabte, a les onze 
del mati. disserant sobre el te nu» 
moderntesinr «Mlcroéoòpla ostereos-
oòpica de l'ull en el viu», fent expe
riments 1 presentant intanssants pro. 
1 accions lluminoses. 

I accedíní a reiterats preo» delí 
sens companys de Facultat, bl oorres-
pondrà «i veterà oftalmAleg doctom 
don Josep A. Barraquer. d qual ex
posarà uns nous estudis sobre «Mio
pia roati·gna· que també seran fl-lus-
traís amb projeccions lluminoses. 

La sessió de demà serà una gran 
solemnitat clantlflea per a la Faculta» 
de Medicina de Barcelona. — P. 

Cultura 
Demà, a les set de la vetlla, tindrà 

lloc al Foment del Treball Nacional 
la oonierèncía d'En Manuel Alnaud, 
sota el tema «Historia del desenrotlla» 
ment de la instrucció primària a la 
ciutat de Barcalona*. 

En l'última sessió cionUflca cele
brada per l'Acadèmia d'Higiene de 
Catalunya, el doctor Suflé 1 Medàn, 
desenrotlla un treball personal re
ferent a «Noves investigacions sobre 
Inspecció otològioa escolar: estudi 
comparatiu». Després d'exposar la im
portància de la Inspecció mèdlca-es-
colar 1 en particular la que e» re-
fereix a l'orgue auditiu, cas i gola, 
donà compte dels seus estudis an
teriors sobre aquest assumpte, efec
tuats en molts escolarà Uttlxoaznent 
el doctor Suflé ba realitzat la dita 
investigació en ona altra escola, rom-
poeta de més de cent alumnes, resul
tant que en aquesta ha trobat un 19 
per 100 de sorderea, mentre que en 
les altres escoles arribà a un 50 per 
100; altres lesions, com les vegeta

cions adenòldtas 1 la hipertròfia da 
les amlgdales. es troben també an 
petita proporció, sl bé s'obtenen •n· 
cara xifres una mica elevade* 

intervingueren en la discussió ela 
doctors Moya Blanchar 1 Salvat i Na
varro, els quals fsllcitaren al doctor 
Suflé 1 Medan. per 1% consciència i 
documentació del seu trebalL 

Segons referències, s'està fent un 
intens treball de preparació per a 
una gran campanya d'afirmació cul
tura!, organitzada pel Consell direc
tiu de l'Orfeó Montserrat, del Centre 
Moral Instructiu de Gràcia, el qual 
ba despertat un viu interèf. 

Per a fer«e càrrec de te importàrt* 
eia de la dita actuació, n'bl ba proa 
amb indicar que es tracta, nc-rcs-
enonys, que de treballar de ferm t 
(Tuna manera positiva, en l'acció so-
dal. pel redreçament de la cansa 
catòlica 1 aportar la seva influència) 
en el triomf de les aspíracton* de 
Catalunya. 

Oportunament anirem donant 
oompte de tots els detalla, podent, 
per ara, avançar, que ja e scomptaí 
amb la col·laboració <1 alguns deia 
més grana pensadors dc la nostra 
terra. 
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Piscines municipals 
Carta oòrrta a don 1. 

Mestres i Tossut, arqui
tecte. 

Amic Meatres: Havent llegit, amb 
Inolt de gruít. l'article vostre, «Cul
tura tisica í Higiene. — Una tasca mu
nicipal», publicat a «La Publlclrted», 
edició de la nit del 16 del corrent, 
Hpsprés de íelicitar-vos coralment per 
la vostre iniciativa, em considero mo
ralment obligat a Tecolltr la vostre in
vitació, tant per atenció a vós, com 
pel meu caràcter de mclçe amic de 
ïa natació. 1 ésser ]a un dels vete
rans del Club de Natació «Barceló-
na». M'tai considero més obligat, de
més, pels benoflei que de la natació 
he reportat i estic reportant, la qual 
cosa fa que per agraïment, per al
truisme i per patriotisme tnclús, cre
gut que ha de portar el meu concurs, 
per modest que sigui, a la campa
nya en pro qne els meus sem
blants, i sobretot els desvalguts de 
la fortuna, puguin aprofltar-se d'a
quests beneficis. 

L'educació física en general és In-
idispensable sempre, i més avui que 
la lluita per l'existència ha arribat 
al període Àlgid, amb el desgast i 
r vbaortmem ràpid dels elements més 
nobles de 1"organisme, el sistema iw-r. 
viós, 1 és indispensable, ultra això, 
per a crear un poble fort d ben trem
pat per a la dita lluita, i a nosal
tres ens ho és més, si tai cap, per
què som un pobla que procrea poc, 
i . per tant, pi tenim pocs fills, hem 
de procurar més que els altres con-
í&rvsr-Ios 1 tenlrjos sans i forts. 

I no hi ha pes dubte que l'esport 
He la natació, que. eata dieu vós, és 
un dels mée complets, pot contribuir 
poderosament a aquest fl; convé, 
doncs, fon amputar-ne l'aflcíó, i el vos. 
tre projecte ós molt adequat per s 
contribuir-hi, meretsentvoe, per tant, 
un xardorós aplaudiment 

La Instal·lació de les piscines que 
proposeu ós una necessitat de pri
mer ordre, no solament per ésser 
la seva possessió un senyal de poble 
civilitzat, sinó pels molts aventatges 
qoe ha de reportar. 

Efectivament, la InstaUacló de les 
piscines populars, ha de tenir l'aven-
tatge d© fomentar l'aflció a la na
tació, i les de vulgarització d'aquest 
tf port són immenses. 

Comencem, només, per la d'acostu-
mar el poble a la netedat. La netedat 
*s tnr senyal do civillteaciíó i de cul
tura: un home, un poble brut, po
drà tenir tot el que es vulgrul. peró 
no serà mai un home o un poble cul
te en la major extensió de la pa
raula. «La netedat — ha dit un hi-
gienlsta — ós la base de tota hi
giene i de tota profilàxia; amb ella 
es destrueix la sement de les malal
ties, i cs fortiílea el terrer (l'organis
me) per a resistirJes; els pobles 
nets (anglo saxons, escandinaus, japo-
netos) són els que tepen la morbill-
taL i la mortalitat més baixes.» «Més 
valdria — diu — per una nació, una 
instintiva i minuciosa netedat, ben 
endlnsada en els costums, sense cap 
servei oficial de desinfecció, que ser
veis perfectament organitzats en mig 
•l'un poble brut 1 refractari a les re
gles de la higiene general». (1). 

l a netedat dc la pell, la més dlrcc-
tamem afectada, facdlita son funciona
lisme i el seu valor es dedueix del 
coneixement de les seves funcions. 

Per la pell respirem; i, té tanta 
importància aquesta respiració, que 
FÍ l'anul·lem en una part important, 
com succeeix en cremades extenses 
o envérnissaut la pell d'un animal, la 
mort per asfixia n'és una consecOèn-
cin fatal. Ultra això, la pell, «unta els 
seus 3.000.000 de glàndules sudorift-
rçues. és un orgue ellminador de lí
quids i sòlids: es calcula que equi
val, almenys, a un quart de ronyó. 

Amb la netedat de la pell, no sols 
facilitem l'exercici d'aquestes fun
cions, einó que la despullem, també, 
ilels productes que l'embruten i la 
irriteu, tant els procedents de les se-
vn pròpies secrecions (suor, sèu, opi-
tèU). com els de fora (pols, etc.), sinó 
lambe d'nn sens nombre de microbis, 
que etstan sempre a punt d'infectar-
IK. no sols a ella, sinó a l'organisme 
rn general. 

La pell, a més a més. està sembra
da tota ella d'una Infinitat de ter
minacions nervioses, la funció de les 
quals convé que estigui expedita. 
1,'aoció de l'aigua sobre aquest«s ter-
Uiíiuacions narvioses. produirf< un 
íiè»ic iònicsedaut o ellminador, se. 
caus la temperatura sigui freda, tè
bia o calenta. 

Amb motiu de la natació. aproflíeCD 
l'accío tic l'aire 4 el sol sobre la ma-
telxa pdl. acció quo per exercida f·o-
We eií> ncTTls, ielon;a la dita de I ni 
gua Réciíltal de teles aquestes ae. 
c'çr.f, és l'aclivació de totes !és fun-
clons de l'crganisme en general i 
Fmicularment ds let secrecions } de 

la nutrició, així com la c.uiitcló de la 
mateixa pell, augmentant les defen
ses en contra de les variacions de 
l'ambient. 

Quan Déu va crear l'home, de^pn-
llat, amb seguretat 11 va donar mit
jans de defensa contra els elements, 
però l'home, cobrint la seva pell. 
ha deixat d'exercltar-los. aquests mit-
bre els ntrvis. reforça la dita de l'ai-
l'orgue que ao funciona s'atrofia, 
com es rovell» l'eina que no serveis, 
s'han atrofiat aquests mitjans de de
fensa; doncs bé: la natació, amb els 
banys d'aire i de sol, estimula aquests 
nvitjans de defensa i disminueix, amb 
llur exercici, la seva atrofia, fent 
l'home menys susceptible als canvis 
de temperatura. 

Ultra això, per la pell nosaltres 
absorvim energies, com són els raigs 
de calor, de llum, els qnlmles, ]es 
radiacions RAnt^en, radifercs i se
gurament moltes altres actualment 
inconegudes, que són per nosaltres 
altres tants ingressos d'energies, que 
assimilem sense necessitat d'havcr-les 
de digerir. Aquesta fmwló indubtable
ment éstmmensament facilitada amb 
els banys d̂ eire i de sol amb la pell 
nua, presos amb motiu de la natació. 
Per aquest motiu, a part de l'acció 
tònica nerviosa, un hom se sent amb 
més energies després d'nn bany de 
sol-

Un altre aventatge de la natació és 
l'exercici respiratori i general, molt 
beneficiosos l'un i l'altre. com tothom 
Sap, sobre la nutrició, el desenrotlla
ment muscular, al to orgànic general 
i sobre el sistema nerviós: això a 
part del valor psíquic en trobar-se ar
mat l'home contra un perill 1 l'aven-
tatge de poder-se defensar quan la 
imminència d'aquest es presenti. 

La natació és, encara, un motiu per 
a fer altres exercicis, per tal de fo
mentar la reacció; a part que ja se 
sap que els esports són com ta* ci
reres, que un n'arrossega un altre: 
el nedador s'afleiona fàcilment a al-
tres esports, amb tots els aventatges 
respectius. quan no as porten - a 
l'ex^jeració. 

Tots aquests aventatges cs poden 
aconseguir i fer-se molt més assequi
bles a les multituds, amb la realit
zació del vostre projecte, permetent, 
amb motiu de fer-se les piscines en 
lloc cèntric, realitzar-ho »mb menys 
pèrdua de temps, amb més economia, 
i permetent, per raó de la tempera
tura, conservar durant l'hivern l'en
trenament dels que ja el tinguin, i 
iniciar-ae els no entrenats o poc "re
sistents, per tal que després puguin 
continuar la natació a Is «rar. que 
suma. als aventatges anteriors, la de 
l'acció de l'aigua i atmosfera mari
nes, amb llur composició especial i la | 
màxima puresa de l'última, aixi com 
la de les onades, amb la Ihiita que ' 
suposa. .1 la de l'amplitud do l'horlt-
eó i major intAnsitat del sol. amb 
la qual cosa es multipliquen els efec
tes abans dits. 

Aplaudeixo el projecte de la dutxa 
de neteja abans d'entrar a la pisci
na, per tal dc conservar la major ne
tedat possible de l'aigua. 

Ara, malgrat sigui gortlr-se un xic. 
del tema considerat secameni. però 
velent-m'hi «conduït per i'associació 
d'idees, m'atreveixo a proposar-vos i 
a l'ensems a aquells que hagin de 
realitzar el vostre projecte, que l'am
pliïn afeglnt-hi la construcció d'un 
estadi, o ei que sigui, un gran es
pai el més extens possible a la vora 
de mar. per a fer-hi tota mena 
d'esports, combinats amb la natació 
i, sobre tot, amb banys de sol. acos
tumant al major nombre possible a 
l'assíduitat d'aquests últims. : a tot
hom, a no fugir de la influència d'a
quest astre, vivificadora per exceUèn-
cla. Recordem-nos que els grecs an
tics consideraven afeminat l'home de 
pell blanca 1 que els exercicis els 
feien molt nous, si no del tot, segons 
els testimonis gràfics que ens que
den i segons alguns autors. 

Pels mateixos motius convindria 
que a cada una de les piscines que 
es construeixin, hi anés anexe, a ser 
possible, un «solàrium». 

Mentre els vostres projectes s'estan 
tramitant, convé preparar també el 
nostre públic, procurant, sobre tot, 
combatre les preocupacions, molt ar
relades, en contra dels banys, i que 
es concreten en les dites populars 
dc «home de banys, home de pocs 
anys» i «de los cuarenta para arriba 
no te mojes la barriga», aixi com que 
als reumàtlcs no els convenen els 
banys freds i ni a ells ni als nervlo. 
sos l'atmosfera marina, quan la teo
ria i els fets demostren, en general, 
tot el contrari, sempre que siguin 
ben dirigits i, sobretot, ben combi
nats amb els banys de sol. 

