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Aniversari de la mort de

Extraordinària exposició i venda de

Don Ramon Ferrer Bàrbara SEDERIA

LLANERIA i
TEIXITS

ocorreguda el dia 10 d'octubre de 1921
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
(A. C S.)

d'alta novetat per a la present temporada

La seva vídua Dolors Pérez Boixader, fills Rosa, Manuel i Ramon, germans i germans polítics (presents i absents), nebots, cosins, parents tots, el jove Pau Poch
Raventós i la raó social J . F E R R E R BÀRBARA Y C " , en recordar als amics i
coneguts tan trista pèrdua, els preguen que recomanin la seva àoima a Déu i se
serveixin assistir a l'ofici i misses que se celebraran demà, dimarts, dia 10, a
dos quarts d'onze, en l'església de Nostra Senyora de Pompeia (Gran Via Diagonal),
pel qual favor els quedaran reconeguts.

No es convida particularment

BARRETS DE rELTRE LEGÍTIM
\i i '

A L T A

S O V E T A T

per a senyor; un, a pessetes

EI dol es dóna per acomiadat

14*76

SABATERIA PER A SEMOR

(primer pis)

Borceguins d'oscària amb sola de goma O f U C O
forma de novetat; el parell, a pessetes

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

A

(planta brrixa)

Gran varietat en cambres fotogràfiques amb objectius Zeiss
i Goerz.—Trípodes, Premses, Ampliadores, Plaques. Pel·lícules, Papers fotogràfics.
P R E U S LIM1TADÍSSIMS

í ' l m<J» eaqutftto
de loe desayunos.
el m ú t polenle d*
los reconalUuyenívB

PHOSCAO
HA

Alimento ideal aconBe5»dopor todos los mAdicos a los tuémicos, a los coayalecientes,
a los déblles. a los agotados, • loi anclaaos y a todos los que sutren del estómagu.

M O R T

havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Els seus desconsolats germans Pilar i Joan, cosins i parents tots, en participar als amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, els preguen que encomanin a
Deu l'ànima de la finada i se serveixin assistir a la casa mortuòria, carrer de
Mercaders, número 24. demà, dimarts, dia iü, a les onze del matí, per a acompanyar el cadàver a l'església parroquial i d'allí al Cementiri, que els en quedaran sumament agraits
NO CS OONViOA PARTICULARMENT

Bn farmàcia», ultramarlnot t droguenar
Depósito: FORTUNY H.
Hospital — Barcelona

). SÜRRIBAS I BRACONS

Dr. Fargfas
PLAHXA
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143*15 CE

Pts.

m E

Ha tornat a encarregar-se de la Consulta —Rambla
de Catalunya, 47; Concell de Cent, 333.-C!inloa

Pissarra

arlíflÉi

per a cobrir

Materials armats ami)
amiaflt eiclasiyaffleQt

AUTORITZEU
KOitS X>E I.E3
QUAI S ENS PREGUEN LA PUBLICACIÓ AMB UN SEGELL O UNA FIRMA QUE ENS SIGUI CONEGUDA.

advocat, ha iraslladat el seu despatx
de la.Ramíua de Catalunya. 84, principal, al carrer de iClarls. 15. segon,
segona Telèlon 4407 A.

Bacallà

Josep U m í C.a
Portal de i'Angel.
núm.
i i 3 , pral.

TelèU344-Barceloüa

Sabó " L a Oca"
Fabricant: i . ALERM - MATARÓ
qualitat superior

PLAQUES
de
40 x40 cm.
Pis. 5!fl5 m-·
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CAXALÜIài
é t -El mai que es varen fer e!« va
ésser curai al diepensarl.
També es varen barallar dos pescadors—i precisament al carrer de la
Concòrdia—. E« diuen Francesc Calafell Sagarra 1 Josep Balaguer Sabater, i com ela anterior», varen ésser
curats al dispensari.

7

bebent a diari
Fonrnlar

Eviteu ei tifus A i g u a

CRISTALLERIA
PORCELLANA

morí el 8 del corrent a la vila d'Artés

a l'edat de 13 anys

B L A N C

confortat amb el* Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

W

^

HA,6l',CA
» ^ ^•» *

ORFEBRERIA

(A. 0. 8,)

GANIVETERIA i COBERTS
FANTASIÏS EN ARTICLES

Els seus pares, Àngel d* Rius Vidal i Mercè Solà de Rocafort, les seves
germanes Carme i Angelina, oncles, cosins, parents tots i el jove Samuel Alba,
en assabentar als amics aquesta pèrdua, els preguen que l'encomanin a Deu i
fassin la caritat d assistir ais funerals que, en sufragi de la seva ànima, tindran
lloc dimecres, dia I I , a les nou del mati, a l'església parroquial de Santa Maria
d'Artés, el qual favor els el pagarà des del Cel.

i r i n i U T A T I ADORNO
PROPIS PER A
B AB t
* (\
RESTAURANTS
9$^'
COMUNITAT». ETC.

REGAL

Artés 9 d'octubre de 1922

Auorttmcnti completi modern*

Banca Marsans, S. A.
Valors - Cupons - Girs - Canvi - Cotons -Viatges
Bambla d * Canaletea, 2-4
B A B O E £ O H A
Direcció felegrèfica:
MABBAHSBAMK

A p a r t a t d* Corren» a t m , l .
i 4630 A .
Telèfons n ú m e r o s . . .<4631 A>
/4532 A .

SUCURSAL A MADRID
Avinguda del Comte de Penalver, núm. 18

MOSAlCS^F«ESCOFETaC's
fRISTAL·LERlA . PISA,
PORCELLANA
ESPECIALITAT en
ValieHw l «epreli
crlstall-OMecte»
per a regals
Magatzems
I Tallers
Corts, 413
Vendes
a l'engriM i al detall

Eoiiía OniTersitat, 6

lla Pella i Forgas, és digna de tenir
imitadors entre la imiltipllcitat de
I personalitats acabalades de la coI marca
— Foiíü-GUco·Kola-Lecitlnat, cura
nenrastènta. B. Domènech, Ronda d*
Sant Pau. 71.

M e s

j.

PORCELLANA
Llorens. Rbla. Flors, 30.

L'Associació «Empar i Defensa de
les Famílies., la qual, fins ara havlu
estat provisionalment domiclllatía al
can^r d'Arlbeu, t l , ha fixat el seu
doralcili dKlnttiii ui carrer de Fernado, número 30, principal, on
tols els dies feiners, de set a nou del
vespre, funcionarà la Secretaria de
l esipectada Associació, per a rebre
adhesions.

- Sabó La Creu Blanca
TABLOIDES del Dr. TARP
PARA ESTÓMAGO
E INTESTINOS
Eslimnian y regnlarizao la sfr
creción de jugoi gistrico».
Curan las ^afecciones mís rebeldes permitiendo suprimir el
r^imen desde el primer dia de
tratamiento. Con TAGLOIDES
del Or. TARP, su cura serà fàcil, segura y econòmica.

LOCALS
La Junta Directiva de l'Ateneu Em.
porchmès ee complau altament en fer
pública roanlfestació d'agralment al
generós patrici polamusí. don Ernest
B. Calbó. per la geniiltsu que ha tingut envers el Consistori dels Jocs Florals de l'Emporda, atorgant la institució d un prt-nd anyal de dues ccuces
pesetes. La noble gesta del senyor
Calbó, només precedida per la faml

Econòmic superior
Es ven a tot arreu

La Cooperativa de Funcionaris públics «La Reguladora», celebrarà Junia general ordinària el diumenge, 15
de l'actual, a les deu del mati, de
primera convocatòria: a on quart
d'onze de segona, i a dos quarts d'onze de teroera. a l'estatge del carrer
del Consell de Cent, núm. 864.

CriltiUerles

J.Uoreu, R. Flora,»

VILANOVA

Al dispensari d'Hostafranche ha estat auxiliada la nena de nou aturi.
Rosa Vasuti Mananat, que es va fer
algunea ferides amb una ampolla que
portava en ésser atropellada per un
carretó. Ei fet va wnir lloc al carrer
de Santa Eulàlia d'Hospitalet del Llobregat.
La moda és molt capritxosa per
a la decoració de la llar, la qual es
completa amb l'encant d'un mobiliari de snèdul-la o de Jonc esmaltat
del Passeig de Gràcia, 115.

A una casa del carrer de Tamarit
hi han entrat lladre» sense que hl
hagin deixat senyal* del seu pas.
Relació dels objectes trobats j di- Sembla, però, que han sortit pel carpositats a Majordomla de l'Ajunta rer de Vlllarroel. Actualment els amos
ment.
miren el que ipoden haver robat, car
Un c-auer. amb onze clauetefi; un a primera vista no ho endevinen.
clauer, amb sis clauetes, un clauer
amb quatre claetes petites; un trípo— Assegurem que el Cl^mp-Sors,
de de fusta i un estoig d© cuiro, segons sembla, per a aparells topogrà- etiqueta verda, és el millor xampany
fics; un caixò de fusta, contenint dues
En una casa del carrer de Rec Comcèdules personals a nom d'Antoni Perales Ruiz i Matilde Ortiz Ruiz, cò- tal habitada per Ramon Fernàndez,
pies d'escrlpiures, rebuts, llibres, etc; s'hl va declarar un incendi produït
un ventai. de tela, color blau; una per haver-se ínnamat una ampolla
bcimba d'aire per a neumàtlcs; un d'alcohol que jieajava l'esposa de
l'anomenat.' Es varen cremar algunes
clauer amb', cinc claus. ;
portes I flnestree. cadires, quadros,
una taula 1 altres mobles. Els bombers
— Les ampolles d* l'aigua mi- varen sofocar lincendl al poc temps
neral natural
d'arribar al Hoc del succés. Teresa
Carmona, l'esposa referida, va haver
d'ésser portada al dispensari de la
Ronda de Sant Pene per apalbagar 11
porten tots els distintius amb al l'excitació
nerviosa que l i va (produir
nom de la S. A. Vlcfcy Català.
el fet.
-La fàbrica S t b i r l a . de Vloh. elabora
una classe extra de L·LOBÍGAKISBA
L·A U d l CA Ei venen ali colmados
que, per haver-ne contractat una important partida, l'ofereixen a 5 ptes.
els 400 grams (12'50 pessetes quilo)
A ia casa de socors de la Ronda de
V. Ferrer i C.% Plaça Catalunya, 12, Sant Pere ha estat auxiliat Josep
Simó, S. en C , Salmeron, 54.
Odena Pamlee d'un cop de canti que
Simó, S. en C , Avinyó, 16.
11 ha donat Josep Pérez Ponce que,
com el primer, viu al carner de LlàsA una taverna del carrer de la Cons- tics.
titució es varen barallar uns parroNo es coneix el motiu d'aquesta gaqulnae. Un d'ells Isart Benet, va ha lana mestra de •eimpatia·.
ver d'anar a la casa de socors perquè
ií juressin les sontuslons que aa
Degut a trobar-se en estat alegre el
guanyar-s'hl.
subjecte Àngel Tams ha tingut una
caiguda al carrer de Sans, produint-se
unes íerldee lleus.
- Us trobareu bé
Al disepneari d'Host afrancs l i han
posat àmlca.
JOIES

Vichy

Unió, 6

Català

després de menjar

Un noi de set anys ha estat portat
No Importa quant sofreixi vostè
d lndlgestló, accèdia o dlspèpsia, és a la casa de «ocor» del carrer de
quasi segur que se sentirà b í des- Roeal perquè el curessin. Presenta
prés dels menjars prenent simple- fractura de la clavícula dreta, i és.
ment mitja cullerada de Magnèsia ra- segons els seus pares Cristòfol 1 En
de I'l al 15 del corrent en jocs d'olles, surada després de cada àpat. Cen- enmació que viuen al carrer de Mig
caceroles, pots, etc, etc, en alumini tenars de persones diuen el que els dia, degut a caiguda casual.
classe extra. Llorens Germans. Ram- ha alleugerai aquest remei quan tots
S'ha dona: part del fei al Jutjat perbla de les Flors, 30.
els altroa havien fracassat, i tan se- què Lo posi en clar.
gur és que vostè sortirà igualment
Durant el passat mes de setembre, beneficiat, que amb cada paquet es
— Augmentant la resistència de
la Caixa de Pensions per a la Vellesa . dóna una garantia de que donarà l'organlame
l'absorció dels all
i d'Estalvl«, ha rebut per Imposicions ! satisfacció o del contrari es retorna ments ben per
i efectuant-se
ia quantitat de 12.033,704 pessetes, 1 ha el seu import. Compreu, doncs, un l'assimilació, dlgerits
no hi ha dubte que la
pagat per reintegres d'estalvi, capi- paquet d* Magnèsia Bisurada en nodrició ha d'ésser
Això pastals diferits reservats i terminis men- qualsevol farmàcia, preneu-la des- sa amb els malalts normal.
que usen l'Ellxlr
suals de pensió, 11.870.430 pessetes, prés dels menjars, 1 veureu el bé Estomacal de Sàiz Ue
Carlos.
bavent obert 2.335 llibretes noves. De que s'assenta. Després conteu-lo als
lee imposicions n'han correspost a la voslrss amics.
oficina central , de Barcelona, pesseUna dona que es diu Rosa del So
tes 6.64S.(n3 pessetes i a les Sucursals
corro ha einb€«tit a una altra que es
3.385,661 pessetes.
Una noia de 15 anys. Josepa La- diu Mercè Pedrero, clavant-ll una sèEl 30 de setembre, la Caixa de Pen- torre Andreu, ha estat al dispenaari rie de ciips amb un pot de portella
sions per a la Vellesa i d'Estalvis te- per a curar-se unes aerldes que l i va na • deixant-la feta una llàstima. Se'n
nia vigents 2-21.155 llibretee. amb un I produir un gat en una casa del carrer ha lonat compte al iu^Jat 1 ia Mercè
ha estat curada al dispensari de Oràllqirid a llur favor de U1-533,1S9 pes- ' de Vallespir.
També ni ha estat per a curar-ae les ela.
seies, repartides per províncies, en la
següent fomia: Pruviucia de Barcelo- que 11 va produir un gos vagament
na: lOS.HU.OSa pessetes. Província de que rondava pel moll nou, el vigilant
Ai úi-vensarl de vi nia Madronn ha
Girona: lt.911,952 pessetes; Provincià Joeep Molero Revollo, de 39 anys d «- estat auxiliada una dona de 60 an/s
de L'eyda. 13.537,198 pessetes; Provín- dut.
que *s diu Jos.i'a G xbal Estruch
cia de Tarragona, 7 649,193 pessetes, i
la cuH. i-resentava n dbiw*. -, conto
les Balears, 300,788 pessetes.
Al carrer de Sant Roc es varen bara slwns les quals, segons ha mauiíia.at,
llar Francesc Oh vel ALas i Pere Tar- l l ban «. tat p.-oduWei pet Nicas1. Ca