•Moltes més coses voldria dir-vos. 
perquè el tema s'hi presta, i a mi 
m'és molt simpàtic, però soria abu-

(1) «Prérií d'Higiene', per Cour-
mont, Lcsieur i Rosaux — Pant, 
1914 

sar de la. vostra paciència 1 dels qu" 
la tinguin per llegir fins aquí. l'aliar 
^ar més aquesta carta, que ja ho és 
massa. 

Seu afm. amic ! s. 9. 
M. PUIG I SAIS. 

Barcelona, IX d'octubre de 1920. 

E l n o u c o m p o s i t o r 

f r a n c è s 

CAROL-BERARD. — «Danses tota la 
pluja davant e) rel de Stam». 

Què <K això? Mjíslca? f̂. mAsfeBl 
La partitura acaba d'aparei-\er aquests 
dies. El seu autor és un torapositor 
modern. Jove, sens dubte: d'aquesta 
joventut que asurta tels els que cer
quen, s través de }es taarmopifs de 
la vida, alguna cosa de nou. Aquest 
esforç, plaguí o no, és més interes
sant que al dels escilptors el geni 
dels quals rau en la imitació de 
Massenet 6 de Gounod. Pau a l'obra 
de tals escriptors. No és necessari 
recomeni ar ço que ells ferep. 

L'autor de «Danses sota la pluja» 
c'anomena Carol-ÏSerard.. El que a< a 
bo de dir de Massenet i Oounod, ell 
ho pensa de Beethoven, així com de 
Wagner, servant el respecte als mes
tres als qual» deu segurament una 
p̂art de' sa iniciació musical. Però 

ha cregut, com Erik Satíe (encara 
que sobre un pla diferent), qua born 
podia posar la fantasia en la müsi··a 
contemporíinia. exactament < oai An -
dré Salmon. Jacques Dyssord, P.-J. 
Toulet, Tristan Dareme o Francis 
Cano, havien crqgut poder Introduir 
també la fantàsia en ja poesia. 

I.'assaig és més ardit del que es 
pensa, perquè rebota els esperits obs
tinats rn la tradició dc les coses ja 
vistes i que la novetat sorprèn des
agradablement per l'esforç que els im
posa. 

Es la història de. les temptatives 
simbolistes. Es la taistòria dè Rodin 
i de Sf rawinski. A aquests ties com
positors deu sens dubte. Carol-Be-
rard. m*s del que cs pensa. Ells ma
teixos reberen de Wagner o do Ra-
meau revelacions dc les quals no 
havien pas comprès la importància. 
Però l'art és én la realització, no en 
l'esforç. Tant sé val cl mitjà. Es el 
resultat el que compta. 

En músic* el resultat són barmo-
nies, cort de sonoritats, evocacions, 
poesies d'oïda, sorpreses del sentit 
auditiu, repercussió del so sobre l'à
nima i l'eSperit. Doncs t.arol-Berard 
ha sabut, amb les seves copaposk ons. 
sorpendre'ns 1 sèduir-aos a la vega
da, cercant noves combinacions de so
noritats a Ics qúals. fins en l'extre
ma fantasia de ses concepcions, con-" 
ve retre homenatge. Sabem de certa 
• suite» de poemès oius'xals sobre la 
Provença, que és d'una potent evo
cació, de la qual ell es autor. Conei
xem una altra petita poca titulada 
severament «Le Céphalode est pensi' 
bux le tombeau de la Méduse asta-
shiée». que és •l'una plaent amabili-
lat. Carol Berard ha inpovat més del 
que molts haurien desitjat, pero amb 
tacte, i d'una manera que servirà el 
seu art. 

Perquè ha viatjat molt. ha inclòs 
en sa obra una extrema varietat. 
Després d'haver posat en vers els «lie-
ders» dc Oamllle Mauclalr i les bal
lades de Paul Fort. ba demanat als 
Haí-Kai japonesos, als faustes orien
tals, als misteris finesos i a les dan
ses espanyoles i a Ics forces mecà
niques d'inspiracions estranyes pern 
curioses l de ics quals ha sabnt treu
re el més gran partit. 

Aquest home no ba menyspreat la 
vida. l a seva activitat és intensa. 
Ell ha fundat recenttnent aquesta so
cietat «Musique», on estàn agrupats 
«Is joves mestres dc l'època: Ravel. 
Albert Roussel, Erik Satie. Ricard 
Vlncs, Roland Manuel, i d'altres en
cara. Ell representa els compositors 
en la Confederació de treballadors 
intcHcctoals- Viu, s'expressa, os di-
vcrrcis. Ha usat amb el pintor Va-
lere Bernard un procediment que con
sisteix a associar la música al co
lor... Però és nn altre assumpte. I 
no volem parlar, aquesta vegada, si
nó de l'autor de les «Danses sota la 
pluja davant el rei de Siam>». 

—r—ç—— 

IVlunicipi 
L'Ajuntament fa saber: Qne s'in

coï expedient de sobrant do via pú
blica I vacànt de pas d'algues de la 
parrolla pr-redent de! camí Torrent 
de Saot Cugat, de ÓS metres quadrats, 
50 decfméVres quadrats, equivalents * 
1.019 pams quadrats. 29 cèntims de 
pam quadrat, Ulndant «1 Nord amb 

propietat ie IX, Jacint Ballesté: » 
amn uns ae D.» . 

una 
ï'est amb ú ó r a« ^ . · Emilla Cabre 1 
Es allé: al sod amb la finca de don 
Pere CuSell. 1 a fòcst atrfb terreny 
del mateix pas d'aigües, propietat d*! 
dit Sr. Oisell. essent el seu valnr de 
2 036'» pessetes, al preu , upjtari de 
K'49 pessetes el metre quafrat. o sia 
a dues pessetes cl pam; I la petî  ió 
del senyor Cuscll per tal que se li 
compri la dita parceUs. 

E l dia C4 d'aquest me acaba el ter
mini per a presentar Instàncies optant 
al càrrec de col·laborador tècnic do 
la secció de" Construccions Escolar?-. 

Els aspirants han de sér arqultec 
tes i no excedir dc 35 any» d'edat. 

Fins el dia 3n d'aquest m's. inclu
siu, poden presentar-se proposicions 
al Negociat dc Cultura de la Secreta 
ria Municipal, per a la construc io 
de l'Ekcola MJufs Vives», que ha 
d'emplaçar-se a Sans. A la «uta Ofi
cina municipal, estan d« minifest els 
plànols i pressupostos de l'obra, i les 
condicions del concurs. 

S'avisa als exalumnss de les E -
coles de Goso del Parc de MontjuAtt. 
que el prò'üm diumenge, dia 14. a 
les deu del matí. s'efectuari la re 
unió mensual dels dits alunines al 
lloc dc costum, 

EI tinent d'alealde senyor Blajot. ha 
formulat una 'mocto perquè ' s'int-
tallin dos fanals al carrer d't'rgell. 
eútre els de la Indiiistha i Coello. 
i altres dos a la carretera de Sar
na, entre els mateixos carrers de I» 
Indústria i Coello. 

E l regidor senyor Matons ha pre
sentat uns moció a la comissió de 
Foment interessant qae per l'oficina 
facult·iflva -•-•rreeponent s'estudií la 
manera de fer que el sobrant de l'ai
gua de les piscines dels banys orien
tals que desguassen al ra*r, piquin 
fer-ho a les clavegneres. puix quo ai.M 
s'aprofitaria l'aigua per a la neteja 
de les dites clavegueres. 

A la Jimia celebrada dimecres per la 
Comissió de Foment, es prengué, en
tre • altres, l'acord de' pasFai- s 
la ponència mixta d'Eixampla i Fo
ment <le sanejament de !P« clavegue
res,' un ofici referent a l'acabament 
per a la denúncia del contracte de 
neteja 1 conservació do clavegueres 
de l'Interior i pobles agregats. 

Bis professors que cobrin quanitals 
mensoalment de l'Ajuntament, poden 
passar per a íer-les efeetives per la 
Dipositaria municipi, des del d̂ s 11 
del corrent, a les hores de costum. 

Per l'Alcaldia s'han lmpo*at mul
tes de 50 pessetes: al propietari de la 
casa del carrer do Sant Ramon, 20. 
per no efectuar millores higièniques 
qne se li ordenaren: i per *enlr ois 
dipòsits d'aigua bruts als de les ca
ses dels Carrers de la Travessera. 55 
i 57, iRepública Argentina, 221 1 281. 

P e r l ' à n i m a 

d e T a l c a l d e d e C o r k 

A MATARÓ 
El proppassat diumenge tingué Uoc 

al Foment de la Sardana la vetllada 
necrWògica en honor del lord-alca^de 
do Cork. En Tacte, al qual assis
tí nombrosa concurrèpcís. hi prèn-
gueren part el sepyor Cataot i 
Bruguera, pel Foment; el sçqyor Ros 
set, qui llogf una InspirafJa poesia 
én honòr d'Irlanda: En Cisa. de Ma
taró; En Valldeneu. dç la Joventut 
Nacionalista de Barcelona; En Mon
clús, regidor regionalista d^ Mataró, 
En Latorre, director de «L'Iniransi-
gent». 

Tols els oradors posaren de relleu 
l'heroica acü'nd civíca del lord-al-
calde de Cork i csludjaren els fets 
històrics dTrlanda. 

Tots foren sorollosament aplaudits. 
El senyor Cabot, que resumí, anun

cià que aviat se celebrarien altres 
actes sentblams, els quals poearan de 
relleu el nacionalisme del Foment 

AL PRAT DEL LLOBREGAT 
La Joventut Nacionalista del «Cen

tre Autonomista» ha acordat la cele
bració d'un solemne Ofici en sufragi 
de l'ànima de l'heroic batlle irlan
dès. 

L'acte rehglós i pafriòtic tindrà 
Uoc el diumenge propvinent, a leó 
deu, i a 11 que revesteixi la major 
brillantor pnssiMe ban estat invita
des totes les autoritats, associacions 
i er*|tats de la pobl·icV' 

La Comissió organitzadora convi
da també totes les Joven'u s i en-
utats nacionalista». 

A SABADELL 
El darrer diumenge va celebrar ss 

a la parròqms de U Punsama Con
cepció, de Sabadell, una missa rosa
da amb ofertorl, en sufragi de l'ànt-
ma de Valcalde de Cork, mstejadi 
per la Jóvohtut Nacionalista d'aqoo-
lla ciutat 

L'acte va revostir una gran impor
tància i sacietat, acudint-hl tot el po
blo do Sabadell. I al seu cap totes los 
autoritats repreeentatives de ia ciu
tat. Presidí o.! d-M el senyor alcaWo. 
En Pere Pascual Palichi'. tentat' al' 
seu costat el reverend P. Pecta. en ro-
presontaoió do l'Arxiprest del DÍSTK-
to de Sabadell, i demés els sényore 
N'Emili Moragas. president de la Jo
ventut Nacionalista, I la Junta Wrec-
Uva: el senyor R. Picart. en represen
tació de l'Acadèmia Catòlica, i el se
nyor En Josep Marlet, president del 
Centre Català 

Demés, hi havia al temple «1 di
putat de la Mancomunitat per aquell 
districte, els senyors Llobet, Vida! i 
Vlnyas. i Casamltjana, regidora, el re
verend P. J. Ribalta, on representació 
de los Escoles Pies; el reverend don 
Joeep Cardona, el senyor-'En Josep 
Tu rull, «n representació de la Joven
tut Catòlica: En Josep Plans, presi
dent de la Congregació Mariana do 
Sant Lluís, represeniaciocs de la Ui 
ga Regionalista. Joventut Catalanista. 
LA VEU DÉ CATALUNYA i «Diari de 
Sabadell». 

La missa dura uns 50 minu's, es
sent rofertori molt llarg, haventit 
una gran gentada d'homes, i figurap'-
hl una molt nodrida representació do 
les dones de Sabadell, que ocupa* a 
totes les cadires. 

Fou celebrant «1 reverend Pere Bê  
leta. rector d'aquella pUrròqnla'i bon 
patriota. 

La Joventut Nacionjiista do Sfba: 
delí ha rebut, després d'aquest acte. 
moltes felicítactons do totç els b^ns 
nacionalistes de Sabadell. 

Veredicte del III Concurs 
literari de la Joventut 
Nacionalista (C. P. Ca
talanista de Sani An
dreu), 

I. Premi d'honor Ndmérc 11. -La 
cançó forta». Lema. -L'asperU em 
governa». 

Primer accèssit. Numero 2. De la 
cel lecció «Glosses d'esüa». «Els sar
ments». 

Segon accèsslL Número 6. «Prima
vera». Lema: «Tríptic». 

II. Premi de prosa. Número 2T. 
«Flor d'abim». 

Accèssit. Número 4. «La llàn'ia» 
IIl Premi d'amor. Número L «Per

fums de jovenesa». 
Primer accèssit 24. «Cançons no» 

velles». Lema: «Flors del cor». 
Segon accèssit. Número 7. «clar de 

Duna». Lema!: «Serenata ta Colom-
bina». i 

TV. Premi patriòtic. Número 22; 
«Evocació». Lema: «Davant d'tmes 
runes». 

Primer accèssit. Número .3. «Rojes 
de Sant Jordi», dc la col·lecció «Flors 
de Primavera». Lema: Pomell». 

V. Premi d'Història. Número 16. 
«Consideracions sobre ei Decret' de 
Nova Planta». Lema: «L'odi de Cas
tella». 

Accèssit. Número 36. «Decret de No» 
va Planta». Lema: «1716. 

Premí especial- No s'adjudica. 
Primer premí de Pàtria, creat pel 

Jurat Número 31. «Càntic humanal 
a Aa Pàtria». Lema: «Esperit català». 

Accèssit. Número 18. -Davan. l'al
tar de la immensitat». Lema: «Triom
fal.. 

Segon premi de Pàtria, creat pel 
Jurat. Número 14. «Soc català». Le
ma: «Orgull de raça». 

Accèssit. Número 5: «El batlle dé 
Cork». Lema: «Llaor al màrtir». 

El Jurat qualificador: J . Ayné I 
Rabcll. president; J. Clapés i Corbe
ra, prevere; I . Maria Cortada de Prat 
Gibert, secretari. 

Bisbat 
—Al Palau Episcopal hi ha hagut 

exàmens d'ordenands. 
Aspiren al Dlaconat U seminaris

tes diocesans; al subdiaconat, 2; a u 
tonsura i Ordes majors, 3 i. 7 a Ordes 
menore. > 

El jurat l'han compost els doctoro 
Faura, Rovira, Sendra i Ribas, ei m-
esnclat reverend Xbd' 1 el jesuiu 
P. MaadoM. 
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Noticies 
OBSERVATORI METEOROLÒGIC 

DE LA UNIVERSITAT.—Direcció: R. 
Alcobé—Dia 10 de novembre de 19ií0— 
Hores d'observació: A les vuit del mati 
I a les quatre de la tarda.—Baròmetre 
gti0 i al nivell del mar. 7e6'53; 765·03. 
—Temperatura a l'ombra: IQX); ISU— 
Direcció del vent: N.; ENE.—Humitat 
relativa: 70: 83.—Estat del cel: Serè; 
Nuvolòs.-NuvoU: Classe: C. S. S.; 
K. N.—Quantitat: 0̂ 2; 0'3. 
. En les 24 hores. — Temperatures: 

Màxima: Sol, 202; Ombra, 16 0.—Mi-
rima: Ombra, IÓ'S; reflector, S7—Ve-
liídtaí del vent, 263 k. per segon.—Ai
gua evaporada en mil·límetres. 4'2.— 
Pluja en mil·límetres, O'O.— Observa
cions particulars: Boira. 

-Paraigües C a r d ú s ^ a 
Al carrer del dot , un xarret atro

pellà, ahir matí. e Fèlix Campru
bí Pereamau. de 49 anys. produint-
l i contusions a la caina dreta. 

Fou curat al dispensari de Sant 
Martí. 

Al mateix dispensari auxiliaren a 
Francesc Jover, de 5 anys, el qual te
nia contusions als braços 1 cames, 
per bswr-lo atropellat un carretó 
al carrer de la Sèquia Comtal. 

ïaiiellesj. PORCELLANA 
Uoreo*. Rbla. F lo t i , 30. 

AI carrer de les Corts, prop del de 
VUamari, va bolcar un xarret en el 
qual anaven Ramon Castells, de 33 
ahys. i . Josep Barrabech, de 29. l'un 
i l 'alt re jornalers. 

EI primer va fer-se una ferida d'al
guna importància al colze esquerre i 
ei segon una ferida a.la. cara. 

Van ser aaixiiiata al dlspeniari 
dUov.aïranchs. -

— Sanelamant modern: Gran Ex-
pMtció da Lavabos, pedestals de por-
celana Dipjsltails exclusius de la 
casa Twyíords. d'Anglaterra. Varie
tat en als models, banys escalfadors, 
watera. « te , etc. Laco ma Germans, 
Passeig de Sant Joan. 44. 

AI carrer de la Cadena, una noc
tàmbula va insultar un transeünt, 
el qual transeünt, que és d'ofict cal-
derer I home de biaó i de poca pa
ciència, administrà tal correcció a la 
noctàmbula que aquesta va haver 
d'anar corrent al dispensari amb els 
llavis plens de sang. 

per l'escàndol que «•armà, l'un 1 
l'aílra íòren denunciats. 

— La crisi del paper a tEapanya 
és indubtable. JOAN' CAMPS MAS, 
Passeig de Gràcia, 6, que representa 
les més importants fàbriques d'An
glaterra. Estats Units, Alemanya i 
Holanda, accépia encàrrecs impor
tants de .compra de tala classe de 
papers 1 cartrollnes. Despatx de Jü 
a 12 i de 4 a 6. 

Don Manuel Martínez denuncià al 
Jutjat de guàrdia que 11 havien estat 
robades 413 dogues de botes, valua-
des en 6.196 pessetes, del moll del 
Vuicà. on les tenia dipositades. 

De les 413 dogues eu foren recupe
rades 62 en un establlmeni 

" AtlTGMBlLISME 
Amb motiu de l'efectuat enllaç de 

l'enginyer don Josep M. Clavé 1 Sào-
thea-Amop, amb la bellíssima se
nyoreta donya Maria Antonieta de 
Balle 1 da Nouvilas, filla de l'Exma. 
Sra. Marquesa de Vallgotnera, els 
nous esposos han emprès un viat
ge cirotilar per Espauya, adquirint 
a 1 efecte un cotxe automòbil de la 
mairca .«Alien» que representen els 
senyors -Stevenson. Rumagosa * Co.», 
Passeig de Gràcia. 54, persuadí!Í» 
què per ses condicions de confort, 
no hl ha en el mercat altra marca 
qoe pugui aconseguir al seu objecte. 

La nostra sincera enhorabona. 

F à b r i c a de F a n y o s i N o v e t a t s de Valent í Soler 
Immens assortit de gèneres p^r a vestiu 1 abrics de senyora i senyor. 
Vendes al major 1 detall.- Avinyó, l . et·iressol i i antonada •Eernandt» 

El segon aniversari de l'acabament 
de la guerra ba tingut alguna peti
ta repercussió a Barcelona. 

Els consulats aïllats, cen.res I par
ticulars de les colònies dels països 
triomfants \ simpatitzants feren lluir 
banderes. 

A la nit h l hagué tesces en alguns 
indrets. 

— JOAN CAMPS MAS. Tel. 5.838 A, 
Passeig de Gràcia, 6. s'encarrega d'en
viar a cercar a Anglaterra, Fran
ça i Bstats Units, automòbils 1 auto-
camlons dels millors fabricants dels 
països citats. Embarc immediat. Des
patx da 10 a 12 1 de 4 a 6. 

turà una bUlcMa que anava sense 
llum l sense botzina. 

FI que Ja rtluntava. un minyó de 
dl any4. indignat que el detures
sin a ell quan gairebé no circula cap 
bicicleta que porti llum a les nh». es-
clàià en insults contra el vigilant, l i 
dtgné que era «un vigilant borratxo», 
rebaté la bicicleta per terra l es negà 
a anar nl amunt m avall. 

Com no era cosa que es que
dés alií perenne com un monument, 
acudi un sereno i en're ell l el vigi-
!attt el conduïren al quarteret, on l i 
prengueren els nosns per denunciar-lo 
al Jutjat. 

- V i c h y C a t a l à 
Aigua mineral natural digestiva 

i mi» econòmica que les seves siml-

La policia àè la secció de la Barce-
lünéta ha p « a l a disposició díl de-
legcU d'Hlíenda à Josep C^l! Lorat, 
al qual han ocupat B95 capses de mls-
tos. 

— DEP1LATOR1 BELLESA — Treu 
d'arrel el borrlssql 1 pèl de la.cara 
I braços. Resultats pràctics. E» ina-
fenstu. Venda en perfumeries. 

A les quatre de la imaünadg, ud 
Bgüam del carrer de la Cadena de-

La policia da la Baroeloneta ha 
ponat al Jutjat de guàrdia a An
toni Montserrat, al qual ocuparen una 
peça de tela, la procedència de la 
qual no va saber explicar. 

.£1 (mateix succeí al Passeig del 
Cementiri, amb un altre subjecte. 

— Pianos Chassaigne 
Olaru , 43 

A i nstancia de don Triíó Meleàn, còn
sol geberal dé Bolívia a Barcelona, el 
qual el mes proppassat es va dirigir 
al ministre d'Estat espanyol en nom 
de la Junta de Govern d'aquella Re
pti bi i ca, perquè Espanya reconeguis 
el nou Govern format novellameni en 
aqueüa nació, el marquès de Lema 
ha donat, amb data 5 del corrent, ins-
trucoíons telegràfiques al representant 
a Lima. acreditat a Boüvia. perquè 
procedeixi d'aquesta conformitat, re
coneixem el GoveTn que aotuàimeni 
regeLt ela destins del dit Est^k 

passava pel carrer de Sant Pau, atro
pellà a Antoni Massana, de 17 anys. 
i II va causar con cisions aüs genolls i 
al peu esquerre. , 

La llet anïBsa marca 
- OSO >, concetrada, 
sense aaore. este
r i l i tzada en el buit, 
és l'aliment indis
pensable per a dia
bètica . hepà t ica , 
dlapéptloa i iots els 

que han d'observar la Dieta L à o t e a . 
Demanen-la a tots els colmados i 

drogueries. Representnat: A . M . Fau
ra, Cervantes, 7. Telèfon 2370 A . 

Un minyó de 20 anys. Francesc Pa
lacín, que viatjava en el pnjador d'un 
tramvia de can Tunis, va donar-se un 
cop contra un pal del carrer de Vila 
I Vilà i va fer-se una ferida contusa 
ai genoll esquerre. Va ser curat al dls. 
peraarl de Santa Madrona. 

Màilerles Í Llorens, R. Flora, 30 

Demà, dissabte, celebrarà l'Associà-
cló Catalaaa d'ArUstes (Secció de Ute-
ratura). la vetllada inauguruJ de les 
seves tasques ai seu es atge provlsio-
oal (Jaume Giralt, 4. principal), la 
qual vetllada la cumpondran recitals 
de diferents mosres de liieratura ori
ginals dels components de la Secció. 

- P i a n o s l E C H S T E I N 
Pianos BLUTHNER 

Bloard Bibas, Rambla Estudis, 11. 

L'Associació d'FcleRiasfic» per a l'A-
posxilal Popidar t'-lebrarà sessió mau. 
gyral del present CUK. el vinent di
mecres, dia 17 del corrent, a dos 
quarts de sis de la tarda, al Palau 
Episcopal, sota la presidència del 
bisbe. 

l̂ a conferfencla està encarregada al 
doctor Llovera, canonge. 

El Vinen: dllliius. a dos quarts, de 
sis de la tarda, a IVsanentada A-ÍW-
clacló, eí missioner apostòlic, don 
.\L de S. Caralt. donarà uua çonterèn-
tla amb projeccions sobre el tema: 
«Una missió espanyola a Hong-Kong». 

Podran assistlr hl tots els senyors 
satoerdols. 

- Ju l i à Salvo Cirurgià callista 
P. Sta. Afinà, 1, l.er 

Tres experts drurgians. Esmer i hi
giene. Se serveix a domicili. 

Ahir. a quarts da set del vespre, a 
la llnla del Nórd, pas u nivell del 
carrer de Ribes, un tren descendent ya 
agafar a Maria Bullú Bover, de 40 
auys, habitant al carrer de Vilanova, 
ití. barberia, i U va causar amputació 
t raumàïva de leV cames, .1 ferides al 
cap, de pronòstic gravíssim. 

Va ser curada de primera intenció 
al dispensari de Sant Martí, i des
prés conduïda a l'Hospital Clínic. 

— MACARRONS I TALLER1NES 
MIGNON - Aribau. U . 

Al dispensari de Santa Madrona van 
curar ahir vespre el noi de 3 anys 
Josep Marua. el qual tenia contusions 
a les camea per haver-lo atropellat 
l'automòbil 6054 al carrer de Vüa I 
Vllè. Comís l'atropell, i'auto ya fa-
gir. 

t ia altre automòbil. M m 5168, que 

— JOAN CAMPS MAS. Tel. 3.823 
A.. Passeig de Gràcia. 6. Represen-
tant-comlssiomsta En el seu pròxim 
vltge a Framja, Anglaterra. Bèlgica. 
Alemanya, Holanda 1 Suïssa, accep
tarà grans encàrrecs de compra 1 ven
da Je tota classe de mercaderies. 
InútQ perdre o fer perdre el temps 
en petits encàrrecs que no "serien 
acceptats. Despatx, de 10 a 12 l de 
4 a 6, 

—A preus de major venem al detall els 
abrics d 'hivern 1 gabardines. que 
en grans quantitats confeccionem: E S -
SEST. Ronda de Sant Pere, 10, pral. 