- Grans rebaixes

ban s I Brigid» Al bar !o. que \j>jeu
•n al
... n n i i i x pis de la pacient que -i
al am-r de Magallanea.
Al carret d'Urgell, entre Provença
I Aragó, un gos ha mossegat un DQÍ
de deu anys anomenat Francesc Orri
Soler el qual ha hagut d'ésser auxi.
llat al dispensari.
Aquesta matinada ha eetat detingut
earer de l'Arc del Teatre un subjecte de 26 anys anomenat .Victn»
Oarcia Bel que pocs moments abans
havia atracat a un altre que passava
pel carrer de Migdia, robanWi quin.
ze pessetes.
El que ha eslat robat també és fo.
raster 1 no té domicili conegut, EU
dos han estat conduf» a la delegacld
de policia de las Duanes.
Un cotxer que aqueeta matinada
tenia el cotxe ai carrer nou sense
complir lee ordres que hl ha referents a aquest servei ha estat avlsai
per un municipal, i com sigui que
no atengués les disposicions d'aquest
ha «stet denunciat i ha hagut d«
passar per la delegació de pollci»
del districte.
A la matinada d'ahir va morir mpetuinamem i mentre estava de servei el vigilant nocturn Josep Masana
Roge, de 67 anys d'edat.
El servei el prestava al Oelat dels
Quatre Camins. En sentir-se indisposat va reclamar l'auxili dels seus companys mes res l i pogueren fer perquè va morir immediatament.
Un noi i una noia. Pau 1 Miracle
Rosal, han estat curats d'algunes contusions al dispensari del carrer d*
Rosal, que es varen fer en obrir un
jove una porta de ferro d'una casa
del carrer de Massini, que és on viuen
els pacients.
La secció de Literatura de l'Associació Catalana d'Artistes ha organitzat per al dia 11.. a les deu de la
vetlla, una conferència pliblita a càrrec del president de la dita secció.
En Josep M. Curet, qui desenrotllarà
el següent tema: «Concepte de 3a Literatura. Com es forma un literat.
Orientacions de la secció».
L'anunciada conferència del professor von Noorden. a l'Institut de la
Dona que Treballa, tindrà lloc demà,
a les dotze del mati. al saló d'u
de la Caixa de Pensions (BUbao. 198).
Desenrotllarà él tema .Nou» p u n U ^ J
vista, en ei tractament de la diabetes, *
especialment cures de dejuni», tractant després d'una manera susclnta,
de la forma d'organttzació i instaN
laoió d'una clínica de dietètica.
La personalitat del professor von
Noorden 1 l'interessant del tema fan
esperar que la conferència, que serà
pública, es veurà molt concorreguda
Ej reservarà lloc preferent al metges.
— L'anunciar gèneres és fàcil, el
que és difícil és entregar bon gènere
al preu anunciat; així succeeix en
molts articles, per això en les vaixelleries de Lluís Inglada de la Rambla
de les Flors. 8. i Ronda de Sant Antoni, 6. els compradors que van
guiats per l'anunci, compren i no es
donen per enganyats perquè «1 gènere no és defectuós, nl de mldea
petites.

Adobs Espinàs
Químics orgànics

Vida religiosa
Avui, Sant Dionís, bisbe. — Demà,
Sant Francesc de Borja.
Quaranta hores: Demà, a l'esglésit
de Religioses Filles de Nostra Senyora
(Ensenyança, carrer d'Aragó). Hores
d'exposidó: de les vuit del matí a les
sis de la tarda.
Cort de Maria: Demà. Nostra Dona
de l'Ajuda, a la seva església priVile*
legiada, o de la Bonanova, a Sant
Agustí.
Adoració nocturna: Avui, Torn del
Sant Àngel Custodi (a la parroquial
d'Hostafranchsl,
Vetlles en Sufragi de les ànimes del
Purgatori: Avui, Torn dels Sants Àngels i Sant Vicens de Paül. a la seva
capella, Escorial, 155 (Gràcia).—Demà.
Torn de Jesús Crucificat, a la mateixa
capella.
Recomanem a le» enfilats I als paftlculars que tenen a h i tremitre nt
articles o notes suplieades is necessitat absoluta [sense la qual no
en: és possible fer-ne el m i l petO
cos) (Tavalat degudament « 4 PI»
fftnaUr

LA

Els Esports:
Futbol
Campionat de Catalunya
suspWW'·. a Barw«!ona. alguns rtíls
! partits inaugurals iJ*l campionat * Í
CitaJuny*. ,entrt primera eqmps. que
lu^'t·n i * celebra^se • ! dlumeoge
i A Sabadell pogu4 celebrar à» i asgenyalat •eou·a el C«ttue iü-£sporta
d'ïíJufcUa ciutat i «l ftaxcdona. «»i«m
i aquest d resultat:
SABADELL, S; BARMLOMA, 0.
lodubtablement no hi havia un «oi
eflciunat a Catalunya que «speris
aqurat resultat tan humiliant p«l4
caniptous actuals de Catalunya 1 d'Espanya; molt tfienys desprts del» Jarrers partits injernadouals crfebrais
en els (juals tan superbemetit es compunarsn els ilau-grina.
No fiàvem presenciat la llulla efts
abstenim de donar detalls de la mateixa: p«rò el seu íesuiial ens indica, cteramem. que lote« les Unlea del
banUot «ierroiat, iian rallat Uasilmv»sament. Perqu* és can»»>reT!Sible «jue
el SabtíW1. jugant en son propi terivn 1 amb i'entusiasme que el caracíertea aconseguís pia Uos gols
que 11 donaiw ia victorià; el que
no 68 «xpilcable és el zero xlsi seu
cuntrlncantt. En conjunt. t« «1 R··-i·
oelona una Unia d'atac superior a la
de tols el i altres equips de Catalunya l aquesta Unto no ha sabut marcar un-sol gol que ptuvés :a seva
eficiència. Aquest íat és el que. per
damunt de tota altra clrvummàacia.
te vergonyosa la derrota del Barceione en ei primer partit <]e oampioXLat qu<r juga l no precisament conua
•'. bàndol més temible. Les cooseqútecles d'aquest primer sorollós fru| ciu dels blaa-grana nu ea terou «s' perar. Per de prompte, la morad de's
altres equtps que es disputen ei campionat s'elevarA extraordinajiameiit
1 MPtant com « t a n les lorves tan equiliirades, no és tem^jari afirmar que
al que ostentarà, enguany, el tltoi de
campió de Catalunya, no aera el Barcelona L'na sotragada de la naturalesa que aqur-st acaba de sofrir, enwva I deprimeix 1. només, u nesforç
berolc. que no crelèm capaços als jugadors blau-grana de realitzar, po dria íer canviar l'aspecte de la eituaclO I . en dir alxO. JK» volém slgmflear d» cap manem que. només
«igui el Barcelona *•! que pugui aspirar a aconseguir el primor lloc del
campionat: puix aquest serà detlnivi
tamonl d'aquell que en Igualtat do
forces I condicions, posi en l'empresa major entusiasme, coratge l amor
propi; hem fet ek comentaris precedents. **» primer lloc. per l'estranyesa que haurà produït a tolliom la
«debacle- del Barcelona 1 segonament,
per l'aspecte totalment distint que. a
OOnseqOéncia d'aquella, presenta l'actual campionat
1. no fórem justos si acobàvem
aquestes ratlles sense ondre^ar o i
Centra d'Espom de Sabadell la nosíra
feiicitauiO més sincera l entusiàstica
per ,|a ressonant v ctoria assolida damunt d»ls campions de Catalunya •
tt'F.spanya Triomf com aquest mereix
conslgnar-se amb l'elogi més fervorós
tant més quan per al Sabadell havia
estat, sempre, el Barcelona un c intrincani invencible, essent aquesta la
pr!tr,*rR vegada que en partit de campionat, ha aconseguit derrotar-lo.
U. E. DE SANS, 4; AVENÇ, 2.
Malgrat Testat infernal del terreny
de la ünlO Esportiva, tingué lloc l'encontre entre els bàndols «smeotots 1*
íorma esplèndida en qué es troba l'equip sansense X i'entusiasme UImitat amb que lluita. II proporcionà
ja MctOrla pel nombre de golf apunwf, no wnse que i ^ ' e n v l i oposés
tina seriosa resistència.
ESPANYA. 0; JUPITER, 2.
Lna altra «orpresa del diumenge fou
l i derrota de l'Espanya, en son plOpl
»erreny, pels valerosos jugadors del
Pobüe Jíou, els quals conebeedors de
la vàlua del seu contrincant. * s del
primer moment, s'empraren a fons
« n b un coratge exemplar, aconseguint ei premi del triomf a q u i «l
•eu esforç els féu creditors
PARTITS
POR AL PRÒXIM DIUMEMQB
Grup A. — U. £ de SansAarcelo-

P&g. 3. - D i n u í » , 9 (Toctuíré 3* 1928

V E U D E CATALÜttBii

Futbol, Regates, Automobilisme, Tennis, Atletisme,
Excursionisme, Aviació, Ciclisme, Natació, Hípica, &.