Al carrer de Llúrla.- un tramvia va 
topar, ahir tarda amb un cairo d'Ole
sa de Montserrai, tirat per dos mat-
xos. deís quals l 'un va resultar mort i 
l'aitre ferit. 

Ef ínvlemo so a cerca con su cortejo 
de nsfrlados nasa/es. Para com

bati ríos no hay como ef 

A l g o d ó n F o r m a n 
I t lo lo olvide VI 

Musicals 
Orquestra Simfònica 

A Jutjar per l'abonament a les Ma-
tlnées Líriques Populars de l'Orques-
tra Simfònica de Barceekma. que di
rigeix el mestre Lamote de Grignon, 
la vinent temporada serà una con
tinuació dels èxits de les temporades 
anteriors. Abonades ja totes les llot
ges, resten un reduït nombre de bu
taques de la platea per als nous 
abonats d'aquete darrers dies, en que 
termina l'abonament. 

Orquestra Pau Casals 
Restablert ja de la seva malaltia, 

el piestre Pau Casals, l'orquestra- que 
porta e! seu nom rependrà ela inter
romputs concerts al Palau de Ja Mú
sica Catalana. L I tercer concert d'a-
bonamem tindrà lloc a la tarda del 
vinent diumenge, dia 14, amb el ma
teix programa anunciat. Començarà 
a les cinc en punt. 

En el programa del concert que el 
guitarrista Gonçal Gonzàlez donarà 
el vinent diomenge, a dos quarts de 
cinc de la tarda a la Sala Moz^rt, 
figuren en la primera part: «Nocturn» 
l «Serenata», del mestre Mas; «An
dante», d'Haydn, I cMlnuelto» i «An
dante», de Beetboven. 

La segona part la dedica el concer
tista completament, donant en això 
una prova de sòlid coneixement en 
l'art que conrea, a Ferran Sor. Fi
guren d'aquest genial compositor ca-
taíà: «Estudi», «Siciliana» i «Marxa» 
i «Variacions sobre un tema de Mo-
zart». Integren la darrera part «EI 
testament de N'AmèUa», cançó popu
lar catalana, harmonitzada per Llo
bet; cRomança», de Mendelssobn; «Ca
prici arabe', Tàrrega, i «Preludi 1 
Estudií, de Nogués. 

Degut a haver estat nomenat En 
Marlàn Perelló, professor de la clas
se supereior de violi del Conservatori 
de Bilbao, el Consell Directiu de l'As
sociació Intima de Concerts, la qual 
tenia contractat el «Trio de Barcelo
na», per a donar una audició durant 
el present curs, ba cregut convenient 
alterar el programa d'aquest mes. per 
tal de donar lloc a un concert a cà
rrec de l'esmentada agrupació, el' 
qual revestirà el caràcter de comiat 
del notabl violinista En Marlàn Pe
relló, el qual, per la causa susdita, 
es veu obligat a absentarise de Bar-
calaaa. 

Els concerts correspunents a aquc.st 
mas seran, doncs: Dia 21, «Trio de 
Barcelona»: dia 28. Joan Masslà, vlo-
ilnisia i Guillem Carganta, pianista, 
quedant ajornat per al mes de desem
bre el concert de l'Orquestra de l'As
sociació que dirigeix N'Enric Ainaud. 

Ultra els divuit concerts que se ce
lebraran durant l'actnal curs. TAsso-
clacló d'Amics de la Música anuncia 
un Cicle Beethoven, que cnmpendrl 
l'audició de les XXXII Sonates per a 
piano, de] gran músic de Bonn. l'au
dició de les quals anirà a càrrec del 
pianista Blai Net. 

Essent aquest Cicle Beethoven do
nat sota els auspicis d'«iEle Amics de 
la Música», els socis d'aquesta Asso
ciació podran asslsllr-hl mTSançant 
condicions especials. 

Vida religiosa 
Avui; Sant Mtrtf f, papa i màrtir; Dí

dac, confessor, i Patern, màrtir. — 
Demà, Sants Estanislau de Kostka, 
jesuïta confessor, i Nicolau, màrtir. 

Quaranta Hores: Avui, a l'església 
d'Infants Orfes. Hores d'exposició: De 
les vuit del matí a les sis de la tarda. 

La missa d'avui: Sant Martí I , papa 
i màrtir, color vermell. — La de demà: 
Sànt Didac, confessor, color blanc. 

Cort de Marià: Avui, Nostra Dona 
del Pilar, a Sant Jaume. — Demà, 
Nostra Dona de la Victòria, a Sant 
Francesc de Paula. 

Adoració nocturna: Avui, Torn del 
Beat Salvador d'Horta, a te parrò
quia de Santa Maria de Jesús, Ciràcia. 
— Demà, Torn de Sant Josep Oriol. 

Vetlla en Sufragi de les Animes del 
Purgatori: Avui, Torn de la Verge del 
Pilar, a la seva capella, Escorial, 155, 
Gràcia. — Demà, Torn de Maria Auxi-
liadora, a la mateixa capella. 

—Avui. divendres, a dos quarts de 
cinc de la tarda, as començarà a la 
Capella Expiatória de les Animes del 
carrer de l'Escorial (Gràcia), èl so-
lemnial Novenari d'Animes, amb Ro
sari, piodosos exercicis i sermó pel 
doctor Joaquim Masdexexort, con-
siliarl de la Vetlla Perpètua, acabant-
se tots els dies amb una absoltta. 

Tribunals 
Ahir al matí van comparèixer a la 

Secció tercera, Josep Lila i el seu fill, 
acusats d'haver mort dues dones. 

El Judici acabarà avui. 
Els Judicis assenyalats a les altres 

Seccions han estat suspesos. 
JUTJAT DE • GUARDIA 

Ahir va sortir el de l'Oest, secre
taria Alemany, havent fet 86 dlllgèm-
cies i 13 detencions. 

ASSENYALAMENTS PER AVUI 

AUDIÈNCIA TERRITORIAL 
Sala primera. — Incident. Francesc 

Romafià contra Abad ai i Companyia. 
—Concepció. Pobresa Lluís de Cas-

M l v i contra Josep 'Casagualdà i ad
vocat de llEstat 

Sola segona — Arenys Pobresa. 
Carme Cànovas contra Assumpció Da
niel. 

—Tortosa Incident Ajuntament i 
senyor bisbe de Tortosa. 

AUDIEWCIA PROVINCIAL 
Secció primera — Audiència. Pu

blicació clandestina. Processat, JniU 
Ortuflo i altre. 

Concepció. Homicidi. Processat. Jo
sep Bosch. 

Secció segona. — BarceMBeta Ho
micidi per imprudència Processat, 
Lluís Cas abona. 

E x c u r s i o n i s m e 
Per a diumenge el Centre Excursio

nista «Els Blaus» ha oifanitzat una 
excursió a Cornellà, Sant Bol, ermita 
de Sant Ramon, Saua OUment, Begues, 
castell d'Aramprunyà i Gavà. 

Sé sortirà de la plaça Prat de la 
Riba (Sarrià), a les cluc del aiati. 

La Secció d'Esports i Excursions 
de l'Agrupació Joventut efectuarà el 
diumenge que ve una excursió a Ter-
rossa. Can Garrlgosa, Pla dels Eres, 
Turó Moacau. Cova Slmanya, Font 
Flavià. Els Oblts, Cova del Drac, Font 
de Santa Annès, Mopestir, Can Po

bla, Cavall Bernat, Matadepera l Ter
rassa. 

Punt de reunió, a l'estació de Sa
rrià (Plaça de Catalunya), la doa 
quarts de sis del matí. 

El diumenge que ve l'Agrupaciil 
d'Antics Alumnes, Secció de l'Escola 
Catalana, farà una excursió a les ser
res del BertL 

Punt de reunió: a tres quarts da 
cinc del mati a Santa Maria del Mar. 

El Grup Excursionista «Barcelone-
tí>. Secció de la J. N. de la B., ha 
organitoit una excursió :al Castell 
d'Aramprunyà per al diumenge vi
nent, amb el següent itinerari: 

Sortida a un quart de cinc del matí 
amb ei tren de Magòria fins a Sant 
Boi, fent cami cap a Sant Ramon, 
Sant Climent, Bruguès, passant per 
la Font del Ferro, i Castell d'Aram
prunyà. 

Es tomarà per Gavà amb el tren 
de les vuit, arribant a Barcelona a 
les nou del vespre. 

Pressupost, 2 pessetes. 
Lloc de reunió, estatge social, i 

tres quarts de quatre. 

Les guies dels caçadors 

En l'Assemblea genera* que va ce
lebrar la Federació irtegionul de Ca-' 
çadors de Catalunya, el president, 
senyor Navarro, va donar compïe de
tallat de totes les gestions fetes^oer 
la comissió que va ana^ a Madr.H, 
notificant als reunits que havien es
tat ateses totes les conclusions que 
la Federació bavla acordat, i que 
a la seva protesta e'hl havien adhe
ri t la immensa majoria de les socie
tats de caçadors d'Espanya, tenint la 
satisfacció de manifestar que la pro
testa que es va fer al ministre de la 
Governació, referent al procedir de 
la comandància de la guàrdia civi l 
del lloc de Sant Feliu de Guíxols, 
que s'havia incautat de totes les es
copetes dels caçadors que no havien 
tret la giüa, aquesr senyor Ha va 
atendre Immediatament, i va donar 
l'ordre al comandant de l'esmentat 
lloc que seguidament fossin torna
des als seus amos les escopetes que 
s'havíeu recollit per no tenir la guia. 
i , segons comunicació del president 
de la Societat de Caçadors de l'es
mentada població (la qual es va lle
gir). Ja estan en el seu poder les es
mentades armes. 

Així mateix va exposar el president 
que el ministre d'Hisenda els va pro
metre qne aviat es publicaria una 
reial ordre aciaratòria que facultes 
el poder sortir a caçar sense neces
sitat de la guia tots els caçadors que 
hagin adquirit la llicència amb an-
teriorlat al reial decret del 2 d'octu
bre últim, 1 que per a quan es re
uneixin les noves Corts es nomena
rà una ponència a fi que resolgui 
equitativament l'assumpte de les 
guies, de conformitat amb les seves 
peticions. 

Acte seguit, a proposta del senyoü 
Pérez (amb un aplaudiment unànime), 
es va acordar un expressin vot de 
gràcies als membres • de la comissió 
que tan encertadament van saber de
fensar la missió que se'ls ya enco
manar. 

B o r s a de M a d r i d 
Oanvla faoll l tata par la Banoa 

Uanaaa , 8. A . 
Baroelooa, n norembra 

TeMataanu as tai 4 tatde 
Accions Nord* . . 

> Alacantí 
» Aad. • 

Colonial». . . 

SS'tO 
M'Ü:. 

B o r s a d e P a r í s f 

4 per 100 Interior Espanyol OOO'OO 
4 » 100 Exterior » ISO'OO 
Accions Nord d'Espanya OOO'OO 

e Alacant OOO'OO 
» Andalusos OOO'OO 

Renda Russa 5 per 100 OOO'OO 
» » 4 li*2 per 100 OOO'OO 

Brasil 4 per 100 OOO'OO 
Banc Espanyol Rio Plata 595'0O 
Renda Francesa 3 per 54'S'í 
Accions Riotinto IS'OO 

» F. G. N . Mexicà OOO'OO 
' » Banc Central Mexicà OOO'OO 

Recomanem o les eníiíaí* i als par
ticulars que tenen a bé trametre'n3_ 
articles o notes suplloades la ne
cessitat absoluta {féiuè la qual na' 
ens is possible fer-ne el més petit 
ctts) d'avalar degudanenl els orU 
ç i n a l i . 



C A V E U D E C A T A L U N Ï A Divéo-ires, 12 ds navembr* <la XSSO 

VIDA MARÍTIMA I COMERCIAL 
P O R T F R A N C 

Aiub ocaisK» d'anar a cercar unes 
dades ruterento al Dipòsit Franc a les 
urkines «tol Coasoití. >-arem tenir 
ocasió d'entrevtstar-nos - amo don 
Oriol Martorell. El secretari del Con-
-oroi es va doldre de la publicació del 
uostre arttcle dient que contenia • Ine
xactituds». Anem a precisar els càr
recs que ans léu «1 senyor Martorell 
per a treure'n la coneeqUència de la 
seva afirmació. 

Manifesta el secretari del Consorci 
que nosaltres neg&vem la possibilitat 
que el Consorci portés a terme la 
construcció del Port Franc i en reali
tat el que fèiem és dubtar-ne. Insistí 
el senyor Martorell en les seves decla
racions de la alguns mesos, ço és. 
que el Consorci compta amb les so
lucions financi eres necessàries a la 
realització del projecta definitiu, pe
rò que no podia parlar en que consis
tien aquelles, per tractar-se de cose* 
privades. 

Nosaltres dèiem que ignoràvem 
aquestes solucions, com avui las íg-
iiorem encara, però tampoc no les 
negàvem i la nostra apreciació que 
aquesta ajuda econòmica no és una 
tasca fàcil la reconeix el mateix se-
nor Martorell en dlr-nos que en aquest 
sentit s'havien realitzat gestions dl-
líclls. 

Respecte tes possibilitats de negoci 
del Port Franc, el senyor Martorell 
creu que pot donar l'Interès del ca
pital invertit, però no s'atreyi a fer 
pronòstics de bonics rendiments i 
rnolt ens satisfà aquesta declaració 
perquè topa amb les que, el bé no 
unb caràcter públic, s'havien fet man
tes vedades en un sentit francament 
optimista. 

Amb poques variants, el senyor Mar
torell, per a Justificar que el Port 
Franc de Barcelona pot donar l'in
terès del capital, es basa amb els rao
naments que conté l'informe sobre 
tones Iranques publicat per l'Ajun
tament quan la campanya de Barcelo
na en pro de la concessió del Port 
•Franc Aquests raonament són que, 
tractant-se de terreny sense edificar 
el que cal expropiar per a instal-Iar-
hl ei Port Franc, mal aquell tindrà 
un valor que no permeti assegurar 
i interès del capital amb l'obtingut 
en l'explotació de l'organisme. 

El secretari del Consorci, no sortint 

se de la reserva necessària, ens donà 
a entendre que el Port Franc es faria 
grjoies a l'esforç de l'Ajuntament i 
d'entitats importants de negoci, i que. 
donada l'amplitud del projecte i les 
ramificacions que aquest ba de tenir 
arreu del món, calla que l'empresa tln 
gués un caràcter internacional. En 
aquest aspecte patrocinàvem en l'ar-
tlde anterior que s'atorgués la cons
trucció i la concessió del Port Franc 
al Crèdit i Docks, entitat que Ja ha 
merescut ésser l'arrendatària de l'ex
plotació del Dipòsit Franc acutal, 
degut a les bones qualitats que reu
neix par aquesta mena de nqgocis. 
Però el fet de dir que calla accep
tar l'oferta del Crèdit i Docks no ex
clou qn» l'Ajuntament no bl aporti 
el seu concurs ni que el Crèdit 1 
Docle no demani l'ajuda Interna
cional, Millor dit. sabem positiva
ment que en els propòsits d'aquesta 
entitat, en cas d'ésser encarregada 
de constituir 1 explotar el Port Franc, 
bi entra el de donar entrada al ca
pital estranger, en una mesura que, 
naturalment, no sigui motiu de pre
ponderància, sinó de col·laboració, 
criteri que forçosament haurà de tenir 
també el Consorci, De manera que, en 
realitat, potser no hl hagi una dife
rència notable entre el procediment 
'del Consorci i el del Crèdit I Docks 
per a arribar a la construcció del 
Port Franc. El que deixem a la con
sideració pública és Jutjar amb quin 
dels dos sistemes pot resultar millor 
garantida la rapidesa de la construc
ció del projecte. 

Pel que es refereix a l'escullera de 
protecció de l'entrada del Port Franc, 
afirma el senyor Martorell que la 
construcció anirà a càrrec de la Jun
ta del Port, i no de l'Estat, però que 
aquest donarà la subvenció necessà
ria. Dissortadament la Junta del Port 
1 l'Estat són una mateixa cosa, per 
què la primera depèn absolutament 
del segon l. per tant, no velem 
diferència entre el que diu el senyor 
Martorell I el que diem nosaltres. 

Un dels càrrecs que no podem ad
metre del secretari del Consorci és 
que en l'article anterior donem la 
sensació pessimista respecte la rea
lització del Port Franc. Nosaltres som 
fervents partidaris d'aquesta millora 
i no se'ns podrà dir que mal l'hagjn 

C e n t r e C o t o n e r d e B a r c e l o n a 
INFORMACIÓ TBLEQHlFlOA 
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Liverpool 

Disponible . 
Futurs: 

Desembre . 
Gener . . 
Març. , . 
Maig. . , 
Juliol. . . 

BsMa 
aatorior 

14.50 
14.12 
13.96 
23.75 
13.59 
13.42 

Obrlment 
aval 

00.00 

14.20 
14.05 
13.81 
13.64 

N. 

••fon 
t«loffranut 

14.93 
14.38 
14.20 
13.95 
13.77 
13.58 

Tercer 
tslegram» 

Qfiort 
telegrasa Tajroa 

Alexandr ia 

Futurs 

» 

Obrimeat Otrlmoat 
•viü Jumel 

Novbre. 
Gener . 

Tanca 
antorlor 

32.00 
28.00 

OkifeMsI 
avui 

TAMOA 

Nova Y o r k 

Disponible . 
Futurs; 

Desembre . 
Gener . . 
Març. . . 
Maig. . . 
Juliol. , . 

Taaoa anterior 

00.00 

19.02 
18.60 
18.40 
18.30 
00.00 

Obrlment avui TAaroa 

Nova Orleans 

Disponible . . . 
Futurs: 

Deserabre . . . 
Gener . . . . 
Març 
Maig 
Juliol 

Taooa eiilwlní 

00.00 
00.00 
00.00 
oo.ao 
Ü0.00 
00.00 

Obrlment aval Segon telegrama TAXO* 

B O R S A D E B A R C E L O N A 
l i N o b r o . 

d e 1920 

OotiUaoiú únioa del Oel·lagl d'Agents da Canvi 1 Borsa 1 el Ifareat Lliure de Valors 
SESSIONS DEL DIA.—Al matí. a la Sala de Contractacions del Casino Mercantil, a fi de novembre: Es fa de, 

Nords de 53*20 a SS'ÍC, pugen a W I S i tanquen a 53'20·, d'Alacants de 54'a5 a 54*35 i a SíW; d'Andalusos, de 36-0) a 
35*60 i a 37*20; d'Andalusos variable, a 31*65; de Càceres variable, a 31*601 a 31*50; d'Accions Càceres, a 6-00, i Plalee 
a 56701 a 58*00. 

A la tarda, a la Casa Llotja: Es fa de Nords, de 53*25 a 53*55, i a 53*35; d'Alacants de 54'35 a 54 50 i a 54'«; d Aa* 
dahisos, de 37*50 a 38*00 i a 37*80; d'Oreosas, • 15'50; de Filipines, a 205 00, i de Colonials, a 75*50 i a 75*85. 

Oetítsaoiò de valora traetataal ooasotat t aaiaaartM·a<·r« «ael HatUetl Odaiai 
Barcelona Traetion Light and Power 6 •94*00. 
Barcelona Tractioa Light and Power 7 ' i , , a 106*00, 
Barcelonesa de Navegació 6 0|0, • 96*00 a 96*75. 
Obligacions Espanyola Colonització 6 "u. * a 97*28» 
Elèctrica del Cinca 6 "U. a 90-50 1 90*75. 
S. A. Naviiiera Espanyola 6 "u, • a 95*00 
Barcelonesa d'Electricitat 6 0io a 94*25. 
Asfalts i Porlands «Asland» 7 °|0. * a 103*00 
Regaraents de Llevant 6 "u. * a 95'00. 
Grans Molins Bascos 6 "lo, • a 96*00, 
Hisp. Amer. d'Electricitat 6 ^ * a 92 00, 
Accions Banc Urquijo Català, * a 105*50. 
Ferrocarrils Catalans 6 "u. " a 83*25. . 

CoÜtiaoló: Franoa, 47*70; auïaaos, 124 25; belgues, SI'SO; Uiaraa, 27*55; llraa, 27*70; dolara, 8*05; in»ro·I.9'70 
corones, 2'40. 

AL COMPTAT (Reproduït del Bnttletí Oficial) 
Canvia estrangera 

PSUi, xec, pnbllcSt 
Londraa. xec pnliUcai 
Berua, zeo- . • . 
Vleuu.. . . . . . 
homs, xec. . . 
Gènova, xec. , . . 
Zurlch. xec , . . 
Nova ïurk, xec. . . 
Corones sueques, Parf* 
Corones sueiines. LOadr. t f fn 

Dea tec Katat 

4 7 » 
3 f 
teo 

OO-IXJ 
8.» 8% 

in tenor 
> 
a 

A. 
e. 
c 

r. 
«U H. 

A 
& 
O. 
D. 

Barcelona, 12 de novembre de 1920. 

• 9. 
• o.*. a. 

àmorUL oj* A. 
» E. 
e C 
a C 
• B. 
» F. 

iioortjL s •/« a. 
» B. 
» C. • i>. 
» B. 
. 9. 

C C'Smla. s*u 

T.-tl 
nuo 
'i «c 
'1-*S 
• T r « 
/a-T* 
to-to 
«S't» i-i-Vt 
Ss-fC 
H-a» 
9S-'« 
ssso 
K'ï» 
• ssre 
• ít'fe 
• »6-so 
A 90 
9c "ÍS 
»">0 
• » » 
' 16'CO 
• » « • 
' 8. t» 

Ajuntaments l Diputaciona 
MBBletpl UO» 

» MM A. 
• MM B. 
> MM G, 
> IM1 D, 

- • MU B, 
> IM1 C » MM V. 
• Mi3 B. 
a MM rt. 
e vu·» a 
» IVM B. 

Bosanxe tsw 
• M07 
• 1SU 

Boom Reforma 
Bonos Sxpfjsicio 
OlViiiarlú A. 

> U 
MiDConiualiat U. 
Gaixs ..ir.m Com. 

TSM, 
' ÏS-M 
• WOO 
• n·-i TOPO 
• w m 
• t s » 
• li'O» 
' 70t8 
• • ü a 
• TS'M 
tS'«5 
13^0 
• «»'7» • «ï'ifl M'Tí 
• «"•» 
• ki tt, 
-»•*) 
• HOO 
• vi'M 

Obligacions 
Fon da eare MOO, 

• » : w . 
> de Melilla. 

Pon aeSeTiiia. 
PorlUi.da Mus» , 

»*'J • »)••»» 
• '.91 M 

Ferrocarri l»í tramvia» 
B«p.a Nora Bsp.·l.BA 

• • »-• A 
Pamuiooa uac 
manuiUL aac 

• usida Raus 
• aeeoTia. 

as-T» 
bVOO 
M'J* 
• Si'BS 

• aamansa* «k to oo 
• aUBaaaaad. u-· i 
> » ooid. • 
a Sant Joao. * si'ía 
• Auatu», 7··np 
• Oacua v. • e»*!» 

aiav^Qt i. ' uipot. *»·»5 • 4, ! w-n • a 
• c. •s·· • a • wt» » s, «*v> 
• França iaM • «S'M 
a > HM U ' ü 
> Dlreotea • Sü'se 

Orense A. B. ü, ' I4*« 
> OI ILunor; ' 68'80 

Valudw'.ia HÍoeoco • M'oo 
tL-cad Portugal st-no 
Otoi « l i rons , • tcos 

• e A·nlp.· • 
anila:iiso».l··8V4 -4»-» 

> i » » 1, T» 
aus. l'.-C Besaaia • « " i 
araLTr8n»ii»*·L • «••<v> 

• • 6% • M'iD 
TranT. su Anaren • 
r^CSerrlu.» % Wi·li 
F . -U Citsl. 8 * l , ' K » 

> • V* 
Bonos B.*> *H, 
Pro Ja. Forces U. 

Varies 
fsesiital·loe ' 
Csoai Drir«u. 
T.Piiipiaei >•¥» 

ss-* 

Asisaa t % 
Foment d'oura» 
L nlO ViareMU 
B, KanauU •Vira, 
Conal. SaraHV. 
Const. iPafUt'/a 
AsL Cartljua* '., U. n« a-im» f>i, 
ü can ca veiluterac 'V 
A. F .-::» An u . i tn (·i. 

Aooions 

• oí'ü 
7»'! : 
' U W 
• íl-OO 
• M'M 
• Si-90 
• ïi-O» 
• BT-JO 
• «tna 
I'." ' •3 
• siaj • ifsse 

«í'oo 
• i r a 
97'C* 

Aigua, Qaa i 
B." 

Blaotnoiut 
H'-aot. uoa. 

. HM. 
» MM, 
» MIS, 

atansa H^raa . »• 
CBmsn·a·B t QaialBD'̂ as F. 

* > aonos 
•lallorgulDa. . 
líDírr-a •MO· 3 

• M'ei 

ai'Ts 
• IFM 
me 
• »-7i 
M'CA 
• tot̂ a 

Bsc Buró,ona. pu. 
DC a «"psnja, 

I Banc de Terrassa, 
Creant Dockí. 