ha ostat organitzat p«l^ nostres sol- mantingui ferm en ells el tremp esdats de) primer d* muntanya, que ai- <pviüu de la nostra raça La nostra
xí han xabut uprofttar e^ ten gua- enhoiabuna, bo *• desKjant los que
nyat descans que se'ls ha concedit, aviat twiuui a lluís Uais.
una wgada finides les nombroses ope4.*rralx, 28-9-22.
racions militars en les quais han haHl ha gran expectació per a la prògut de pendre part
xima evetlloda A E. P , puix. demft»
Aprofftant restada a la vetna posipió de Suïssa Anore Simedi 1 el carn*
«10 de Ras-Remel. propera també a
pló de Suïssa Andrè SmicUí 1 el camla platja, els nombrosos elements espió de València. l'Agustí Villar, que.
portius que figuren en aquell regiamb el campió d'Espanya va fer tan
ment, llençaren la iniciativa de cetran combat, malgrat la diferència
lebrar una festa de natació l de waCLUB D l MAR
de guants, es disputaran les elimlCAMPIONAT
DE
L'AQRUPAOIO
01ter-pulo — aquí totalment desconegut
naaònes del torneig dol pes ploma,
CLISTA MONTJUICH
Ahir al mati. s'hi celebrà ran un- •—. La idea fou recollida per jina
en el qual torneig h l són inscrits el»
clet festival amb pla èxit i els se- altra colla d'entusiastes esportistes de
Ha tingui lloc Ja celebració de l'es- seguent3 boxodors: Vonna, Martucct,
güents resultats:
Larroix, i tou patrocinada pels se- memui
campionat, desenrotllant-se de Fabregat. Marco. Camarasa, Montoro,
50 metres, ne<.ftu. entre 23 concur- nyors comte de Bernis i Comandant
força encoratjadora 1 assolint Gironès l Renou.
sants. es classificaren: Plé. W "; Ma - de M i - r i f a , començant tot seguit ela (aisó
un èxit complei per als organitzoemrenasnents, alltora que una comis- dors.
nauta Frlck i Alvarez.
100 metres, estil lliure. 9 concur sió. <ormada pels companys Talens
dijous tindrà lloc o l'Iris Porti,
carretera de Mataró va donar- la Elsegona
sants: U . Vila. 1 35"; Borràs. Ma- l Serra, s'ocupava activament de tots se \ lo;asortida
vetllada que en lo present
u
17
corredors,
el*
quals
nauta l Cortina En Parés, de Lloret els treballs d'orgaaització del (estival,
organitza l'Agrupació Es
el camí de Montcada. temporada
de Mor. íora de concur». arribà ter- topant amb tots els inconvenients pro- emprengueren
pon Pugilistic, i en la mateixa e»
Granollers.
Parpés,
Vilassar
i
retorn
vlnents
d'éoeer
el
primer
que
es
tela.
cer.
jo a desenrotllar el pla
al Saló de Sant Joan, total un «cor- començarà
esponiu que va moüvor la formació
50 mettes. braçada de pit, < conAmb tot, s'anuncià per al diumen- regut de 73 quilòmetres.
de l'A. E. P.
cursants: Frltk. 4b" •4'ó; Oueralt, ge, dia 24, testa de la Mercè. Patró
Entre Montcada i Mollei. en MonCortina i Penyà.
na de l'enyorada ciutat nostra, 1 as- teys. Alegre i Cabrera, ja van aviinL'esport de la boxa, que no fo gai50 metres, lliure, 7 concursant»: Far- soli la festa un èxit complet. Des de çar-se. situació que conservaren tota re més de dos anys va començar o
rerae, 35" 2ó; Brun, Bonàs 1 Alva- molt abans de començar, una genta- la carrera, fins a l'arribada, on r.v.e- ésser conegut pel públic, per los vetrez. En Parés, de Lloret, féu 34" 4/5. da considerable omplia a vessar el gre guanya per un sprint admirable. llades que setmanalment es donaven
250 meires. relleus, per equips de moll. s'enfilava dalt de les grues,
La classificació donada és la se- amb ai nom de vetllades A E. P ,
cinc nedadors, en lluiten quatre, das- barcasses 1 vaixells ancorats, men- güent:
ha pres un fort increment fora de Caslflcant-se en primer lloc l'equip blanc tre una munió de barquetes voltava
talunya, que ha estat la porta per on
Pnmer,
Alegre,
en
2
b.
46";
segon,
format per Vila, Plé. Brun. Farreras el lloc de les proves. Prou voldríem Moateys. en 2 h. 46" l'5; tercer, Ca- va entrar aquesta viril manifestació
i Cortina, en 3' 22"; segon, el blau- Igual coneufrència per als festivals firera. 2 h.
Ei5; 4uan. Vergo- esportiva i on més aviat va trobar
groc. compost per Jausà. Bassols. Ma- 1 campionats de natació i water-polo ra. en 2 h. 57" Ï|i5;
SOnchez. ambient favorable al Seu destttroUloflauta. Valiribera l Riera, l tercer, el que organitzen els nostres clubs cata- en 2 h. 57' 10"; sisè.cinquè.
Llauradó,
en 3 ment, 1 aviat, els nostres boxador»
blau-biMic que eia uueBrat per Sega- lana A la llotja presldenclnl, entre h. 12"; setè. Esteve; vuitè. Domènech;
hauran de comptar amb els elements
lés. Aívarez. \al)s. Humedas i Font. molta trent. hl distingirem la senyora novè. Tudurl; 10. Milà: U . Miro; 12. de fora. especialment amb els valenL'equip de Llorei era compost, per duquessa de Guisa, general Sanjur- Grasisaco; 13. Rius; 14. Tous; 15, Gon- cians i castellans, per a poder osBertran. Lluís, Cases, Parés. Gabar- jo, eotnte de Bemls ! el Comandant zàlez. i 16. Torres.
tentar el títol de campió d'Espanya.
de Marina.
rO i Freísienbourg. féu 3" 30".
Eflectivament, a València i a Madrid,
Les primer jes guanyaiKn en Mon- la boxa ha pres una importància tan
Els equip* del C. de M es feren per
Començà la festu amb una carrera teys. Cabrera, Vergara 1 Milà.
jjjran. entre les imanifestícions de
sorteig, entre els seus nedadors ins?50 metres, amb relleus de cinc
Es de notar que en Biuo, sonil vint l'espon. que si no ens afanyem aviat
crits.
corredors, pumclpont-hl tres equips, minuts més tard. sols arribà a dotze a seleccionar ois que demà ens han
Acabà la ifesta amb l'acostumat par- i guanyant d del primer de munta- minuts del vencedor, ço que dóna de representar en e!s campionats d'Estit de polo. el qual fou enlia .l'a- nya, per retirada d'un 1 desqualifl- una idea clarlssima de la formosa panya de boxa. els títols de compió
quip de Lloret i el de: C. de M.. caUó Je l'alus. puix ;rengu»rçn ma- cabrera let^ i del que segurament que avui estan tots en mans de coguanyant aquest darrer per 5 gola a 0. lament la sortida, aniklpant-se dos íiauria jucce.t d-'haiN'er sortit tots lolans, passoron a mans dels que,
essent integrat per Cortina. Font, fp- dels seus corredors.
Junts.
havent entrat els últims, un cop dins.
bonai Seriiiia. Vallrilwr... Borràs 1
Amb tot. :«au ben disputada l mané'han sabut orientar millor qu* nosClassificació per cutagories:
Farreras.
tm\*iSÉ l'IWferts dels espeLtadors'fins
Primera. Alegre; segono. Cabrera: altres, que golamem hem atès aixó
Ftíialmtni. nia l^tditers foren oboe- a l'aliíim ruomeut. .Feren «arreres tercera. Vergara. t neòfits, Meià.
que a la qüestió d'empresa
refereix.
qulats amb ua luncb, acabant aïxi els catalans Pugís. Jordan. amb el
l'interessant l«sta. la qual deLtaià seu bonic (.rawl-, que aqyl causà
Avui molts dels que sncara ostenCAMPIONAT DE BARCELONA
grat record a tots els que bi assis- molta sensació, l Costa, aque?t, en
ten ei títol de campió, són xicots
tiren.
un diputat colztí a colze amb en
Ta pluja ha Imposslbllltot de ce- cansats abatis d'arribar, i essà íora
Rabassa.
lebrar les carreres que tenien de cór- de dubte qnfl quan es posin davant
NATACIÓ
A continuació e« van còrner els 50 rer el passat dissabte l dlumnge al dels que loiboïn considera com a neòmetres
12 corredors, que cons- velòdrom de Badalona, organitzades fits, veuran desfer-se los seves il·luA la piscina del C S, B. es dispu- tituí unaentro
bonica
viet na dels d« Lar- pei Sindicat de Periodistes Espor- sions.
tà aíilr el mati la segona prova de roix. «is quals whiingueren
Gairebé estem en el maUeix cas que
«Is pri- tius
la copa Ròmul Bosch, en la distància mei i segon llocs, seguits d'en
Per ara no «'ha fixat encara la data quan varen donar-se les primeres ve".Guide mil metres, donant lloc a una lluí ie.'a . en Valls Codina..
de la celebració de les mateixes, la fiade* A. E. P.. que semblava qu»
ta esplèndida, de la qual en soní
no es podia fer una veiQBda sense
Desprès d'unes quantes txliibicioas qual es farà pública oponunament.
vencedor En Puig, per una cinquanl'Hoche. quan precisament era la rètena de metres d'uventatge sobre en de solts, i . eu m!g d'ona gnudiost
mora de la nostra .boxa; l'única diRebollo. Falla decidir la copa en la expectació, donà lloc .el començanumt
ferència t t que ara. en compte de
tercera prova de 1.500 metres, la qual del pnmer partu de woíaï-polo. el
tenir un sol Hoche. en tenim mitja
qual es jugava en algues de la nu
es farà aviat.
dotzena, però el cas èS idèntic: el»
de Larruix. que ofereix excel·lents
Desprès s'intentà batre el record de condicions per a pràcticar-slu tota
boxodors que saben i volen boxe60 metres per dlwrsos nedadors, acon- mena d'esports nàutics.
jar, els hem de cercar entre els que"
seguint en Roig establlr-lo en 39" 4;5.
tot just comencen; el torneig que *1
CURSA DE MUNTANYA
S'allneanen els equips, jugant pel
1 rebent moltes felicitacions per hadijo uecomençarà «n la vetllada A
primer
de
muntanya:
Talens,
Guasch.
ver-lo rebaixat d'un quint de segon
Orgonitzai per la secció d'Esports E. P., de l'Iris, ens do iarà lo raó.
El record dek 50 uo pogué batie s, Guilera, Xiques. JÜrdà.i, Pagès í Cos- 1 Excursions del Centre de Depen- car del mateix en sortiran els camta.
I
pel
de
Lanaix.
Mufloz.
Fassi.
malgrat intàntor-ho diversos concurva celebrar-se el dlumnge al pions, a l'ensems que ens faran conèiSerfatl. Klng. Manoü. Rabassa. Cha- dents,
sants.
mati. una cursa excursionista, per a xer el valor pugiüstic dels boxador»
dlerman.
parelles d'bomes 1 parelles mixtes, de cada categorlo.
La concurrència, nombrosa, malgrat
Iniciat el Joc, comença el domini íent-se en el bonic recorregut de Vellei temps insegur.
dels artillers, els quals mós assaben- vidrera. Santa Creu d Olorda, Molins
En la mateixa vetllada, una prova
tats del joc. posaren en perill la po«^ de Rei.
del que .liem que els nos'res van
CLUB MARÍTIM
ta contraria; tres xuts magrilflc» d en
El resultat de la mateixa ha estat perdent les ocasions de millorar-se.
La secció de Rem d'aquest Club Pagès patsen arran del pal. i un un èxit complet pelg organitzadors, l'Agustt Villar, oarnpió de València.
ha publicat el següent programa cor- uli re d'aqui'st o un altre d'en Jordan. quals han posat espe< lal cura en asso- e| fon pes lleuger del sporting. serà
toquen ui inaieix. Les combinacions lir un bell desenrotlloinent, ço que posat davant del campió oficial de
responent al present trimestre
Suïssa. l'André Simeth. boxador de
Novembre, dia 5. regates de classl- dels davanters entusiasmen al putilic. aconseguiren abastament.
el qual. a cada moment, els ovaciona
fleacid.
Els resultats l»on estat els que dei- gran classe, que entre els adversaris
obtenen un gol que l'àrbi- xem anotats:
compta amb el campió d'Europa de
Canots a un remer 1 timoner, tra- Finalment
tne onul-la per naver estat abatis una
la categoria de Seaman Hall.
•Parelles d'homes
jecte. 1.000 metres rectes.
d'en Jordan. Dels de Larroix so' Les vetllades A. K. P.. com ho varen
Yols u doe remers i timoner, tra- tolia
Primer
Churlot-Vey
(A.
E.
Tagabresurt en Rabassa, el qual fa algú meni). en 1 h. 13' 57" 3-5; segon. Gar- fer ara la dos anys. revolucionaran
jecte. 1.500 metres rectes
na escapada perillosa Amb l empat
el nostre peiit món pugiltstic revisant
Yols a quatre remers l timoner, tra- a zero. malgrat ei domini dels cau- ilo-Medma iC A D. C. 1). en 1 h. novament el volor dels nostres boxa17'
i
"
2,5;
toteer.
Vela-Serro
te.
A.
O.
jecte. 2.000 metres reete?
ians, surnba a la mitja part La
durs.
Desembre, dia 8. regata de «elecció, gentada que 1 ha presencial 1 ha se- C. 1 ). en 1 h. 17' 35' 1,5: quan. VallsCosta
(Escola
Treballi,
en
1
h.
17'
45";
tripulacions lliures, per a concórrer guit constantment amb vivissim incinquè. Daliíiou-Puig {C. A. D. C. I.),
a la Copa Nadal.
terès.
en 1 h. 23' 22"; sisè. Gulu-Guiu (C.
Regales d'outríggere a quatne i vuit
Fou una veritable llàstima qu..- «n A. D. C. 1). en 1 to. W 3" 2/5; setè. E x c u r s i o n i s m e
remers, trajecte. 2 000 metres rectes
Desembre, dia Ï4. negates locals. Co- començar lo segono p«n l'equip de Gatell-Prais (A. E. Puigmal). en 1 h.
Larraix es retirés per cansancl i per 24' 4" 4.5: vuitè. Fernàndez Castells
pa \ .. :.;
POSTALS DEL PIRENEU CATALÀ
Outriggers. a quatre remers ítimo- la temperatura una mica freda de l'ai- (C. E R Casanovas', en 1 h. 25' 30"
gua. Atxó desil·lusionà força a tot- 2 5. novè. Fout-Graner (C. E. TerrasHem tingut el gust de rebre les «*Ï
ner. trajeçte 2.000 metres recte*.
Outrigger a vuit « m e r s i timoner, hom, que esperava Impacient veure sa,1, en 1 h. 25' 3o"; 10, Soleros-i^r- la -írie V.. que amb tant d'encen
l'acabament del punit, pero malgrat quimbou íC. E. els Matiners), en 1 h. te publicant el .Centre Excursionista
trajecte 2.000 metres rectes
tot. ja s'Ubvia tiencot el gel i no 25' ov " 1.5. classificant se fins a 35 les quals sobrepugen en bellesa i
Sktff. 2OÜO metres rectes
és aventurat aftrmur que a aquest equips.
atractiu a totes les donades al públic
seguiran altres festivals 1 partits, 1
fins a, la data.
Pureitee
mixtes:'
REGATES NACIONALS
que amb més entrenament 1 domini
Prlmen C. Mora-J. Mas (C A D
La nova sèrie ve dedlcatft a la
de joc se seguirà manienint vivtssjm, C L). en 1 h. 32' 56" : 5: segon. F. t a l l d'Espot, la comraCa Ileydatana
Les regates nacionals a vela que com aquest dia, l'Interès dels espec
Sahun-J. Pons 'C. A. D. C. I.J. en 1 de més amunt de Sort. círcurndada
el Club Marítim tenia anunciades pel tadors
h. Si" 7" 25; tercer. A. 3abun-M. .Sa- pels pics d'Ejg Encantats. Peguera. Covinent dia SS del corrent, han estat
Ens cap la jatlsracció de quà si- hun (ç. A. D. C I . ) . en l l i . 39' 14" lomés. de Bosiera i del Montseny,
ajornades per al «lla 12 del vinent
d un·* 2.0Ú0 metres d'altitud, tmb els
guin catalans, 1 soldats que porten i 5i quan. P Monetes-S. Manetes
novembre.
ja més d'un any d'estada al Marroc, E. Barcelonès*, en 1 n 39' 43' : cin- oellls·.imï estanys de Peguera. el Ne
els -i .-; han dut a terme i donat a què. R. Cosos-ft. Vila IC A. D. C. L j , gr-. de Trullo i Tort. de Sant ManriDE LARRAIX ESTANT
conèixer oqussts esports en aquella en 1 h 55*; sUè. n \Iutores-J Uo- 41 i de Ratera, alteriwtlvament anrupHa tingut lloc en aquesta població típica població africana Que, mal- roch (C A. D. C L ) , ou 1 h 52' 39" ies i pacèvols. de vegetació eocimarroquina un festival de natació 1 grat la llarga campanya amb els 2«; setè. A Roca-M Coíta (C £ el» Sodora, que deixen entera els f j
•atgés suusvs m«s /•a^mena*-;, per
m Mounerí), en 1 h 58' 54 4.3
— *- rr-iner que a h i donava — i que > ootnmafits d« lo mateixa,

Boxa

na: Avenç-Espanyol; Europa-Sabadeü.
Grup, B — Espanya-Atlétic d* Sabadell; Maninenc-'lVrrraasa.. JuplierBodaloca
0ORRE0UITA

Marítims

Ciclisme

Atlètiques

P5g.

llur variada bellesa i corprenedora
atracció.
EU artístics cllsés tón deguts als
senyors 1. M. <iuil«ra. I . CAnals í F.
Nonell. realcote |)er un ncurat tiratge
1 encenada entonació, vénen a retfultar #n conjunt una bona obra
patriòtica en •de^cobrir· a molts catalans de ciutat algunes de les infinites belles·es de la noetra «erra. Inpubtablenient la més heüa del món.
; Cal remerciar al Centre la conti
'ïtiiacló d'aquesta encertada campa' tiya.
LA COSTA BRAVA
; Se'ns diu que per tot el present
Ines «ortlri al pdbllc l'anuneladri ijula
ide la noelra bellíssima costa Uevani ELS CASTELLS DE CATALUNYA
r
• Sabem çfue un dels entusiastes soIcis d'una de les nostres mte c itodaJs
!entitats dedicades al roment de l'exicursionieme, s'ocupa activament d'aplegar dadas de tota mena per tal
i de publicar un llibre, el qual serà
; iJroliMuinent Kl hislrat, dedicat als
|no6tres castells.
• Serà una bona obra la cataloga'<• •• de la immensa vàlua anistica,
;lbl$iòrlca i patrlòlr.·a. que constituelti- L. t-j- monuments de I9 nostra deiïensa en l'òpoca medievàl. sobre els
quals vindri a cridar l'atenció dels
jTiostres rics, als quals correspondria
;la tasca de llur reconstrucció, seguint
oltissims exemples, desgraciadament
•puc nombrosos, donats per l'·ólite· de
ia nostra noblesa.
!

O B K E U P E CATKrinrarií

—DillíínS, 9 d ' d d t a ï i n de 1922

XAL ETS-RE FUGI OE MUNTANYA

Aston Marti D I . comte L. Zborowsky.
.\stou Martín 11. Major C Cok.
CíiiriWti i , Deo.
ChihL·iri I I . itainassotto
El Comità organitzador examinà altres demandes que no pogueren ésser acceptades per no ajustar se a
tots eb reqtiisit6 que esiai>leix el reglament de la prova.
El lot d'inscripcioos és verament
extraordinari, ja que comprèn 17 ve
bieles representants de les millors
marques especialistes de cinc nacions:
Pranca, Anglaterra. Àustria, ItAka
i Espanya, així com ei* noms dels
afaniadissims pilots europeus.
La inscripció dels Cbiribiri ha vingui a completar magnitlcument una
llista que ja abans oferia la garantia d'una lluita formidable i d'itu-ert
triomf sobre les carreteres dei circuit Vilafranca^Monjos-Almúnia.
La marca italiana que en el Gran
Premi d'Itàlia es va classificar In
mediat després dels Fiat, fent e Irecornegut de 800 quilòmetres a un promig de 110 quilòmetres per hora, ve
disposada a reafirmar en el Gran Premi Penya Rin per a ia indústria automobilística del seu pais, el titol
d'invencibie. el qual U ha valgut els
èxits d'Estrasburg i de Monza. Les
deficiències d'una preparació precipitada que impediren a Chlribiri defensar plenament les seves probabilitats de triomfar en absolut en el Gran
Premi d'Bàlia. hauran ja estat subsanàdes per a la carrera de la Penya Rin. que l i ofereix, segons pròpia expressió de la premsa Italiana,
camp obert a una magnifica consagració.

I Teni mentes que aviat es construirà
:cn nou xalet-refugi a la regió pi
jrenwca.
Ja ens n'ocuparem pròximament.

Les designacions <Hls seus pilots
Deo I Ramassotto. virtuosos del volant de la categoria Bordino I Navarro, es indici de què Chlribiri està
disposada en absolut a representar
a la carrera el paper que com a «defender» d'Itàlia 11 correspon.
La lluita entre el lot estranger 1
al Jot nacional en una prova que a
l'estranger ha estat ja denominada
TROFEU ARMANCUE
com a «Màxima Prova Europea de
Voliurettet», serà altament emocioles inscripcions fins ara són les nant i determina ja des d'ara una
%egú<?nt£:
gran ansietat en tots els que volHècuks, Joan A. Orus.
'driem poder assistir a un ressonant
' M. A.. Jesús BaUló.
triomf espanyol.
SaUnson A. L. I , Bueno.
Els organitzadora ens preguen que
Salntson A. L U. Benoist.
ïem present «Is participants, així com
Lortc B. H. P.) 1, X. X.
als representants de les marques insLoric IE. H. P.> U, X. X.
crites que de conformitat amb l'esti•Loric (E. H. P.} UI. X. X
pulat pel reglament, ei dissaite viLortc (E. H. P.) IV. X. X.
nent a les deu de la nit, i en el local
Austro-Uaimler-Soscba 1. Neubaner. «ocíal de la Peuya Rin, Corts CataAustfo-Datriilar-Sascha U, íioeidier, lanes. 642, principal, se cetebrarà el
Senechal l . Joaquim Palazún.
sorteig de colors amb els quals hauSeuechal I I , X .X.
ran d'anar pintats els cotxes, així
David I , Josep Maria Moré.
com el dels números per a l'oidre
David I I . A.
de sortida.
Elizaide I , Ferran de Vizcaya.
EUzaide I I . Josep Feliu.
Elizaide I I . X. X.
La maguilka inscripció amb quft
tompia el Reial Moto Club de Ca tal uïtya per al seu Gran Premi d'Autoílcles ve a ésser reforçada amb tres
| cotxes de la nostra famosa marca L'-ESBARJO MARIA»
i;iacionnl Elizaide.
• El primer assaig amb motors de
Hem rebut el número primer de la
,'9.100 c. c . l'efectuà la casa Elizaide, revista esportiva, que com a comple»'i la carrera passada, muntaot dos uvem de •Tota Pulcbra» ha començat
tí'aqnesns en xassís David, els resul- de publicar l'entitat d'aquell nom de
J tats de 1» qual no van poder apre- la ciutat de Vich. acuiadament tirat
i t i u r ^ e i p e r la suspensió àe aquella a la impremta Balntesiana.
j Carrera, i ara. després dels perfecDins d'unes severes cobertes, puiciooaments a qirò els dits motors blica
setae pàgines de text, amb gra-han estat sotmesos, inscriu el* seus vats del
deu camp de joc i bells arÍ4res- coues, o«nb l'alany decidit d'ob- ticles dels
reverends Ricart, Lladó.
tenir una ressonant vjclòriu, que no Pitchoi i Rodellas.
capdavanters de
t~ dubtosa, a Jutjar pels informes la propagació de respon
en aquelles
que ten Ini dels qui han apreciat comarques, j dels joves senyor
An»i treball/dels motors que seran po- glada. Casas. Isern, i altres, estu.'-sats en Ifnla, per a lUni.-ar al mer diant l'esport sota diversos punts de
tcat un.'tipus d'aquests vehicles que vista També hi ha un article del
(tuin de fer créixer la importància director d'aquesta Pàgina (el qual
."mundral de tan acreditada marca.
coralment l'amablt acollimeni
1 Bls^ conductors deVs dits cotxets són agraeix
que l i han reservat), una nodrida sec&averOatjusament coiteguts en el nos- ció de inoves. de fats jesdevinguts
• r e món del motor, i estan reputats en la seva vida social, una crònica 1
/•com a visiuosus del volant, els quals secció oficial, tot plegat d'un gran
ernosireran una tvgada més, con- interès.
uistam un triomf «essonanl per a
Fellcttem a l'E. M. per la seva iniequip •EllzaWe,
ciativa, desitjant-li molts anys de
vida.
C L ' I I GRAN PREMI PENYA RIN
JOC DE PILOTA
l Raunit el passat dijous el Comitè
Paris. 9. —(L'equip de pilotalres bastarçaniuador
d'aquesta carrera, per
I b rexamen de les últimes demandes cos francès capitanejat per «Cbiquito
'tdtnscripció rebudes, acordà deixar de Cambò». ha vençut a l'equip esestablerta la llista definitiva de par- panyol capitunejat per Urrta, per 60
ticipants admesos a la mateixa, en punts a 54.— Havas.
la següent forma:
CORRBDIStES
Elizaide I , F. de Vizcaya.
Elizaide I I , J .Feliu.
AUTORITZEU LES NOTES DE LES
£lizalde l l i , X. X.
QUALS ENS PREGUEU LA PUBUCAAustro-Dnimler I . X. X.
Ausjro Daimler I I . X. X.
CIO, AMB UN SEGELL O UNA FIRï a l b o t Barracq I . Lee Guinnes*
MA QUE ENS SIGUI CONEGUDA.
Talbot Darracq I I , Seegrava.
Talbot Durracq I I I . Cbassagne.
M. A.. J. Batlló.
Ricart i Pérez I . A. Iranzo.
Ulcurt 1 Pérez I I . A. Gasum.
S. R. C L P. Sogas.
8. R. C. U, X. X.
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Teatre Líric Català
AL

TÍVO L I

DON JOAN D E SERRALLONGA, drama de Víctor
Balaguer, adaptat a l'escena lírica per En Francesc
Pujols, música del mestre Enric Morera
COm s'anuncià, el dissabte s'ott-tl al
públic, per primeta vegada, la nova
producció del mestre Enric Morera.
Parlarem d'ella considerant-la, únic 1mem. u-s del punt d'albir musical.
Pel que es refereix a la forma llter.trla de -Don Joan de Serrallong·i·,
volem, però. oferir una nova que
sorpeodrà. sens dubte, a la critica '1
als llegidors de LA VEU. La nova, ès
ja següent: i ès que la versió catalana
de •Don. Joan de Serrallonga·, atribuïda a Víctor Balaguer... no ?». en
realitat, d'en Víctor Balaguer. Fiu'»
fa pocs dies, coneixien el fet, únicament,... l'autor de l'esmentada versió
i N·Apeles Mestres. Parlant, però,
aquests darrers dies. a casa del dibuixant poeta, de «Don Joan de Serrallonga», l'autor de •Liltana- ens digué, a cau d orella, el nom det >traductor. de «Don Joan de Serrallonga». Car Víctor Balaguer escriví l obra en castellà. «Això — ens va dir
N'Apeles Mestres—l»o sab ell, el traductor de «Don Joan de SerraHong.i».
Jo... i ara vost».
No m'hauria cregut amb et dret
d'escampar te nova car hauria tingut
j w d'ésser indiscret i de molestar,
fins i tot, l'escriptor, massa modest,
al qual el propi Balaguer encarregà
la traducció de l'ohra que ens ocupa.
Però avui tearm l'autorització que desitjàvem 1 podem, sense ésser Indiscretsi escampar el nom. L autor de la
forma catalana de >Don Joan de Serrallonga·. es. doncs. En Conrat Roure. I ja bo havem dit.

ni les lleminadures... més o menys
harmòniques, de la música modernissirna. En Morera camina arnb pas
ferm, ben segur del seu •.credo- I de
la seva tècnica, 1 basteix la seva
obra francament, lliurement. Viu,
ens semblà, alliberat de certa mena
de preocupacions. 1 la Seva obra es
presenta clara, sincerament expressiva
i sense altra dèria que la d'expressar, de falsó bella, allò que la producció poètica exigeix, suggereix Repetini-ho, l'expressió, l'escriptura (sovint plena d'Interès i reveladora
d'una mà experta) apareixen, doncs,
en l'obra d'En Morera, tothora franques.

«Don Joan de Serrallonga·. de Víctor Balaguer, es un drama romàntic
que recorda els temps '.avui una mica
oblidatsl). de Victor Hugo. Ofereix
situacions variodíssimes 1 a propòsit per a poder ésser musicades.
En escriure la seva darrera producció. En Morera no ha pas adoptat
la íorma del ihodem drama líric.
Aquell dralha líric en el qual, segons Wagner, totes les arts belles
havien d'unir-se esttetamem, íntimament, per tai d'aconseguir expressar
ei drama, el drama sencer integral.
El mestre Morera ha musicat solament les pàgihes que ell ha cregut
més adequades. Hi ba, doncs, en l'obra que ens ocupa, escenes parlades,
escenes cantadís i escenes parlades,
però comentades, musicalment. L'estructura de «t)on Joan de Serrallonga·, és. doncs, l'estructura habitual
dei que a Hispània en diem sarsuela,
0, millor dit. sarsuela gran. 1 en
recordar el let. no bo fem pas. certament, en senth de criticar ni de
llevar valor a la nova 1 ben interessant producció. Mai és pot dir amb
més raó que «el nom no fa la cosa».
Més d'una producció, avui clàssica,
(ou escrita, d'altra part. en la forma
aidoptada avui ipel mestre íMorera.
Havem de fer constar, però. que certes pàgines traçudes. victoriosament
líriques, que apareixen en la nova
producció, ens fan sentir ia recança
ue la forma adoptada no hagi estat
francament i ardidament la del drama liric. (Al in«st re Morera, excellent muçic i home de teatre, li sobren mitjans per u crear un drama
líric veritablement mestrivoi).

«SI. pare meu: parlarvos
jo volia,»
dhi Serrailonga Però el diàleg s'a^
niíina, després, de laisó justa.
La nota brillant, ritmada amb traça,
la sent també el mestre Morera l
l'expressa de manera que podríem
dir-ne triomfadora. Citarem alguns
exempfles: flnal del primer acte. escena IX del segon acte. chor de l'escena X I I del mateix acte, etc.
L'escena I I I del quadro segon /Don
Joan de Serallonga 1 és també sentida. Té innegable caràcter i a volies
és bellament tendrivola.
També ens interessà el flnal de l'escena JV de l'acte tercer. En cantar l'agrupament <*horal:

Volem íér encara una altra observació: en mig de pàgines sentldissimes. d'ai: i bell estil, també existeix, en la nova producció que comentem. Blguna fórmula netamept
efectista (apheasetn-nos a fer constar
que. fins en tal cas. el susdit efectisme no va mal més enllà dels límit exigits pel bon gut). Això fa
qiK- la valor general de la nova producció no sigm sempre la mateixa. I
és que la •tntenció· no és sempre
igual.
Una darrera observació per a acabar d'expressar la nostra impressiA
de conjunt, escrita forçosament a corre-cuita. Recordant (i avui és ja impossible no recordar-hol) els darrers
batecs de la música modernista (pensi's en rimpresslonisme dels compositors francesos, en les darreres gestes dels mestres russos i en els neguits, en f i . que gairebé tots els músics de la present hora comparteixen),
en sentir «Don Joan de Serrallonga> havem notat prestament que l'expressió i la tècnica d'En Morera no
han pas rebut la influència de les frlsanoes recordades. No l'atrauen, es |
diria. Bl les innovacions coloristtques '
I

En formular la nostra darrera observació, no havem volgut «criticar..
Havem volgut parlar de la novella
producció, considerant-la, sobretdt,
d una manera objectiva
Exposada la nostra impressió ge
neral. després d'una primera audlcló. afegirem ara que l'obra del mestre Morera és ben rica i variada No
podem citar, en escriure aquests
mols ràpids, tot el que ens impressionà amb més fermesa, en escoltar,
amb interès, la producció novella.
Però esmentarem quelcom. L'escena
segona dei segon acte (Don Joan de
Serrallonpn I Donya Jonno) és naturalment i bellament escrita. L'expressio musical segueix i tradueix amb
fidelitat l'expressió del poeta. Heu's
aquí un diàleg traçudament musicat.
L'escena V i l del mateix acte (Dou
Joan de Serrallonga i Don Bernat)
és també formosa. La musica, en
començar, és dolça:

Salvem-lo, minyons;
ens l'han pres.; etc.
la música és destra me ni agitada.
L'a na de Joana del quadro segoni
«Oh trista .presó,
presó del meu corl» etc.
és punyent. Heu's aquí música profundament i francament expressiva
Tajnbé ens agradà l'ària que canta, en J'acte que comentem, el Fadri
de Sau:
«Jo vull mort amb eiü
que sense Don Joan.
el mon serà buit.., etc
Potser (i fins sense potser I) és
una mica italiana, l'ària que ens
ocupa, tant pel que respecta la Unia
i el caient melòdic com pel que es
refereix a l'acompanyament. Però és
també franen 1 expressiva i innegablement agradosa.
£1 flnal de Ivscena VIU (Serrallonga, Joana i Fadri) és pregonament
senUt. L'expressió és justa, ben expressada.
EI quadro quint, en fl. (chor. Veu,
Joana), amb ei qual acaba l'obra, és
innegablement ple de grandesa. El
drama és aquí palipitani i ben exterioritzat. 1 és amb ima impressió
profunda de tristesa, de tragèdia, que
acaba la nova pnodueció.
Direm ara. per a terminar, que
aplaudirem amb sinceritat la producció, certament important, amb la quai
acaba dlnaugurar-se la nova temporada de Teatre Lfrlc Català. Ella ens revela, un cop més. que N'Enric Morera és un músic expert i un veritable home de teatre, i és un artista
que troba ritmes 1 moviments melòdics amb innegable encert. I el seu
art apareix, repetim ho. Iranc i sincer.