I Crèdit Marca»UI 
Bau£ Utsp. ü t\ >'il8L 

VATÍ*» 
VXX Nord ptat, 

» AUcaoiote». 
• Anual otoe, 

: ButL* Ifapviirol». 
> A. Ara jA.orX 

I > » praU 
B·D·ny· Indus-rUl 
0 en era) Teietona, 
Fealosalar rai Von» 

• M!'74 
' i4y''9 
' »« !·í· 
• 4 &*M • às.'o» 

•esca 
«)•.•• 
* »-s» 
' srai M 
* woo 
* KtDO 
• MM 

Kstraagreree 
sacS .BtoPUu. . 

ors. 
Es 

Diferencia* da les ooeracioaa a terme 
De la lenca «Tahir, a les cinc tarda a ta d'aquest matíte« puja 0*̂ 5 de Nords i 0*30 d'Alacants. 
De la del matí, a la de les cinc de la tarda d'avui, es puja u*40 de Nords, 0*35 d Aiacants i 0*00 d'Andalusos. 

RCBLEI 

B A N C D E C A T A L U N Y A 
(StJCCESaOB S E FÀBREGAS I RECASENS) 

R a m b l a d e l s E s t u d i s , 4 - B A R C E L O N A 

VALORS - CUPONS - B>NCA - CANVI - GIRS - CAIXA 
D'ESTALVIS • INFORMACIONS FLNANCIERES. 

Dlraooló tslagrràfloa l telefònica: C A T A L O V I A B A n 
Telèfons: 2248 A. i 3453 A. — Apartat de Correus. 588 

atacada en el més mínim. El que b'-
ha entre et senyor Martorell i nos
altres són diferències d'apreciació so
bre el procediment a seguir en la cons
trucció i sl hem publicat l'article és 
precisament amb el propòsit de veure 
si es trobava una solució que fes més 
ràpida la construcció del Port Franc. 
Aquesta discrepància mai pot ésser 
interpretada com un pessimisme. 

Cl senyor .Martorell ens parla con
vençut que les obres de! Port Franc 
no sófr'.nen cap interrugcio, afirmant 
que quan s'inaugurés ei Dipòsit, s'i
naugurarien tamne les obres del Port 
Frano. co:nençant-se amb l'expropia
ció de terrenys que no sofrirà cap di
lació fins a trobar-se tots en possessió 
del Consorci. Afegí que estaven fets 
els treballs de sondatge, dels quals 
no dubtem porquè, malgrat de fer-
nos-en un càrrec, en l'article no par
lem gens d'aquesta qüestió. 

De tot cor deslgem que aquestes 
manifestacions vinguin acompanya
des de la realitat 

Respecte les tarifes del Port Fraw, 
en la Reial ordre del ministre d'Hi 
senda de 4 de novembre de 1918, apro
vant la memòria, plànols 1 bases per 

tral de las mercandas en el Depó-
slco franco de Barcelona, nunca po
drà eoeder del ono por clento del 
valor de las mismas al efectoar-
se el depòsito, traocionàndnse aquel 
prec lo en dbzavas parles, a tia de 
que el almacenaje resulta devengado 
por quincenaa. una vez transcurrldo 
el prlrncr mes, que deberà pagarse 
siempre por entera, aunque no alcan-
ce a ese plazo el per'odo de almaca-
naje. 

b) Filo no obstaote, toda mercancla 
comprendlda en la tarifa del Depò
sito franco, y recP·Ida en él, satis
farà en concepte de alquiler nn mlnl-
mum de 0*06 pesetas si se deposlta 
en «spacio oerrado y de 0*036 pesetas 
sl se deposlta en espacio ablerto, por 
cada 100 Idlógramos y quincena, una 
vez transcurrldo el primer mes, qoe 
debere pagarse completo, aunque no 
alcance a ese plazo el pertodo de al

p í IS dfl F M a S S a r A A nwcenaje. Esta regla regirà para 
F . Idd O d i Ud aqî uas mercandas cuyo peso con 

reiadòn a su vol amen en an metro cò-
bico no sea inferior a 900 Idlógra
mos, pues sl fuese inferior a este 
peso, deberà pagar como al en reaü-
<lad lo turlem. 

N o n e l l G e r m a n s 
•'-Mi.;.;; d̂ l Centre, i" 

0ANVI - VALORS - CUPONS 

20. Rambla del Centre. SO 
VALORS - CANVI - CUPONS 

Tusquets I C % S- «n 
CANVI — VALORS — CUPONS 

j Bamtla 4*1 '.entre, aitmaro • 

a establir les tarifes de emmagatze
matge, es diu: 

•Articulo segundo. Recoooclda la 
coovenlenda d̂  qoe el Depòmto trun
co se orgaulce y funcions en condi
ciones benefldosns para el Comercio 
y la Indústria, y babida cueuta de la 
concurrenda que ba de ballar en anà-
logos organismos del Medlterràneo, 
se aprueban las bases slgruientes, con 
arreglo a las cuales se tijarà el pre-
vio de atnacenaje da mercandas en 
el mismo: 

a) Cl predo da almacenaje semas-

c) Respecto a las mercandas no 
catnprendldaa en la nomenclatura que 
se acompaQa y que adopta cl Depò
sito franco para la formación ds su 
tarifa, el precio de almacenaje se 
fija en 0*10 pesetas, sl ocupa espa
cio cerrado, y de 0 09 pesetas, si ocu
pa espacio ablerto, por cada 100 W-
lógramos y quincena, con oblfgaclón 
de satlsfacer el precio oorrespondlen-
te a un mes, ami en el caso de no 
llegar a ese plazo el periodo de al-
macenaje. 

d) El Consorclo, con arreglo a las 
bases precedentes, que seràn fijadas, 
tendrà la tacultad de aplicar perló-
dicamente las •arifas que considera 
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yportuoo, ntgCm las clncun·t·nclaa y 
^nveolencíu» gtn«r«lw. • 

De manera que en rlnut d'aquet-
us ïes*» aesegurat qu* «i Port 
Franc de Barcelona tlndf* un réglm 
i t tarifes que nl pecaren d'altet nl 

baixes. Apllcant-ies sobre al va
lor real dc les marcaderles es fuig 
dd sistema arbitrari d'sssanyalar una 
tàrlfs per ona quantitat determinada, 
preícindlnt del valor, cosa que consi
derem injusta. 

Ara no ens resta sino desitjar veu
re scomplerts ràpidament sis propò
sits del Consorci El Port Franc ds 
Barcelona, per las condicions úni-
.jue» s Espanya d'un comerç i d'una 
indústria que la ciutst 11 dóna, esta 
oestinat a ésser el més important de 
l'Estat l pot assolir la prepondsrSncla 
dels principals del mòn. 

JAUME CARRERA 

Movlmant dal Port «1 dia 11 

vslxelts sntratsi 
vapor «panywl •Cstslufla·, de L i . 

vtrpool. amb càrrega general. 
Vapor espanyol «Rey Jaíms I*, ds 

Palma, amb càrrega general 1 US 
passatgers. 

vapor espanyol -La Sablnoea». de 
Tarragona, amb vl. 

Vapor espanyol «Vlrgen de Aíric».. 
de Tsnagona, en i astre. 

Paüebot espanyol ^T-iresa», d» Ps* 
lam^s amb càrrega general 

Vapor espanyol «Cunaleja»., de Va-
làncio, smb càrrega general i passat
gers. 
Vaixells despatxat) 

Vapor espanyol «BarceJons». amb 
càrrega general, cap a l'Havana i es
cales. 

Vapor italià «Anaaldo IV», de tràn
sit, cap a Gènova. 

vapor interallat •Bellanocb·. ds 
trànsit^ cap s Marsella. 

Vapor espanyol «La Sabinosa», omb 
càrrega geners!, cap s Cette i Mar 
«ella. 

Psllebot espanyol «Jovea Paqulto», 
amb càrrega general, cap a Roses. 

Bergantí goleta espanyol 'Antònia», 
amb càrrega genera", cap a Alacant. 
Vaixells aertttií 

Vapor espanyol «VUlsodrld». 
Vapor espanyol •Pefla Rocias». 
Vapor espanyol cRamoo de BIÍUI'M». 
Vapor espanyol 'Rey Jatme U*. 
Vapor espanyol «Ciudad de Càdu». 
Vapor stpanyol •VUiarr·sJ·. 
N apur «tpanyol «C, Sornl». 

L a Unió de Vinyaters 
A ia Sals Tsdeo, de Sant Cugat 

del Vallès, tinguí lloc el dlsmeoge 
passat un acte de propaganda per 
a la oonstitucló a la dita localitat 
d'un Celler Cooperatiu, essent pre-
íldlt pel vlce-pmldent de la Unlò 
de vinyaters de Catalunya, Sn Faus-
ü Slmo, scbanpanyat de mossèn Jo
sep Rovira, de la Junta de Defensa 
ViUcola de Catalunya, l dels senyor* 
Eo Josep Marí, president de Catalu
nya Agrària: En Josep Rendè. direc
tor de l'Acciò Social AgrArls de la 
Maticomunuat de Catalunya; En Ma
teu Rosinés l En Pere .Sanjuan, ad
ministrador general i delegat local. 
rMpectlvameot. de la U. v. C ; En 
Josep Llobet, president del Sindicat 
vitícola Comarcal de Sabadell: se
nyors Barata (de Sabadell), Barata 
(de Terrassa), I ratjò, del Consell 
<i Administració de l'esmentat Sindi
cat: Ea Miquel Auladell. del Consell 
Comarcal de la ü. V. C s l'AJt Va
llès: En Guillem Vidal, president del 
Cremi d'Agrieohors de Terrassa^ i 
deU senyor» Puig, Petit. Btgas, 9&-
USs. Feliu i Marti 

Obert l acta pel delegat de la U. 
V. C., fèti ds de ta paraula l 'agrí 
••uiu>r de la localitat senyor Puig. 
«d qual va csanlfastar trobar-se des
lligat de lot color polític el projecte 
de coBsUWcid de llnteressat Celler 
Coçiperatlu. 

£1 senyor Mari va expressar qu» 
«na de les finalitats d'aquesta me
na d'organisme» cooperatius és con
querir ei màxlronm del xaodiment 
"cçoòmlc amb el mlalmom de tre
ball, precisant per tant ésser obra 
de veritable germanor, apartada d* 
U' caïScter partidista polític. Féu 
ressaltar els impediments i obstactes 
«n què «s troba el vinyater Isolat 
davant del comerciant bes orgànic 
zal 

£n Josep Mari Bendé féu ressal
tar el grau progressiu de regeneració 
que la cises» agrícola ha obtingut 
Per mitjà de l'associació durant pocs 
anys endarrera. 

Diu que amb el C#íler Cooperatiu 
s'obtenen innombrable» sv»ntaige$. 
'-yffl. per exemple, disminuir el cost 
" tlaborscló, evitar les merroes, pro-
^var l'aprofitament dels baUos. aug-
ÇHM ds qualitat i, per consegüent. 
« preo, etc, «te. 

Va demostrar que, per u la verita
ble efloteit de tot celler, es precís 

el oomplement de les faoineí 
Cooperatives Comarcals: i després 
d'expressar qu», per mitjà d'aquMts 
organismes, s'aconsegueix la solida-
ritxacló econòmica amb els altres 
vinyaters de la regió, va acabar ex
plicant l'orieotaciO de l'agricultura 
catalana envers veritables federa
cions. 

Mossèn Rovira es va doldre de la 
inconsciència de l'agricultor fsolat 
que, després de captenír-ss in ensa-
ment per a la producció, no sap o no 
vol organitzar-se per tal que 11 sigui 
remunerat aquest treball s l'bors ds 
la venda. 

Va demostrar la tnipossibllltat del 
fracàs en Vorganilzacló agrària que 
actualment va preparant-se; va 'ex
plicar en \ o que consisteix l'actua-
oió cooperativa; v» exposar que la 
manca del crèdit agrícola és par 
manca d'organització de la classe, l , 
per fl, amb tots sis detalls va do
nar a conèixer la manera senzilla, 
tant sota l'aspecte legal com en l'e-
coaòmlc. per a la construcció d'un 
csUer cooperatiu. 

En Pere Sallés va recomanar la 
unió de tots els vinyaters de Sant 
Cugat per a portar a Is pràctics el 
més aviat postlbls, l'obra de tants 
necessitat per ells. 

Amb breus paraules va resumir sl 
president. En Funsil Simó, donsnt-
se per acabat l'sete «n mig del més 
gran «nfutiasme. 

Immediatament, en diferent local, 
«s varen reunir, sota la presidència 
d'En Josep Llobet, nombrosos repre
sentants del Sindicat Vitícola Co
marcal de Sabadell, acordont-se do-

i nar tot l'impuls possible a la imme
diata instal·lació de llur facina coope
rativa de d^tU-laciò de brises. 

Espectacles 
BRAH TBATBE DEL LICEU 

Temporada 4e 1920-21. Companyia 
d'òpera de «primissimo csnelio». Con
tinus obert I abonament a 06 i a 41 fun
cions. 