ulK'un vici caraoterisuc del gènert
u] qual es dedica, com Ja és sabut,
el popular artislB. sorprengui, aigua
cop. desagradosament.
Na Josefina Bugatto va defensar el
paper de donya Joana de ToneUaa
amb sinceritat, i va cantar expressi,
vameni 1 ària. que ja havem esmentat, del tercer acte .
N'Emili Vendrell, interpretà el Fadrí de Sau. Cantà d'una manera deliciosa, com s'endevina, l'ària del tercer acte i hagué de repei4r-la.
Assoli un dels més grans èxits de la
nit.
Els altres artistes (Ignasi Camadó,
Lluís Zanon. Emili Scrlesiet, Aitona
üyo. etc), gairebé sempne discrets.
Cal aplaudir sense objeccions
mesue Lambert. Dirigí valentment
1 intel-ltgeuunent la producció novella.
L'episodi afegit al flnal del segon
acte. resultà agradfvol. Les danses
nostrades foren ben rebudes. En honor a la veritat, havem de confessar (sense que amb l'observació volguem molestar a la gentíllssima í
coneguda dansarina. a la qual ens
referim), havem, doncs, de confessar que, algun cop, els salts de Na
Teresa Boronat, allà. al bell mig delj
dansaires de l'Esbart, resultaren ihoportuns. apareixien isolats, sense Sentit, allunyats dei conjunt. Si. «zigèneles del teatne. seri» dubte, del teatre que en podríem dir tradicional..
Però caldria rompre netament amb !a
tradició quan crea una lletjor, ona
^dissonància».
Les decoracions han estat pintades
pels senyors Bas i Güell, Alarma. Rocarol. Bulbena 1 Oirbal, i pels jove*
pintors, debutants, senyors Solana,
Valero 1 Zabalo.
Ej vestuari, generalment bonic.
r. LL.

L a vetllada

F.l dissabte a la nit va efeotuar-se
l'ansiada inauguració de Líric Català
en l'espalós teatre dea carrer de Çajp.
Uuna gran i selecta concurrència ompliu les localitats altes i baixes. Hi havia entre els espectadors molts literats, artistes, músics, politios i gent
notable en la vida i activitats naci·^naüstes. L'aimoaíera estava caldejadd
d'optimiame per l'art de la Urra 1
d'entusiasme patriòtic.
La represeitacló de «Don Joan d».
Serrallonga» fou interrompuda sovjnt.
per aplaudiments, repetkit-se alguns
números musicals entre xardoroses
ovacions als intèrprets senyors Vendrell, Sagi-Barba i senyora Bugatto.
El mestre Morera fou obligat a presentar-se al prosceni al final de tots
els actes, compartint amh edl l'homenatge del públic amb el mestre Lambert i el senyor Bergés.
F.n acabar-se la representaKló l'entusiasme esdevingué imponent. El públic no es cansava datlamar al eenyor Morera, demanant que parlés
Tiimbí- a requerimemt del pghlic parlaran el senyor Sagi-Bart)n. Vendrell
i Bergés, limitant-se a donar visques
al Teatre Líric Català, que foren respostos unànimement. En eixir del teatre el senyor Morera en automòbi-;,
amb la seva família, fou segtfit per
un grup nombrós que aplaudia i donava visques al mestre. Davant del
Cafè Continental les aclamacions esrefermaren i el grup s'engrossi esdevinguem una manKesfactó Imposant.

Publicacions rebudes

— F.l número d'«Atió Franciscana 1
Butlletí Catequístic», de Manresa, cof^
responent al present mes d'octubre
publica el segúent sumari:
• L'obra cultural del Catecisme», us
P. Fr. Somu^l d Algaida, O. M. Cap.
— iSaiit Fidel & Sigmaringa», poePaclà B. — «La jovenesa de Sant
Francesc», P, Vici. Facchineltl. — «La
BaiUa de Canonització del P. Sant
Francesc», Virgili de Mantua, trad ia Mare de Déu del Montsefrat^
I poesia, Eloi del Alba. — «Diàlegs ca| tequistics'. F. Santamaría. Josep del
Sani Crisi. trad. — De casa nostra —
De furu.»
— Ei iris de paz», número corresonent al dia 8 d'octubre.
—Darrer número del Butlletí del
Casal Catòlic de Sant Andreu, «Obra
Cristiana».
—«La hlja del notarlo». toeUíss'ma
novei la Ue Fullleton. que acaba do
publicar acuradament impresa l pulcrament traduïda, la Llibreria Catòlica, del carrer del P i .
— •Obra Cristiana». Butlletí del
Casal Catòlic de Sant Andreu. Número 3. corresponent al present mes
d'octubre.
— «Tota Pulchra.. Revista Mariana
La interpretació de 'Don Joan de de Vich. Número 23. En lloc preferent
Serrallonga» fou generalment discre- parla de la coronaclú canònica de l *
ta. N'Emili Sagi-Barba donà relleu Mare de Déu de la Gleva.
al personatge central de l'obra. Llàs—«L'Esbarjo Marià». Revista esporUrna que algun amanerament. que tiva de Vich. Número i .
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NOTICIES DE L'ESTRANGER
El conflicte d'Orient
U» RESPOSTA O'ANOORA
A LA NOTA DELS ALIATS

LORD OURZON A LONDRES
Londres, 9. — Avui al migdia era
eíiperat lord Curzon, qui s'entrevisià
amb Lloyd George per a donar-ll
compte de la seva entrevista amb
Poincaré.
Uloyd George passi ahir el dia al
camp. — Havas.
Londres, 9. — Ahir arribà a aquesta
capital, de tornada de Paris, lord
Curzon, «1 qual ha declarat a un redactor de l'Agència Reuter que esperava fundadament que seria Armada una solució raonable en la
qüestió d'Orient. — Havas.

ELS SOCORS DELS ESTATS UNITS
Washington, 9—El president Harding ha donat la seva autorització
perquè es faci una crida nacional amb
el fl de recaptar cabals destinats a
socórrer els refugiats d'Orient. — Havas.
IMPRESSIONS A CON8TANTINOBLE
Londres. 9, — Les últimes Informacions de Constantlnoble deixen preveure que Kemai Baxà acceptarà els
terminis del recent acord de Paris,
encara que es creu que farà algunes
objeccions de detall. — Havas,
SOHANZCR I BENES
Roma, 9. — El ministre de Negocia
Estrangers senyor Schanzer sortí ahir
cap a Venècia, on avui celebrarà una
conferència amb el senyor Benes, minisïre de Txeco-Eslovàqoia.—Havas.

El marquès de Soveral
Hs mort a París-el n<arquès Lluís
de !M>ve:>&, farri-is ex u inisire i ' d l
plomàiío portuguès, qui fou una >'nii
figura de la societat londinenca i de
la ;Co.n d'Eduard .vn,.
EI marquès de Soveral començà la
seva carrera com agregat i secreiari
de Legació a Viena, Berlín i Madrid.
L'any 1885 passà a Londres com a
Primer Secretari de la Legació portuguesa t d'aleshores ençà havia viscut gairebé sempre a la capital d'Anglaterra.
L'any 1891 ascendí a Ministre de
FortURal a Londres, càrrec que exercí fins l'any 1910, quan, en ésser proclamada la República a Lisboa, presentà la seva dimissió i es retira a
la vida privada. L'únic parèntesi de
la seva carrera diplomàtica fou el de
1895-97. quan tingué al seu càrrec la
cartera d'Estat en el Govern de Lisboa.
Havia estat ambaixador extraordinari del seu pals a la Conferència do
la Pau <Je La Hala i a la coronació
dels reis Eduard 1 Alexandra. El rel
Carles de Portugal i la reina Vielòdla l'Anglaterra l i concediren honors
i condecoracions pels seus serveis en
la renovació de l'antiga aliança entre
Portugal i Anglaterra l en l'arranjament de les diferències entre el Braí-il i Anglaterra per la Illa de T r i ntdad. Lord Salisbury el considerava
un dels primers diplomàtics d'Europa.
Amic fntim del rel Eduard, aconsegu íque la seva primera vlsiïa després
de la coronació fos a la Cort .de
Lisboa. Interveni activament en la visita del Rei Eduard a Paris, que preparà l'·Entente» de 199*. Proclamada
la República a Portugal, acabà la
seva carrera diplomàtica i política,
però no là seva influència social.
Continuà essent «l'home més pdpular
do Londres a gallant gentlemau» l
•un gran scigneun.. l . i oferiren una
fortuna per a escriure les seves memòries, però. sempre discret i cava-,
Uer. considerant una profanació puWlcar les confidències intimes que
havia rebut, s'hi negà resolument.
malgrat la relativa ipobresa en la qual
passà els seus darrers anys. Aquests
escrúpols, però. han privat la història contemporània d'Europa d'una
obra única per la seva valor.