Princ ipal Palaca 
Piasa «el Teatre, «. T«U. Sil» I <7»S-A, 
Dijous I diumenges, tarda, s les quatre, 

i cada nit, a les deu. 
ÚLTIMS DIES. Únicament fins el 
21 l'ovacionadn segona versió de Is 

«revue» 

jlCHOFER... AL PALACEÜ 
per haver-se d inaugurar el vinent dia 25 

el nou 
Oran Teatre Bosales, d* Madrid 

; Ei dia 21 comiat de tota la companyia 

I El dia 02 inauguració da la temporada 
de «music-hall» estil anglès. 

MAURICE CHEVAL1ER 

Teatre Català ROMEA 
' GRAN COMPANYIA CATALANA 

Direcció: Enric Olménez 
Avui, divendres, tarda, • les cinc. 

tres delicioses comèdies del llorejat 
poeta portuguès Juli Dantas, versió 
d'En Ribera Rovira: 

S O R M A R X A V A 
creació da les senyores Baró i Morera 
i el senyor Giménez; 
B Z . P B I H B m P E T Ó 
admirable interpretació dc Maria Mo
rera 1 Enric Ciménez, i 
D. B E B T B A B DB F1OÜE1R0A 
per la senyora Morera, lee senyoretes 
Ortiz i Forné» l els senyors Giménez, 
Montero i Martí. Única vegada que es 
donarà tan selecte programa. Buta
ques s 1 pesseta I • O m Nit, a tres 
quarts de deu, dues otres da grsn èxit; 
E L CASAMENT D E E A B E N A 
3 actes, d'En Msristany. I 
B . B E R T R A N S E FXOUEXBOA 

Demà, tarda: Ultima a preus eco
nòmics de l'obrs de fama mundial 
'Magda*, creació de la senyora Baró i 
d senyor Giménez. Nit, formidable 
programa: «Papàs, preciosa comèdia 
de üe Flere i Call.lavet, protagonista 
Joaquim Montero 1 estrena de la comè
dia en 2 actes d'En Poal Are-iall «La 
dolça veu». — Diumenge, a les tres: 
«La Ventafocs*. A dos quarts de sís, 
dues obres, dues: ' E l casament de la 
nena- i «La dolça veu». Nit: «Papà» i 
«i> Bertran de Figueiroa», — Es des
patxa a comptaduria. 

T K A T R E TÏVOLÏ 
Companyia d'òpera, opereta, sarsue

la, g'-nere petit, revistes I sainets. Di
rector Ventura de la Vega. .estrès 
directors I concertadors /vcevedo I 

; Martínez. — Avui, divendres, tarda, • 

doe quarts de cinc: Colossal vermut • 
preuspopulars. Butaca 2 pies., gene
ral Oè'O. Primer: La preciosa opereta 
en un acte, música del mestre Millén, 

E L r s i N O l P E BOBEMZO 

Eer les senyoretes Marti. Alfonso, AI-
uch, senyora Tomamira, i senyors 

Parera. Fuentes, Vidal, Genovés, Pros, 
Casas i chor general. Segon: La pre
ciosa sarsuela en un acte i tres qua-
dros, música del mestre Chueca, 
E A A E E G R Z A DE EA HUERTA 
per la senyoreta Maneu i senyors Díaz, 
Genovís. Casas. Acuaviva, Vidal, 
Fuentes I chor general. Tercer: La 
sarsuela en un acte i quatre quadros, 
música del mestre Serrano. 

EA CABCZOR DEL OEVZDO 
per les senyoretes Betoré, Alblach, 
senyora Tornamira, i senyors Cebtllé, 
Fuentes, Vidal, Genovés, Casas i chor 
general. Nit. a les deu. Primer: t'ope-
feta en un acte, música del mestra 
Amadeu Vives, 

BALADA DB OABVAVAL 
per la senyoreta Panach i senyors 
Beut. Caballé, Genovés i chor general. 
Segon: 

E S T R E N A 
del sainet líric en dos actes, llibre d'An
toni Paso i Francesc García Pache
co, música dels mestres Severià San-
tullo I Joan Vert, 

G u i t a r r e s y b a n d u r r í a s 
per les seyorete*'Mansa, Alfonso. Al
blach, senyora Tornemira, i senyors 
Fuentes, Beut, Llímuns. Díaz, Casas, 
Vidal I chor general.—Demà, dissabte, 
tarda, a les cinc: Gran funció vermut. 
Butaca '2 ptes., general HO. La joia mu
sical del mestra Usandlzsga 

LAS OOLOBORXHAS 
per Betoré i Parera. Nit, a tres quarts 
de deu: 
ODZTARRAS T BABDURRIAR 
i l'obra del dia, l'èxit entre els èxits, 

LA DOOABBtA 
creació de Lluïra Veta i Emili Sagí 
Barba i restants Intèrprets. — Diumen
ge, tarda i nit: «Guitarres y bandu
rrías* 1 «La Dogaresa».—Grandiós ma-
tlnée a preus populars. Represa de l'o
pereta de Frsnz Lehar 

E V A 
Es despsUa a comptaduria. 

ftrtn Cafè Restaorant Tívoli 
Concert» pel renomenat QUIN

T E T VILA. De 1 a 3, de 5 a 7 tarda. 
1 de 9 a 12 nit. Diumenges i dies fes
tius ds 12 a 3 tarda (Vermut Concert). 

Teatre Novetats 
Companyia còmlco-dramàtica 

A L B A - B O N A F É 
Avui, tarda, no hi hauré matlnée. 

Nit. Gran Moda: La logulna còmica en 
| tres actes «El orgullo de Albacete >. — 
! Dissabte, nit: Reposició de «La loca 
1 oventurs». 

E L D O R A D O 
Avui, divendres, tarda i nit. Selec-

tlssims programes. El cartell dels èxits. 
Projecció de la preciosa pel lfcula 
americana de la nova producció Fox: 
Per a ser actor otnematagrAflo, 
interpretada per l'eminent actor cine
matogràfic Jordi Walsk. Exitàs de 
The Alhambra Flve, Bert and 
Partner. Gran succés dels celebrats 
clownsBloo & A'az. Grandiós èxit 
d'Akcbono. Succés de la simpatiquís-
sima i popular artista 

P I L A R ALONSO 

Oran Teatre Espanyol 
Companyia còmico-Krlca espanyola— 

Direcció: Ferran Vallejo I els mestres 
Palos, Ortiz I Català.-Avui, diven
dres, tarda, a dos quarts de cinc. Qua
tre actes, quatre. Primar, «Felipe II». 
Segon. «La comedianta» (ties actes). 
Nit, a dos quarts dc deu. Primer, «La 
madrlna». Segon, reestrena de Is fa
mosa obra «El maestro Campanor.e», 
per Gorgé, Pedrota i tota la companyia 

TEATRÉT CÒMIC 
Circ Eqüestre.—Avui, divendres, 

nit, a Ires quarts de deu, moda selecta. 
Debut de l'original W . J. BBIG-HT. 
excèntric equilibrista. Exit randiós de 
Bis grana elefants de Reiffen pre
sentats per llur domador H. SingeU. Le 
colossal atracció A r t s r Manzano amb 
els seus Tres toros brana ensines 
trata. Demés hi pendran part totes Ics 
atraccions d'sqnests nombross compa-
nvia. —Dilluns vinent, deout de B*net 
Br4fco . 

TEATiu. àPOLu-POPULià ?ALÀ £ 
carrer del Marquès del Duero, telèfon 

núm. 'J3IJ7, A. 
Empresa Ferran Layés, 

Espectscles estil Brlneipal Palaca 
a preus populars 

Cada tarda, e les quatre, grans espec
tacles de varietés, amb artistes de ve
ritable primer ordre, la majoria d'elles 

noves a Barcelona 

E l s Santo-Feppy 
el* tan aplaudits srtlstes del Frlnoipol 
Palaoe amb llur nou nombre de dusttos 

La comèdia francesa traduïda 
a l'espanyol 

A M B , TO ï VAS DK PEÜ FORT 
(Plntamonas) 

Cada nit, • les dsu, per 10 únics diesi 
10, només fins el 21 del corrent, la re* 

vista de gran espectable 

CHOFER, AL APOLO 
amb els més ovacionats quadros dc la 

primera versió de 
O B O F E R . . . A L B A L A C E 

S a l ó C a t a l u n y a 
Oran Cinema de Moda 

Ip Avui, divendres. Moda, grandiós èxit: 
«Pilot en terra ferma» (Programa Para-
mounl), pre. iosissima pel·lícula per la 
simp&tlce "iieta Vivian Maitin: «Ba-
rrsbès», ,n ma jornada i penúltima j ; 
«La daim. .^nota», «Actualitats Gan-
mont».—Dumienge. nit, dues estrenes: 
«Barrabàs», dotzena jornada (fi de la 
sèrie); «L'aurora del mati-, per Mary 
Plckford. - Aviat: «L'oblidada deia 
déus», del Reial Programa Aiúria. 

Cada tarda, de set a nou, DANCINQ. 
Coberts reclam a 4 pessetes 

Cada nit, després de l'espectacle, TA-
BARIN. Acurat servei a le carta al nou 
i ESPLÈNDID BAR-RESTAURANT 

T E A T R E Q O Y A 
Companyia còmica de l'Empresa del 

Teatre Lara de Madrid 

Director: HICARD SIMO-BASO 
Avui, divendres, tarda, selecta mati* 

née, Laotnra 1 escrltnra i 
L a tragèdia dt Lavifía 

0 el que no come « l a dina» 
de gran èxit còmic. Nit, a les deu. 2.* 
del Guarda-roba del Roser: E l Cente-
narlo.—Dimecres, dia 17, estrena de 
Loa baftos de sol, amb assistència 
dels autors.—Diumenge, tarda, cartell 
de gran èxit: Martlugalaa (dos actes) 
1 Trampa 1 cartón (dos actes). 

Es despatxa a comptaduria 1 a la 
Plaça de Catalunya, 9 (Centra de Lo
calitats). 

Teatre Pol iorama 
Companyia còmics Qdell-Judrez-As-

querino. Avui, divendres, tarda, a les 
cinc. Butaca a platea amb entrada, 
1 pesseta. La farsa còmica en Ires ac
tes, «Una mujer que no miente >. Nit, a 
les deu. Estrena a Barcelona de ia co
mèdia en tre* octes, versió de Lepint i 
Tedeschi, «Un buen amigo».— Demà, 
disiabte, tarda, a les cinc: «Una mujer 
que no miente .̂ Nit, a les deu: <«Un 
buen amigo». 

Palan da la fflnsiea Catalana 
Orquestra Pau Casals 

T E R C E R C O N C E R T 
Diumenge, 14 de novembre, a les cine 

de la tarda 
Proccama: «Der Freisclmu», WEBER; 
€3.^Simfonia* (Heroica), B E E T H O -
VEN; «Rondes de Printemps» (1." au
dició), DEBUSSV; (improvlssclons so
bre un tems original». MOOR ( I . " au
dició); Dues sardanes orquestrades «Qi-
berola» i «A. Pau Casals», GARRETA; 
(!.*• audicions). 

Es despatxen localitats al magatzem 
de música de la «Union Musical Espa-
fiola» (Portal de l'Angel, 1 i 3). 

Palau da la Bnsisa Catalana 
C O N C E R T S D A N I E L 

Presentació a Barcelona 
DEL FAMÓS PIANISTA POLONÈS 

F R I E D M A N 
T E A T R E P R I N C I P A L 

D E O B A C I A 
Avui, divendres, deu nil. 

.JÓS grans concerts els dies 20 i 94 
de novembre 

; S'han publicat ja els programes, que 
i es troben e tots els magatzems de mú-

Pro-Monument a G u i m e r à J * S T ^ T r ^ 
El drama en 4 setes del mestre Quimera fa, f Àngel 

L A B E I N A J O V E 
Concert per les societats chorals 
L a Formiga i L 'As de Oopaa 

Preus baratíssiras. 

Teatrt de l'Orfeó Srasienc 
Esmaragda, 27 i 29 

PRO-MONUMENT GUIMERÀ 
Demà, dissabte, dia 13 

a dos quart* de dau de la nit 
Extraordinària representació de 

TERRA BAIXA i MESTRE OLEOUER 
a benefici del monument al gran poeta, 
per una selecció d actors deia que ac

tuen als teatres de Gràcia. 
Preus populars: Llotges omb 6 entra
des, 10pies. Seient pati id. l'eo. Circu
lars, l'tió. Entrada general, 0'50 t̂im

bres compríSos). 

Teatre Circol de Sans 
Companyia catalana i castellana Pur-

quet-Ferróndiz-Viilas. Demà, dia 13 de 
novembre, a dos quarts de deu: El 
drama en 4 actes de Victorià Sardou 

L A T O S C A 
Diumenge 14 de novembre, a tres 

Juarts da quatre de la tarda: La bellis-
ima comèdia en 3 actes, versió de 

l'italià per En Narcís Oller 
T R I S T O S A M O R S 

I la comèdia en 2 actes d'En Pompeu 
Crehuet 

F L O B S X V I O L E S 
Demà i diumenge els entreactes 

seran amenitzats per la Banda del 
Circol de Sans. 