El mlttisirí britànic de Negocis estrangers, ha rebut de slr Horací Bum.
ï>Md. alt comissari britànic a. Conv
tantinoble. un r«6um de la resposia del govern d'Angora a la noia dels
aliats del 43 de setembre, que diu
així:
«El Goverií d'Angora aprecia el de
Mg de pau Justa i duradora dels
àli»ts. Rem&rca que la nota dels
aliàls tracta de dues menes de fets,
de les quals hi (ha princrpalment:
la situació militar actual i les negoLES CONVERSES DE PARIS
ciacions «n vistes a un tractat de
Paris. 8. — S'ha publicat el text
pau.
ITÀLIA I GRÈCIA
en la conferència wlebrada
La reunió de Mudàma s'ocuparà del preparat
Roma, 9. — L"Agèncla Stefani pupels
«enyors
Poincaré
i
Curzon.
nostre punt de mira pel que es «rfeEl dit text està conforme amb le6 blica un comunicat dient que havent
reix a la situació militar que tomi notícies
de celebrar-se una conferència per a
ja publicades. — Havas.
romuntcat en la nostra nota del 29
resoldre les qüestions d'Orient sobre
Londres.
8.
—
A
la
sortida
de
la
de se4einbre 1 les seves decisions se- reunió celebrada pels ministres, que noves bases, Itàlia ha comunicat al
ran executades en tots els punts.
acabà a les onze de la nit, «s factUtà Govern d'Atenes que considera nuls
Pel que reepecta a les negociacions una referència oficial anunciant que tots els acords especials entre ambde pau, consentim en trametre re- havien arribat a un acord a París dues nacions concemients al Dodecapresentants encarregats de negociar i Poincaré i Curzon.
nés. — Havas.
concertar un tractat de pau entre
L'acord
serà
presentat
als
delegats
Tunquia, Grècia í els aliats. Tenint turcs de Mudànta. entenent-se que
en. compte que els aliats admeten la no tindrà electe més que en el ras
posslblMtat dHma reumó que no sl- ^
è
turcs acc^tín ^ altres
Mort de l'ex-prcsident
gul precisament a 'Venècia, s u p r i m | conúicion de ,a nota del6
del
Montt
qua la conterència es reuneixi e. M (Jia ^ de selembJWi ««pecialment en
doctubre a Esmirna.
Santiago
de
Xile,
9. —Ha mort l'alel que es refereix a les zones neuFora de les quatre grans potències trals dei Bósfor i els Dardanels.— mirall iMorrtt, ex-president de la Rei de Grècia, únicament dos Estats, o Havas
pública.—Havas.
siguin Sudeslàvia i IRomania, són in- Londres, 9. — En el Consell de mivitats a la oooferència. no peiquè si- nistres que se celebrarà aquesta tarEl nou govern argentí
guin bl-Uger»nts. sinó perquè en apa- da, a les quatre, lord Curzon farà
riència són els més interessats en declaracions sobre el resultat de les
Buenos Aires, 9. — S'ha constituït
certes qüestions que lian d'ésser re- seves gestions a Paris. — Havas.
el Govern, encarregant-se de la cargulades pel tractat de pau.
tera d'Interior Bn Josep Matienzo. de
• L'única qüestió important d'aquest ELS TURCS ENTREN ALTRA VE- la de iNegocis estrangers NUngel GaGADA A LA ZONA NEUTRAL
llardo, de Finances En Baíel Herrera,
gnere és ei futur control dels Esireis
•Londres, 9. — Telegrafien de Mu- de Justícia En Lluís Gondra, dè Guer1 no podem deixar d'expressar la nostra corpresa da què Rússia, Ucraïna dània que. violant la zona neutral, ra el coronel August Juste, de Marii Geòrgia, que estan vivament inte- els turcs ban ocupat Karajesbl. men- na almiraJl Dorraoq. de Foment NlEuressades en aquesta qüestió, no ha- tre la cavalleria avençava en direcció frasl Loza l d'Agricultura En Tomàs
Le Brelón. — Havas,
gin estat invitades, j a que la parti- a Shliu.
Per altra part. als voltants de Chacipació d'aquests tres Estats ihauría
pogut contribuir a fer més duradora nak. la Infanteria ha reemplaçat la
EI raid aeri
la reglamentació. Amb ]'Ob>ecte d'evi- cavalleria. — Havas;
Nova York-Rio Janeiro
tar tota (futura causa de conflicte, proConstantlnoble, 9. — Un comunicat
posem categòricament que siguin in- Hel Gran Ouanter general britànic
Santo
Domingo, 9. — Ha arribat Hilvitats de la mateixa manera que els assenyala que amb motiu de les vio- droavló que
í a el raid New York-Rlo
altres dos Estats ja invitats pala lacions de la zona neutral per part
aliats.
dels kemallstes. els generals aliats Janeiro. — Havas.
una advertència al represenAgraïm als aliats que hagin recone- han fet
de Kemal Patxà. demanaat la La llei seca als E. E. Units
gut els nostres drets a Tràcia i no tant
de les tropes turques de la
hj ha cap desacord de principi pel retirada
Washington, 9. — L'Attorney general
regió
d'Ismith.
que rs refereix a la 'llibertat dels Espublicarà un decret declarant il-legal
Les tropes turques de la regió de cl consum de les begudes, prohibides
trets, per a garantir la seguretat de
Gonetanttooble i del mar de IMàrma- Txanac no han estat reforçades ni a bord dels vasxedls Has al límit de
ra. ACceptem igualment en principi s'ha assenyalat en la dita regió la tres mllles de la costa. La mesura no
«Is projectes que tendeixen a la sal- presència d'artilleria.
serà aplicable als vaixells estrangers
En la munió celebrada ahir a Mu- procedents de ports estrangers que havaguarda de Ics minories dins dels límits compatibles, tant amb la Inde- dània. Ismeih Patxà ha declarat que gin sortit d'aquestó abans del 14 d'ocpendència de Turquia, com amb el els kemallstes demanaven l'alllberaque exigeix una reglamentació aOcaç cló de tots els presoners civils i mi- tubre. —iHavas.
litars que hagin caigut en poder dels
al proper Orient.
El Congrés Democràtic
grecs amb anterlorUat a la reunió de
En temps oportú Tarem conèixer el ía Conferència de la pau.
d'Elberfeld
nostre punt de mira pel que respecEl representant d'Angora féu obserta a la nostra admissió dins de la var que e!s turcs han posat ja en
Elberfeld. 9. - En «1 Congres demoSócletai de les iNacions.
llibertat tots els presoners civils grecs cràtlc inaugurat ahir fou aprovada
Estem joiosos de notar les repeti- 1 que alliberaran els presoners mili- una resolució expressant la seva condes assegurances relatives a l'eva- tars al firmar-se el Tractat de pau.
fiança de què les Associacions de trecuació de Constanttnoble per les troEls genrals aliats contestaren a Is- balladors i els partits burgesos europes aliades. Estem convençuts que met Patxà que comunicarien la seva peus s'uniran estretament a tots els
els aliats es donen compte de la Im- petició a llurs respectius Governs, ja alemanys republicans per a treballar
paciència amb la quatt esperem la que són aquests els que han d'enten- en comú. — Havas.
realllia^íó de l'evacuació promesa. dre en aquesta qüestió. — Havas.
Som sensibles a la crida amb la qua!
L'assassinat de Rathenau
els aliats acaben Ulur nota i podem
L'EVACUACIÓ DE LA TRACIA
assegur8.r-k>s el nostre concurs lleial
9. — El Consell de Ministres
Lelpztc. 9. — Avui es rependrà la visi) 6iA£er pe? al restabliment de la baAtenes,
resolt pendre en consideració els ta del procés oontra els assassins de
pau,.
telegrames tranlesos per Venlzelos I , Rathenau.
en sa Conseqüència, acceptar l'evacuaEls processats Gunter i Warlecka es
LA CONFERENCIA DE MUDANIA
ció de la Tràcia oriental 1 prosseguir troben ja en estat d'assistir a ia vista.
Londres. 9. — Després del consell les negociacions relatives al termini
L'anàlisi químic dels bombons que
celebrat pels ministres el dissabte a que haurà de coneedir-se per a efec- ingeriren
els processats no s'ha efecla tarda, foren tramesos al general tuar la dita evacuació. — Havas.
tuat encara.
Harington les instruccions acordades
S'ha comprovat que els bombons
LA POLÍTICA ANGLESA
a Paris.
no foren comprats, sinó lelaborats. esA la vista d'aquestes instruccions,
París. 9.—Segons noticies de Lonrebudes també pels generals Charpy dres, que publica r«Echo de Pars». pecialment per als assassins.
El president del tribunal, senyor
1 Monbelli. ahir foren represes les als clubs londlnensos corre el rumor
negociacions entre turcs i aliats.
d'una pròxima crisi poli'ica a conse- Hagens. continua opinant que els hom.
. Els aliats han retlrai les tropes de qüència del fracàs de la política des- bons contenien verí. — Havas,
litnidt fins a tractar aquest punt en enrotllada per Lloyd George a Orient.
La reacció monàrquica
là'Conferència de Mudània. — Havas,
Es pronuncien els noms de Curzon,
Constantlnoble. 8. — El comunicat Chambertaln 1 Bonar Law com susa Baviera
••'final britànic anuncia que els ge- ceptibles de succeir a Lloyd George,
Paris
,.
—
Comuniquen de Lonnerals reunits a Mudània oelebraren —Havas.
dres al «Journal» que el Govern de
una curta entrevista en la qual Ismét Patxà adoptà una actitud con- ELS GENERALS ALIATS A MUDANIA l'Imperi ha rebu; Informacions molt
ciliadora.
Constantlnoble, 8. — Havent pogut pessimistes respecte els projectes de
Augmente nl«s concentracions tur- notar algunes diferències entre el reacció monàirqulca a Baviera.
text de les Instruccions del seu GoEn vista d'això s'assegura que els
ques a ismidt.
A Txanac la situació continua es- vern 1 el text anglès, els generals representants de França. Anglaterra
sent estacionaria, si bé els turcs es Charpy, francès, i Mombelll, «alià. l Itàlia han dirigit a llurs governs
repleguen amb l'objecte d"«vltar el relacionaren els textos i marxaren al respectius informes detallats i precicontracte amb les tropes angleses.— vespre a Mudània amb l'objecte d'a- sos sobre ela citats projectes. — Haclarir les dites referències.—Havas.
vas.
Havas.

M. Barthou

M. Barthou, ex-presiriom de! Consell ( actua] minlstrft de la Juslíclai
de França, ha ací·ej·t.n ••! •.nvr·-·· 'la
presideríi dg la comissió do.^s repara*'
ciona M. Barthou no Im cétàt el primer candidat escollit p a í M> Poincari'. no pas per no considerar Jo apte
nl" apropiat, sinó segurament per racar-ll haver de «reure del inlnista4
un home del seu valer que. en loS
absències del president o en la íapresentació d'aquest, tan bé exen i
les comeses. Però fracassats alguna
intents per a l a designació d'altre*,
persones dw prestigi, M. Poincaré ha
dmnnM. a M. IBarthou. i aquest, per
patriotisme —així 6!ha dit — ha ai*,
ceptat la designació.
EI noinenatneat de M. Barthtiú ha
estat ben acollií pels sectors polític*1
francesos, tenint en compte que el, 1
problema de les re^ariícions passa
per nn*-moments que poden ésser definitius, i davant d'una tal ceatiugèn,cla. França necessita estar represeo-.
tada per una persoitólltat de pre.-Ugi dins de la Comissió de les Reparacions. En canvi, els alemanys not
troben gaire convenient .la desi «nacló de M. Barthou, i tenen motiu»
per a sospitar que no serà tan transigent com ells voldrien.

La comesa de delegat a la Comissió de les Reparacions és delicada.
El delegat és nomenat pel Govern,
però des del dia que ha estat designat /irira dins d'aquesta comissió af
costat dels seus col-legues brit&utòi
ftalià i belga, la qual cosa, segon»
el Tractat de Versalles «no està l l i gada «per cap legislació, n l per cap
cas particular, n i per cap regla especial, referent a la instrucció i al
procediment*. A més a nu s. les rtecislons de la comissió «són tot seguit
executòries*.
En l'aspecte jurídic, doncs, hl ha
autonomia per a la comissió i independència per a cada un dels quatre
membres de la mateixa. La çomtaslò
és una mena de tribunal que jirtja)
' sobiranament i dc ia qual cada unl
dels Jutges ès inamovible, Uevat l'rr
un cas: nomenai ppl Govern, aqt* i
pot rellevar-lo. El poder del Govern
s'exeroeix al naixíniem, o a la fl del
mandat, del delegat, però, en cuuvl,'
esdevé inactiu durant l'existòncia jurídica, mentre exerceix el mandat.
Únicament el delegat anglès és el
Una anècdota, que han reproduït ara
des de la creació de la co-;
els diari* de Londres, pinta exacta- maíeix
ment el seu amable caràcter 1 ^a seva missió. | encara aquests dies haviert

aTs'dirarríntims^eT^vaTdua^d i
Fran,;a T*
' -^"S
VII a ^indringhan
Sandrinchan cada setman^
setmana. representants
8te s*,,??rs. Jonl,an
.Ll^l.nc.aiT:.
a
la
comissió
de
re*
Una vegada, el seu nom. per error de paracions. Així M.. Barthou és les
el núl'eucarrogat de trametre les Invita- mero quatre.
JT'
f ..
cions, fou ornés de la llista dels conEn virtut de l'article 438. d»! traci at
vidats. En notar-ho el Rel Eduard,
moments abans de començar el di- de Versalles, el cte'egat xlr, Fr i
nar, féu que el cridessin urgentment és president he dret de la comissió dj
per telègraf. El marquès de Soveral les reparacions, i té vot per aquós*
es vestí amb celerliat i aconseguí arri- concepte i pel de deliegai. ültra aQUfiShar a Sandringham quan tot just la influència ariímètica. el president
anava a començar el dinar, wper què representa pel seu nom i pol «ei*
esperàveu la Invitació? Per què no prestigi, un valor moral, del qual cn,
veníeu encara que no la rehesslu?
li ipreguntà afectuosamem el Rei
Eduard. I el marquès de Soveral en
lloc de contestar que un hom no
pot entrar al menjador d'un Rei sl
no hl és convidat, remarcà amb un
to naturalíssim. corresponent a l'amabllttat del Rel: «Precisament. Senyor, Ja sortia de casa quan arribà
la vostra ordre».

»raria 18 q"8"""; segons sigm oi l i ^
1 Vi,ar- ^ ^ " . ^ sent,,· M:, K ™ ^ 1 *
d6na a ,a pres'^ncifi un relleu l una
• autoritat, qualitats de les quals Fraos
ça segurament n'heurà iproflt.
,1
El nomenament de M. Barthou és
com restabliment del front únlo de
França, davant els altres allaas. per,
a resoldre el problema de Ics repara^
dons.

Declaracions de Branting

L" ambaixada de França
a Berlín
Paris. 9, — Segons noticies de Berlín, el Govern alemany ba acollit favorablement el nomenament del senyor Margerie per al càrrec d'ambaixador de França a Berlín. — Havas.

L a muller
de Zagloul Patxà
El Caire. 9. — La muller de Zagloul
Patxà ha embarcat a Porl-Said amb
direcció a Gibraltar, on es troba el
seu marit.
Una immensa multitud ha acomiadat a la dita senyora amb entusiàstiques aclamacions. —(Havas,

L'aniversari d'En Ferrer
Paris. 9. — A la Societat de savis
se celebrà ahir l'aniversari de la
mort de Francesc Ferrer. — Havas,

Paris. 9.-Telegrafien de Berlla i
*Le Matin* que el senyor Branting,
interrogat abans de toruar de Suí-cia,
manifestà que l'ingrés d'Alomanya 4;
la Societat de les Nadons està sunor»
dinat a una investigació seriosa. lm«;
parcial 1 detallada dels seus deure4|
davant les potències i que està dl**.
posada a complir tots els seus com*
promisos.
El iReicih haurà igualment dc donap
a la Societat de Nacions prèvies ga^
rantles d'índole moral per a l'esde*
venidor.
El senyor Branting creu que la po*
lítica de prudència seguida per Franca 1 de la qual és una nova prova
)a conclusió de l'acord entre els «e»
nyors de Lubersac i Hugo SUQM%
privarà als monàrquics alemanys do
llurs més eficaços mitjans de propaganda.
El senyor Branting terminà expressant la seva convicció que els feindirais podran tomar aviat a Imposar;
Unr voluntat al ReiJh respecte n la
necessitat de restaurar les regions destrmdes a França. — Havas.
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I m p r o m p t u Anglaterra i Rússia
DIARI MAOIGNALISTA OATALA D'AVISOS I NOTI0IK8
Dilluns, 9 doctabre de 1022.

V A L E N Cl ANIA

E

N G U A N Y la Ciutat de València ha commemorat l'entrada
dc J'alt Rei E n Jaume a la capital del Regne amb una gran
fervor patriòtica. L a data del 9 d'octubre de 1238 assenyala la fundació de l'Estat Valencià, que fou gran, lliure i poderós mentre ho
íou la Pàtria catalana, i que seguí totes les vicisituds dels altres
jeialmes de la Catalunya gran.
L'Ajuntament i la Diputació s'hi han adherit oficialment i les
comissions que han anat a retre homenatge a la gloriosa memòria
del gran Rei han estat nombroses i representatives.
Molt satisfactoris són aquests senyals del deixondiment de l'esJjerit valencià, que cada vegada assoleix una concreció més viva,
més forta i més albiradora.
Catalunya segueix amb germanívola atenció aquest desvetllament gentil de la valenciania que coincideix amb la renaixença pairal,
són pas dos pobles distints que recobren alhora la consciència de llur personalitat. Són dues parts d'un mateix poble,
d'una sola pàtria, que es redrecen i marxen ensems. E s Catalunya que es reintegra en la plenitud dels pobles catalans.
Suara comentàvem amb joia l'esplèndida manifestació de valencianisme que constituí l'Assemblea convocada per «Nostra Parla»,
on fon iniciada espontàniament la idea de crear la Mancomunitat
.Valenciana. Ara veiem amb cordial simpatia la restauració de la
festa en honor a l'alt Rei Conqueridor. València sent cada dia amb ,
més patriòtica virtut el clam reivindicador de la Raça,
Ens plau constatar aquest sant reviscolament, gràvid de realitat i d'esperances, que lliga la tradició, la força del passat, amb
la renaixença actual i amb la grandesa esdevenidora de la Pàtria.
València vol marxar endavant, cap a l'esdevenidor, amb el mateix
ritme cordial i patriòtic que les altres terres de la Catalunya
històrica.
I l'all Rei E n Jaume, de la Glòria estant, «n rebre l'homenatge
filial de la seva alliberada i agraïda Ciutat, veurà com Catalunya,
la gran Catalunya que ell regí, va caminant envers cl cim, on flameja la bandera, aquesta bandera que ell tantes vegades portà a la
victòria i sota els plecs lluminosos de la qual s'eixoplugaren un dia
totes les terres catalanes des del Ribagorça a les illes mallorqujnes,
des del Rosselló a aquesta gentil València que enguany ha honorat
el seu gloriós nom amb una cordialitat patriòtica tan escaient i
efusiva.
IWItllMHWIItWNIUliiMm^