Taquilla oberta des d'avui a la nit. 

Taatra Català R 0 O E A 
Diumenge vinent, a les tres: L'èxit de 

l'any 
L A V E N T A F O C S 

A dos quarts de sis: Dues delicioses 
comèdies due»: 

B L CABABtBNT D E L A B E B A 
(3 actes) 

I L A D O L Ç A V E C 
(2 setes) 

Nlfc La preciosa comèdia ea 3 attes 
P A 1 A 

] protagonista Joaqi im Montero, i t t 
gran èxit 

D . B E B T B A N D E F I G U E I R O A 
per la senyora Morera, senyoretes 
Ortiz i Fones i senyors Giménez t 

Montero. 

S a l a ^ E o l i a n 
F i U d e P A U L I Z A B A L 
35 - Passeig de Oraola — 38 

Avui. divendres, dia 12 de novembre 
de 1920, a les cinc de la tarda, 

(431." Audició) 
Inauguració de la Temporada 1920-1821 

Gran concert amb els meravellosos 
instruments ^iolian, executant-se en el 
Piano-pianoia Steinway la «Sisena Sim
fonia» (Pastoral), de Beethoven: «Dan
ses hongareses», de Brahms (núma. 5, 
7 I 9); «Serenata», de Mozkowski; 
«Rondó capriciós», de Mendelssohn. 

Audició del Gran Orgue /Eolian, am-
: plfat amb tres nous registres, pel roc»-
| tre Martínez Valls, el qual executaró, 

entre altres: «Cantilena», de Lenoi; 
<Qran Fantasia», de Batiste; «Oferto-
ri», da Úbeda, etc. 

Invitacions: Avui, d'onze a una del 
mati i de les tres a dos quarts de cinc 
de la tarda, a ta Central, Passeig de 
Gràcia, ndm. 35. 

Nota: Per aquest Concert seran vali
des les invitacions que es repartiren 
per al dia 29 del passat i que s'hagué 
de suspendre a causa de les circums-

. tànctes. 
i 

S A L A M O Z A R T 
Diumenge, dia 14, farda, a dos quarts 

de cinc: Recital de guitarra per 
GONÇAL O O B Z A L E Z 

Localitats: a ia Unió Musical Espa
nyola, Portal de l'Angel, 1 i 3, i Sala 
Mozart. Canuda, 31, 

F r o n t ó C o m t a l 
(Xmptv·a Frontó ?rlnct»ai Fatao*) 

Avui, divendres, nit, a un quart d'onze 
GRAN ÉX1T DEL J O C A PALA 

Extraordinari partit a pala a 50 punts 
I ÍS^iLSSFi 1 ARAQU1STAIN. 
! Bfaus: PEREA It i MODESTU. 
i DetalU per cartells. 

T ^ S ^ O ^ *WTRE A CASA B 0 ^ 
i t M r ï s . Feix, ostres, mariscos, polle
ria, caça i fiambres. Quintana, 7. 

E D E N CONC E R T 
, ^ i L I M P I A B i y i G R Ï 



r a i V É U D E C A T A L U N Y A 
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No poder assaborir 
les delícies del ben 
menjar PER TENIR 
MALA DENTADURA 
és una d'aquelles 
petites penes que 
ens fan estar molt 
sovint consirosos 

Dlposltarb 

La boca es conserva forta i 
una amb l'ós continuat de 

A i g u a 

O x i g e n a d a 

V O L C À N 

L'oxigen que des
prèn al posar-se en 
contacte amb les 
dents i genives, des
trueix totalment el· 
microbis que cor
quen la dentadura 

FARMÀCIES PRINCIPALS 

J. URIACH I C* Bruoti.49 

: : G r a n s 

Magatzems DAMIANS 
EXPOSICIÓ I VENDA 

D E D I F E R E N T S A R T I C L E S A L 

P R E U 
U N I C D E p e s s e t e s . 

I m p o r t a n t p a r t i d a d e C a l ç a t d ' o c a s i ò 

al M t a t prea fie 2215 Btes. ner a senyor, i W'M ptes. per a senjora 

Mobles de totes classes 
S a s t r e r i a a m i d a p ^ t l s BARATISIMS 

l·lovetats per a la present temporada 
•n Capells, Vestiis, Boas pionm, Gerseis, Pells, 
Impermeables, Camiseria. Gèneres de punt, etc. 

Q u a n t s , P e r f u m e r i a , J o g u i n e s , F e r r e t e 

r i a , B a t e r i a d e c u i n a . M a q u i n à r i a , e t c 

rru HM KCP.IBI* 

De venda en iots eis establiments 
d'obgectes d'escriptori 

F à b r i c a de Flors , Corones i Plantes 
Tot e l que's necessita par a fer·Ie· 

Antiga Casa. T. COST AS. Palla, 18 1 16 praL 

Catarro dels nois 
L'AnU-catarral Borbonoi. éa el ver tuüle eipeclflc acre

ditat per • curar en poc* Uta* l i Coquelucb*. Bruaqaltl* 
i tota mena ae tos úe les criatures. 
n i p n c i T C Farmàcia de l'autor, Cardors. « : Doctor Aa-
U i r U d i i o areu i j . vilaJomat. Rambla de les Flora. 

Herpetisme 

Escrófu la 

Artrit ismo f i 

L l o g u e r s 

r l a n O S m preua. Bruca. 
n.*!* entraaoi. ü. Bisa ta . 

F a l t e n a p r e n e n t s 
Merceria BONET. Claris, is 

Variat assonii en capells per a nuyoTttt, des de 
1 7 é 5 0 p e s s e t e s 

MODES CAROLISA 
Plaça Universitat, 3-l.er 

Royal 
làpiesiTescrifirB 

Demaneu catàleg t 
referAiicieaalcoaceí 
atonari exclusiu per 
a aa teuda a Bapaiu'a 
Trust 

Mecanografio 
Pe'.ajo. adm.n. ua» 
Talei^D 3.164 A. 
RBPAH AUIUN3 detj 
ta classe de \IAy UI-
KK3 U'SSOHIUKK. 
smaxwtAMxmr 

KBOAXOG&Aria 
C ò p i e s 

T e r r e n y 
en -.ea '.a a molt bon punt 1 
• bon prau. • 

Ral: Badulona, l ï . prliaw, 
primera (Sauss Del a 8xut. 

J o i e s d ' o c a s i ó 
Satttea I serrats plata. • 

Ees. Compro or, plata, piaU 
rllla D tal per!»-i. 

Jo iar lM <U J. VASaa 
Ram Ma de les Flora, a a 

1 cardenal Gaesfias 

P I C O R S 
Grans - Acnés - Granallades 

j ;Qul. en nn i altre sexe. no desit-
jja preservar-se per a sempre d'a 
jQ^esta incessant necesslat dç gra-
|tar-ser Qui no desitja tenir una 
l'ell Irreprotxable, un cutis ente-
Irament net de tota erupció, de tota 
' florescíncla? Quins són. en fl, els 
| malalts atacats d'Eczéma, Brians, 
I PsonaSls, Slcosls, Virloes, Lla-
lgu.es varicoses o de qualsevulla «1. 
|tra espècie, que no desitgin veure 
J cessar les seves dblències tan de-
jpriments com dcflorosesT Aquí aflr-
| niem, l ho repetim sempre a toQio-
I fa, que tot el món, sigui quin si 
jgui l'origen del mal, pot posar-se 
I deflmuvament a cobert d'aquestes 
Isrupclons. Milenars de cures, que 
i recordarem oportunament, oblingu-
ides pel tractament repetit del me-
I ravellóa 

D e p n r a U n B i e l i e l e t 
confirmen, cíentlflcament, l'tíisolu-
ta eflcftcia d'aquest poderós rectifi-
codor de la sang: la seva acció és 

| enèrgica i ràpida. Ataca «1 mal en 
1 e Iseu ortgen. El líquid Maguàu 
queda net de les impureses que 
el corrompien. L'excés d'humors es 
deté, la inieccló desapareix, les 
Uagues es cicatritzen 1 el malalt 
Os guareix. Es, demés, el tracta
ment ideal per a Impedir totes les 
manlíestacions d'Artrltlsme. l'orí-
gen del qual éstà íntimament UI-
gat a les alteracions de la sang: 
Reumes, Gota. Dolors, Asma Enfi-
soma, Morenes. FléblUs. Conges
tions. Anerio-Escleorosl. etc. En cap 
cas ha fracassat aquesta medicació. 

Cada flascó va acompanyat d'un 
lasclcle U-lustrat. De venda a 
totes les bones farmàcies i 
adrogoèries. Laboratori. L. RI-
CELET. de Sedan, 6, rue de 
Belforl, Bayona (França). 

R e s u l t a t segur 

C o m p r e s 

n a «•so pi's-.etes u-tam :ei. u 
k. a S nets^es c im . re n al 
carrer Kosuiui. «o .oter.a.da-
vaui l'esHieiia os ^a&tAguaii 

C O M P R E M 

O R 
Cn» unça or, 
Jutja uuya or. 
5 pie». or, 

so ptes. or. 
H pte». or. 
Cn dunuoor, 
ïO franca or, 
L'ne lliura or. 
» dúlacsor. 

KWOO ptea-
« • « ptes. 
53-50 ptes. 
ïS'ac pies. 
iww ptes. 
t t i pte». 

sa-sa ptes. 
«•M pies. 
MW ptes. 

per m é s d 'una 
moneda 
paguem 

preus m é s alts 
Unces i mitges 
uncet antigues 
Paguem preus 

•speciais 

C A S A 
D E 

C A N V I 
Davant l'esta tus de Colon, 
cantuaaila Anselm 'a/é. 
abans carrvr Dormito i d-
Sjat Franc»-"- al cosiat 

de! Bar. 

V e n d e s 

PIANOS 

de cordes creuades 
amb marc de ferro 

Sublim marca 

R . M A R 1 S T A N Y 
Casa fundada el 1870 

VENDES 
AL COMPTAT 
I A PLASSOS 

Cuando compre V. 

E s t u f a E l è c t r i c a 
cxiia la marca 

" L O P T Y " 
porque ésra asegura an Inmclorable Ser
vicio dentro la mayor economia poslble 

ÍPARTAOO, 102 

Fabricación exciusrva para 

PEUTI. H 

Pelletería 
Francesa 
Porial le l'Aüjel. 5, 

e n t r c a o l 

DP I I I 
G r a n a s so r t i t 

de 

R e n a r d s 

Prens seGsecomjeteiicia 

CAMIOHS 
disponibles 

coiptàtI terïiki 
4 camions 

ÀRIES 
«tona* 

Ca camió 
RtNAULT 

s i mitja tones 
Des camions 

FIAT 
SlmltJB tones 

Cn tractor 
NASCH-QUAO 

«tones 
remolcant de vuit a dau 
P<T tou terrenr» i earre-
leres, per detenia que 
aL;aia. 
Cn camió 

SAURER 

tcamioce'.ea 
WHITE 

> NMÉ 

S lones 

8 camions 
WHITE 

t t mitja tones 
4 ca talons 

U. Sb A. 
6 tones 

t camionetes 
FORD 

•oo quilos 
carrosseria tancada 

Cn xassís 
BERÜET C 8 A 

«tones 
Dues camionetes 

FIAT 
càrrecs i.tcr) VR. 

rodea OesmuniabUa 
Dol Omni bus 

FIAT 
u seien is 

Automòbils 
disponibles 

comptat'i teemi 
5 cctxea 

FIAT Torpede 
f aelania 

Onanto 
conducció interior 

ZEDEL 
« aelms pòsit en marxa 

t l i u m elèctrica nou 
Cn auto torpede 

C I T R O E N 
posat en marxa 1 Unm 

•lecirica, nou 
Cn auto torpede 

RENAULT 
i seleni*, posat en mar

xa, l l i m elèctrica 
Cn anto torpede 

GREG01RE 
nou. darrer modal 
Cn anto torpede 
Bignan Sport 

nou, darrer modal 
Cnanto Umonalna 
GHARR0N 12 HP. 

darrer model 
Cn anto 

O L D S W O V I L E 
quatre seients 

Franco I b è r i c a 
Rambla Caialunya. «1. 

xamfrà Araitú. SS. 
Tèiefoa 1S60 G. 

T a p i s s o s p i n t a t s 
Lacaaa mas ira porta m d 'S» 
uanja. bpeoia l iu t eat ip '»-
aoer·llKluaoa. mpoalciJ continua de .luadros • l'oü. Kra-
»ala, Dleorfraü··, etc yaDei-
cacld de jxaros i moulurea. Nocomprottse-.i»«_ab·n* »)• 
siUraqaeataeaM F. l lonta l -
con. Boipra. adm. 4. nnai 
In t'ortalerrU·a. -

M e m f l e plano l iolff i lJ 
, "eltoalT Conaailde Cant, & i 
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