Notes del Municipi
L'HOMENATGE A l , SENVOH MASSOT
Hi ba animació per l'homenatge que
el districte desè prepara al seu t i *ent d al alfle En Lluïs Massot per al
diumenge, dia 29 del corrent, amb motiu de ferli ofrena de lef Insígnies
del seu càrroc 1 d un pergamí
La còmissid executiva, que presideix 1 mduíirial En Joaquim C-isia.
està ja donant els darrers tocs al
programa
Per a donar compliment al ma'f:x.
e'han eoitttactat les millors fòbies de
eard.mes de Barcelona 1 Catalunya;
la Banda Manincnca i la Schola Chora! Maninenca preparen un selt-ct»fclm riwen ; le? entitats esportives del
dislrL-ie lambé hl volen pendre par-,
molt principal; ris quatre Esbarte de
dansaires amb què compta el districte estan organiízanf un grandiós festival, junt arni) la cfibla «Barcrtona»
i una de les primeres companyies catalanes do Barcelona representarà
• «La Beina jovei.
ü n del; números culminants del programa serà el banquet que organitza
la Comissió executiva, el qual se celebraii! en un espalós hotel d'aquesta
ciutat.

què s'inetal-lin bombetes elèctriques
al fina] del carrer de Rovira 1 carrers
de Pujadae fins a Espronceda. 1 perquè e* procedeixi a l'exiplanactó d'aquest últim.
DOS URINABIS SOTERRANIS
Al despatx de l'Alcaldia ha estat
firmada l'escriptura de les obres de
; construcció de dos orinarie soterraI nis. un a la plaça de la L'nivers.íiat
i laltre al Pasfeig d? Gràcia, 'encreuammt amb el carrer de València,
a favor de doiï Joan Corei^per la
, quantitat de 115.996 pessetes Fou aiitòritzada pel notari don Guillem Alcover,
*
.
* #,^.,..-5'*
' I
'PREMÍ PER A l'N CERTAMEN
La Comissió de Cultura proposa a
l'Ajuntament que es concedeixi un
Iot de llibres del« que h i ha per
duplicat a l'arxiu municipal a l'autor
i del millor treball sobre el tema que
• assenyali la Comissió organitzadora
1 dels Jocs Florals qiw; es proposen'ce[ lebrar la Federació Monàrquica Autonomista l l'Ateneu Autonomista del
dlstrlcie VT. | j ^ j -

CR1DA
MOCIONS A EIXAMPLA
Per a enterar-los d'un aseumpte
Davant la Comissió d'Eixampla han que cl« interessa se serviran presenestat formulades les següents mo- tar-se al Negociat Central (Quintes)
d'aquest Ajuntament demà. a les oncions:
Diïls senyors Massot, Escolà i Santa ze, les persones següent*:
marià, perquè s'arrangi la plataforRicard Amorós Jane, Joan Balart
ma de la font de la plaça del Cani- Bisbal. Franciscà Boluda. Antoni Bogó Hodú.
no Vendrell. Josep Di€<! Lillo; Ignasi
Dols senyors ííavée, Massot 1 Es- Garcia Llompcrt. Pere Gracia Arlflo.
colà, perquè s'indiquin les ressanls Roc Ibaíiez. teidre Uorens. Esteve
que corresponen ai carrsr de Navas Merjnn Eetmandez. Francesc Macian
<lc Toloisa entre els de Meridian i García. Juliii Madniga Frutbs. Josep
Hm.- de Padrón: j perquè, s'instal-lin Margalef Éstalella. FrarifesCa "Marslquatrp bombetes per a llum elèctrica , llach Vetriu. Pau Que«a Ildefons. Maj nuel Remelat Borràs 1 Joan Sancho
1 en cl inatéix tioç de carrsr.
iDels senj-ors Massot 4 Escolà, per- ! Bosch-

La mala nova
Tot e! sant diumpnge un núvol negre, impertèrrfc Ibavia planat damunt
Barcelona. SI era averany o no era
averany. Déu ho sap. Ara. quan ja tenim la punyalada a dintre, no ens
costaria pas molt. d'afirmar que era
averany. Llavors sigaiilicava pluja,
pluja intermitent, cançonera de lee
que no íant nl deixen fer. Per l'indret de Sabadell el cel no era tan
fosc Els que som un poc lletraferití
ens preocupem, bé massa, dels que
són cossaiferlts fiant fessin ells per
nosaltres!!; 1 més d'un cop j més de
dos. mirant la clariana, havíem pensant; enoara es.bateran, i després: ja
es baten, s'estag patent. Però nl una
fiblada d'Inquietud, res . «0 h i ' h a
com tenir confiança en la causa i en
els que la deíensen per a viure refiat*
Cn ésser veepre desàrem els paperots de les nostres divagacions literàries, apagàrem el llum, prenguérem
el capeU i ens llençàrem al carrer
Entràrem al Tfvoll. El Fadrí de Sau
s'enfilava paret amunt de la presó de
Don Joan de SerraUlonga «com s! 'os
una rata, ai, com si íos una rata» «Reminiscència d'JEl pobre Terrlcerv/
De seguida eixírem. A l'entorn del
quiosc' de Canaletes una gentada enorme formava grups compactes, amassat*, brunxents da eomentaris. L i n terès futbolístic de la diada era. reJatl-,
vament petit per - tanta gernació 1
bum-bum. Alguna cosa anormal, alguna sorpresa o fel cataslrWIc havia
succeït aquella taroa.
El cor ens pegà una estralbada: «El
Barcelona, havia perdut!
•'Ena més que- un presseauiment una
deducció lògica riel que veiem. Quina
aitra peripècia tindria la virtut de
/produir semblant efervescència?
En el trasparént dVBl Sol» llegirem
la confirmació:
Sabadell, 2; Barcelona, 0
(La nova «ra lacònica, però brural.
La misitiíud no se'n sabia avefolr. Mirava el % o i amb una obsiinació, amb
una tristesa, amb una toçuderia i estupor que partien l'anima. Molts IPn!cn un aire contrtft i romanien capjups qjEQ-sl veMlessln un malalt Els
adversaris del campió p a - ^ j ' i v n la
seva jóia mnUg.uv S'o en Ira^ts sarcàstiques é'íiivíjnsnT cóm quan el
graa Carner fou carabassejai en el
certamen Iltcí-ari de Reu?
- De cap a oap de la Hambla no es
paílava d'altra cosa.
Mal hi pot haver joia comrleia en
aquest món de misèries.
Al trlcruf del Teatre Líric Cavaià
responia un «zero» esportiu! La Untí
Monàrquica Nacional endomaseniia els
balcons? Prou De ganes se'n morien,
A ler- nòu t'-^-ades de la nit. encara,
enfi ont del «í>ab.-i-l^l. 2; Barcelona. 0»,
romanien estàtics i ennartats una massa de joves Realment, sembla que
amb la nostra ferma voluntat, amb el
nostre hipnarisme 1 amb e! nostre
dejuni íervorós podem capgirar un
rètol. P.eró D·'u ens guard d'un Ja està
íet. d l que tota !a França s'hagués
pairat de sopar centrista de sos pecats, el telegrama 'atidlc dal K. O. de
Carpenfler a Nova Jersey hauria desaparegui nj s'haurn alterat
iProcurem que no arribi el negre seaagalès. ara
Napoleó fou emorrat a Waterloo per
un matemàtic mediocre, un escarni •••
ta del «No.vededes». com sí iliRucfsim.
Però un Club no és un emperador
nj una àliga una pilota.
Napoleó tornava "de SapL tornava
d'Esp-.nya. tnrna\·a d'Eurona. i el
«Bírceióna· totjust és a Sabadell.
IEI molestós é5 l'alegria, la presca.
la dlsbaulxa I entusiasme que embriaga ails sabadollens cn aquestes hores. Ja es veuen a l'Alcàniara erabar·-·af. fent camí a Santa Elena. I un
be! Ja hl passaràs per.davant de casal, pensen els barcelonistes no aturts
per l'encepegada. I es disposen a vestir-se d'hivern amb teixits de Terrassa,
I són molts mils!
«tCDBWCl BSRTRANA

A Londras segueix preocupant molt l'aliança entre Moscou 1 Angora. Un corresponsal del «Times» atribueix la derrota grega, «1
primer terme, a J'ajnt. mornl i material de Rússia a Turquia. Fa
dòs anys /ou signat el primer conveni entre la Rússia dels Soviets i
la Tuiquia de Mustafà Kcmal. estipulant-hi una cooperació absoluta
per tal que els turcs poguessin reoïnquerir llurs territoris. Petó el
mateix corresponsal remarco" que la Rússia bolxevrsta, l'enemic més
implacable qiie ma; no hagi tingut Anglaterra, ha posat tots els seus
recursos a disposició de Turquia, no per tal com desitgi restaurar
la integritat territoriai de la nació turca, sinó per aconseguir el que
no havien pogut . obtenir els Tsars: el domini dels Estrets i del Mediterrani oriental. Mentre certes regions de Rússia es mojren materiahneht de fam. ei govern de Moscou ha tramès al d'Angpra vuitanta milions de rubles or, és a dir, uns vuit mHions de llioTes esterlines, més de doscente milions dc pessetes. L'artilleria, els fusells,
les municions i els vehicles agafats pels bolxevistes a les forces 'de
Denikin i Wrangel han estat tramesos a Milstaíà Kemal. I les tropes kemalistes que no gaire lluny de Txanac sotgen els moviments
dels soldats anglesos, estan armades amb els fusells britànics que
foren lliurats a . Wrangel per .a combatre els bolxevistes.

Si, en s o r g i r ' l a revolució russa, els estadistes anglesca podien tenir la secreta esperança de desfer-se alhora de l'enemic del Centre
d'Europa i de l'aliat circumstancial que havia sigut l'enemic secular
de l'imperi britànic a l'Orient europeu i a l'Asia, la política internacional seguida pel Govern de Moscou ha esvait aquestes iHusions.
La Rússia boixevista, que nega la tradició i la pàtria, actua en la
política internacional, per una mena d'avatar inexorable superior a
totes les teories, com actuarem els antics emperadors. Es la realitat,
és la vida mateixa de Rússia, que dicta inexorablement aquesta, política, al servei de la qual el Govern de Moscou ha arribat a una íntima intel·ligència amb el Govern d'Angora.
El tractat russo-turc del 5 de gener d'enguany l'han inserit textualment tots els diaris d ' a m b d ó s països. L'article 5 obliga les dues
p a ï t s contractants a no decidir llur política quant als Estrets íino
després de m u t u acord. Segons aquest article, Moscou pot evitar que
Angora accepti condicions que no siguin grates al Govern bolxcvista.
.
.
.
Mustafà Kemal es considera lligat per aquest article k bo demostra el fet que en la comunicació contestant la nota intcraliada.
el Gnvem d'Angora fa pública la seva sorpresa per no haver sigut
invitades a la confarència imminent Rússia, Ucraïna i Geòrgia, com
ho han estat Romania i Sèrbia, i proposa definitivament que ho siguin. És clar que a Londres ha causat molt mal efecte aquesta part
de ia nota turça, i que no consideren U c r a ï n a i Geòrgia com a Estats independents en realitat, sinó com a creacions arbitraries i artificioses dels Soviets, els quals exerceixen llur influència damunt ete
kemalistes, mitjançant, llpr representant a Angora, é! subtil diplomàtic Araloff.
Poques vegades una revolució ha tingut al seu servei individualitats tan fortes com les de la Revolució russa. Recordem que, entre
tots els governants tí'Europa, els dos únics que segueixen dirigint la
política de llurs països d'ençà de la signatura de l'armistici, són Lenin i Uoyd Georgc. Araloff é s un dels homes més notables de ia
Rússia bolxevista. Durant dos anys ha invertit tots els recursos
que Rússia ha posat a la seva disposició en aconseguir les simpaties i l'ajut de les persones més influents del Govern d'Angora. L a
meitat dels diputats de la Gran Assemblea Nacional, segons assegura el corresponsal del Times ja esmentat, han sigut guanyats a la
causa russa, mitjançaint Araloff, per interès o per convicció. Els
diaris d'Angora. afegeix el mateix corresponsal, Hakinüet-i-iíiUie i
y<rni Gun -són orgues tan bolxevistes com Izvcstia i Pravdfl.
Rússia fou, com han recordat solemnialment els kemalistes, el primer país que reconegué el Govern d'Angora com a govern legítim
de Turquia. L'objectiu del Govern de Moscou, segons dedueixen els
anglesos dels discursos deis cabdills bolxevistes i els articles de la
premsa dels Soviets, és provocar la guerra entre l'imperi britànic
i Turquia, i aprofitar l'ocasió per atacar Romania i tomar a posar
el peu als Balcans. Lenin, per una força històrica superior a la
seva voluntat, sent els mateixos impulsos imperialistes que Pere el
Gran. M-cscou tracta d'entretenir Polònia amb afalacs mentre dóna
el primer cop a l sud. I çreu que é« possible suscitar una guerra-de
Rússia, Turquia i Alemanya contra els aliats.
Anglaterra necessita, dones, separar tan aviat còm pugui Angora
de Moscou. Per això accedeix a gairebé totes les. demandes dels turcs.
P e r ò necessita tenir la seguretat que aquestes- concessions & Turquia
no serviran per a refermar els lligams que la uneixen ara a Rússia.
La contingència d'una unió de Rússia i Turquia a Tràcia que les posés
en condicions de tancar els Estrets quan volguessin és absolutament
inadmissible per Anglaterra.
Fa pocs dies, en un discurs pronunciat per Radek davant el Congrés d'Obrers dels Transports a Moscou, insistí en la mateixa tesi
que la victòria de!? turcs era deguda a la cooperació dels Soviets. L a
Rússia sovietista, afegí, no podria viure sense el lliure pas al Mediterrani pels Estrets. Es a dir, la Rússia bolxevista vol tomar a empendre la marxa envers el Mediterrani que iniciarem els Tsars i Anglaterra creia que havia interromput la Revolució.
Mustafà Kemal, que é s u n gran patriota, no supeditarà segurament els interess's turcs als interessos russos. Però, com concebrà ed
aquests moments els inleressos turcs? Aquest és el problema. Si per
gratitud o per convicció creu que l'interès de Turquia és romandre
Ha mort a la" finca deli seus pares, unida a Rússia, la posició d'Anglaterra esdevindrà molt difícil. Es rea Artés, el nen Felip de Rius i Solà,
ííll del nostre volfeudisslm nmlc e! co- petirà, a 'a inversa, ia història de l'Orient europeu. Durant molts lusnegut escriptor'Ang?! de Rius Vidal. tres, Anglaterra utilitzà Turquia contra Rússia. Ara Rússia utilitTenia èn Felip do RhiS Ptotw iàys zaria Turquia contra Anglaterra. I Turquia seguiria vivint a Euespigadets. Era ple de simpatia 1 bon- ropa, instal·lada als Estrets, gràcies a la rivalitat d'Anglaterra i Rúsdat que esperançaven els millors fruits sia. Aquesta sorprenent shnilicadència de la història demostra que
per a la seva vldè
Déu l'ha volguí al cel'l cal acatar els interessos permanents de les nacions superen totes les anècdotes,
amb resignació els eeus designis. Que quo la nació és una cosa substantiva i les formes de govern i les orga-"
contribueixi a aciuesta ne:ess5iia re- nitzacions socials són cwes adjectives.
signació el dol ccrdiahiSim amb què
acompanyem els seus pares 1 germans.
jOAfiUíM P E L L I C E N A I C A M A C H O
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M o d a La diada d'avui a València
Manifestació
de valenciania
La Molt U-lustre i Primitiva Confraria de Nostre Senyors Jesucrist. da
la Verge Maria i del Benaventurat
Apòstol Sant Jaume, fundada 1 estàbbda a la Santa Metropolitana Església de la Seu, ha commorat avui
l'entrada triomfal del Rei En Jaume
a la capital del Regne, celebrant una
missa a l'altar de l'esmentada Confraria a la Seu. en qual altar tradiclonatment es conserva la memòria
d'haver-se celebrat la primera missa
quan lexèreit cristià penetrà dintre la
ciutat, donant gràcies per la gran
mercè que Déu 11 atorgà.
El molt il-lustie senyor don Pasqual
Llepis, canonge de la Seu i prior de
l'esmentada Confraria, en nom I representació de l'Estament Eclesiàstic,
Militar i Reia] de la dita Associació,
ha -tingut l'bonor d'invitar tots els
valencians a la dita festivitat, avui,
a dos quarts de vuit del matí.
Dissabte va publicar-se la següent
crida:
.AL POBLE VALENCIÀ:

L'èxit

n o m i n v a

(EL DISSABTE
Anem a- dir quelcom del tercer dia
Je funcionament del Saló de Moda.
però temem que no resulti una repeticíó del que portem ja dit. perquè realoent des del primer dia s'ha presentat
an perfecte, que no és possible su?rardo.
'Els que acudim alb cada dia podem
FpaiHür de .l'estUl'Vió de nous vestits.
I^ue *empre és -roía agradable, perrt
lei conjunt nn té alteració. A'oroé» hl
ha el fet simpàtic de què els models
van cada dia adquirint major compenetra, io amb ei .púídic. mostrant-se
1 amatents a satisíer qualsevol cnríode les . senyores.
[nbé ha pres majrr extensió l'ü-s
de joiells que faciliten les cases expositores i que no cal dir que donen
un relleu extraordinari als models.
Ahir virem sentir dir que es prepara per aquests dics l'exhibició do
jolelte de gran valor i mèrU artístic
Tot això í a que el públic passi les
hores allí com si fossin exhalacions
No pot donar-se una prova millor de
l'interès, que deEper,€n les exlhíbicions
que el fet de què rts. concurrents no
abandonen una taula ifins que es

Qeneralitat

Unes quantes entitats, constituïdes
per joves enamorats d« València i
amants entusiastes de les glòries de
!a nostra terra, han concebut l a idea
d^ remembrar el fet més transcendental de la Història de la ciutat, la Reconquesta de la capital i fundació
de l'Eetat valencià, esdevingut el 9
EL SALO
d'octubre de 1238, 1 a l'efecte, ha recabat i aconseguit de l'Excel-lentlssim
veuen sorpresos amb què l'espectacle la Plaça d'iEspaftya. Aquests dies pas- Ajuntament de la ciutat que assisteixi
sats encara hom podia pendre pa- en corporació al monument del Bel
hnaíitza;
t a direcció de la Fira. atènem qu* ciència però el dissabte els pàssos es- En Jaume el Conqueridor, el dilluns,
«1 dia abans el públic no havia de- taven enfangats de tal manera que dia 9. a les onze del matí. a retre homostrat desigs de ballar, juprimi el els peus quedaven ensorrats i sols menatge al qui deslluirà els nostra
ball i aixi l'exhibició durà una estona amb moltes molèsties podia sortir-se'n. regne i va saber donar-ll lleis que el
feren gran i poderós.
sobretot al vespre.
més encara, que fou sense descans.
Tajnbé; vàrem observar que havien
La comissió organitzadora de l'hodesaparegut els vanos anunciadors de
EL DIUMENGE
menatge convida tots els valencians
les cases a les quals pertanyien alAhir. diumenge, el Saló de la iMf.da autoritats i entitats populars, cultuguns models. S'han donat compte de
va
batre el recòçd de la cortíulrèmfla. rals, esportives, polítiques i rehgioquè això sols pot fer-S« en forma geFou
tan nombrosa que s'haguèSren ses. i en general al poble tot, a què
neral i no tragmentarlaf
d'habilitar ntoltes taules en movès fi- s'uneisin a la manifestació de valen
clania, que sortirà del Casal de la
Veiérem un artista molt dlstiniglt bres que les previsies.
prenent apunts de dibuixos dffl Saló
El Palau presentava un magnífic Ciutat., a les onze del matí. acudint
do la Moda, i en saludar-lo «ns ex- ! efecte amb tamès dàmés dïsiiógldes amb les respectives banderes. 1 porpressà la seva admirarió per l'espec- : que contemplaven encisades .'exih;- tant flors moltes, tantes com siguin
possibles, així com a posar domassos
tacle 9é gust exquisit que representa- cíó dels models
als balcons, per a celebrar d'aqueixa
va el Saló de la iModa. per la riquesa
Després del dia d'ahir
no pot falsó el dia de la Raça Valenciana
dels vestits extiíbifs per la selecció
de la concurrència, així « m per l'e- dir-se altra rosa. sinó què Tèxít del
Pel poc temps que enguany hl ha
Saló ha superat les esperances dels
fecte ariisiic del Palau
hagut per a preparar la festa, no es
. Aquest» impressïft *s unànime t sa- organiuadors.
convida particularment, esperant que
bem que aquest Saló de la Moda ha
tótà la Ciutat respondrà a aquesta
PER i DÉMA
inf^irat grans projectes per a la gran
crida, que voe fa per l'amor a la pàexposició que.es prepara a Montjulch
tria.»
i en la qual veurem un superb Palau
Domà. a les quatre de là tarda, éi
de la Moda
1
Comitè do la Fira òfleial de "Mostres
LA COMISSIÓ D'HOMENATGE
de Barcelona, çrirarà una Visita a les
N'o volem acabar aquestes notes sen- instal·lacions díl SalÀ de là Moda
La simpàtica revista «Les Festes
^ .dòldre'íte dé la deficiència que hi L'acte serà amènitiat »mb un conValensianes», en el seu número i .
ha hagut t/Mj els di.es de servei d'au- cert de la Banda Mimlcipal imme- dirigeix
tòmnlbus fina al Palau, mótlivanl que diatament desprès de ia visita comen- valencià: la següent crida al poble
tots a,qu,ellf que per a anar-hi 1 tor- çarà la desfilada de ftaniqulS cxht·
»Avui estripa l'intricat vel dei prònar no compten amb veíHcieiprepi 'ha- blnt, nous models dè les casés expogréé una de les nostres genuïnes fesgin de fer llargues caminades des de sitores.
tes tradicionals. La commemóracíó
de la conquesta de València pel Rei
En Jaume.
a

Els actes
d'afirmació nacionalista

- COMISSIÓ PROVINCIAL
La Comissió Pfòvincial ha despatxar els següents assumptes de la Secció de- comptes municipals:
Dictàmens proposant l'aprovació i
ftniquit dels comptes municipals de
Cubelles, correapònents à l'any 191819; DJbelles i San; Mateo de Bages,
corresnonents a l'any 1919-20; Alella;
Canyelles; Gayà; Pallejà; Sant Pere
de Prémfà; Sant Pere de Ribes I Tavertet, corresponents a l'any 19S0-21.

Ens comunica la Secció Penüanent
de Propaganda del Centre Autonomistà de Dependents del Comerç ï de
la Indústria, que els treballs d'organització iU l'acte d'afirmació nacionalis'a del dia 22 del corrent, pross«gueixen amb gran activitat
Els Ajuntaments, entitats t flrts molts
partíciílàrs. trameten cada dia a l'esraenta'da Secció, llurs corresponents
adhesions, fent afirmació de nacionaj lísme i . declaranUse dlsposalsi a ajuL'ESCOLA DEL TREBALL
j dar a la constitució del üovero de CaEl curs de Lectures Literàries de talunya
En sessió consistorial, són Ja molts
TEscola del Treball començarà enguany el dissabte vioent. dia 14. Les els Ajuntaments que han votat íntelectures seran públiques 1 tindran gra la -Declaració, proposada pel Cenlloc. regularment, tols els dissabtes, tre. Hom confia que no n'hi haurà
a un quart de set en punt de la tar- cap "qtíe deixi d'aprovar-la, ja que no
da, a la Sala de Conferències de lEs- es tracta, pas de cap fet polític. L'encola.
, tital-organitzadora és prou coneguda
I de tothom perquè es presti a recels de
ningú.
Ij Malgrat tot, encara hi han Ajunta.
i ments, on s'hi han hagut, de sostenir
lluites per aprovar-ho. més que res
per -suspicàcies infonàmentades. Citarem per exemple el cas de l'AjuntaCONDEMNA
ment de Vilanova i Geltrú, que per
Secció primera d'aquesta- Au- oposició d'uns quants regidors, no va
diència ha condemnat a En Lluís Bru aprovar-se la •Declaració- el primer
i Jàrdi a dos anys. quatre mesos l <Ma de tractar-ho en consistori per
un dia de presó correcdonàl per la recels i suspicàcies de política. Així
publicació d'un -mànifést al periòdic . que- es féu càrrec l'Ajuntament do
•Esquerra»,
' Vilanova que el Centre Autonomista

Polítiques

DiDuns, 9 d'octubre de 1922

de Dípendent* fiè éstAv» ai sèrVèi d*
cap política detèrmlààiaa, i si al servei de la causa dé Ga*aiunya exclusivament, la «DMlaraciè. và éssér
aprovada per unanimitat
Naturalment, que h i hart Aíuíitaments els quíJí. no expressen l'eetàt
d'optnió dei poblo, i serà íifícil slrtó
impossible, l'àpròvació dé là -Declàradó-. Sabem qu» tnrs d'un Ajuntament, déèpr^- de les comMhàcíótis a
que ha estat, sotmès, no l i ha quedat
cap regidor dels elegits pel póblé.
Però els poblés qué es tróbcn en
aquests casos, poden tanibe Votar la
• Declaració», "i a l'efeète podèn reunír-se els regidors i ex-re^idors. entitats, etc. 1 votar-la. procurant rodejar l'acte de la més' gran solemnitat,
perquè la voluntat de Catalunya es
manifesti explèndida i Ificohtrovenible.

Els fets de La Bisbal

rAmb amargor confessem, sense li»
rlsmes. que aqueixa festa decau, en
mig duna indiferència que ratlla amb
liabandó. puix un grapat de valenciàns conscients de llur deure 1 da
àmor a ]a terra natura,, que fan urna
lleugera manifestació de llurs sentiments, i el gremi de conflters. qufl
manté a dures penes les seves glorioses tradicions, els altres no es preocupen ni poc ni molt de la solemnitat del dia.
En un poble on per fútils m o ü u í
se celebren infinitat de festes que ení
fan ostentar el títols d'alegres i bullanguers, .gairebé es pot atribuir més
a incultura i a desconeixement de la
història pàtria valenciana aquestes
decadències en les festes purament
tradicionals.
Perquè, d'altra manera, no s'explica que el nostre poble no celebri
aquesta data amb la solemnitat adequada a ço que és res menys que l i
fundació del nostre regne, de la nostra història, de la nostra raça.».
L'Ajuntament, que fa infinitat d'os»
tentacíons en actes que a València no
l i incumbeixen 1 que als més naturals
no els pprotegeix. tots els valencians
havem i «Les Festes Valensianes. els
primer. exiglr-U aquesta festa que
llegítimament ens correspon celebrar.
Els pobles de la regió han de fer
acte de presència amb llurs Ajuntaments, a la ciutat; aquesta ha d'engarlandar-se amb els seus millors habillaments: el comerç, la indústria t
la gran massa ciutadana han de feï
gala de llurs sentiments patriòtics. ..
i així ressorgirà beliament, aquest^
festa, que només amb lleugers reflectimetvts de la seva eamortuída llum,
ens diu que donà vida a l'incomparable solar valencià.
Nosaltres tralladem aquesta cridd
al nostre excel-lentísslm Ajuntament,
perquè en anys a venir (Ja que la
preraura del temps ho fa impossiMo
en aquest any), es digni celebrar unes
festes l Inviti els Ajuntaments de Va.
lència. Castelló i Alacant; donant així
sensació que es preocupa d una data
gloriosa per a tot valencià.»
La Diputació s'ha adherit « l'homenatge a la memòria (Jel Rel
En Jaume, assistirnt a la manifestació d'avui, el president senyor Jiménez de Bentrosa, el vlce-prcsideru
senyor Bataller i una comissió de diputats.
L'Ajuntament també hi tat assistit,
a les onze del matí. presidit pel t i .
nent d'alcalde senyor Garcia Cabanyes.
Avui, de deu a una del matí. la comissió organitzadora, ha romàs al
Parterre, per a rebre les comissiona
qua visitin el monument del Rei En|
Jaume.
Per a major claredat, la coml'ssUjl
acordà que els represei tants d'entitats adherides a l'homenalge, vagitj
separadament.

Murauimium iMiuimi imiiuimiii i i n m ^

L'actualitat social
EL RETIR OBRER
Signada pels representants que
composen el Comitè Pro-Retlrs Obrers
han estat repartides profusament per
les barriades del Clot i Sant Martí
unes proclames convidant els obrers
a l'acte de propaganda a favor de!
programa mínim de les conclusiòns
de millores a la Llei de Retirs, que
tindrà lloc el propvinent dijous, dia
12, a les deu de la vetlla, a l'Ateneu
Obrer Català, de Sani Martí, plaça
del Mercat, 2. Clot.
A aquest acte. que serà públic. In
parlaran els senyors Vilanova. Palomas, Nieto l el president del Comitè
Pro-Retirs. En Pere Gorga Artigas,
els quals disertaran. entre altres
punts de l'esmentat programa, sobre
el que fa referència a la contribució
a pagar per part de l'obrer d'una
pesseta mesa! obligatòria. Ia qual.
afegida a les altres tres que paga el
patró per cadascun dels seus obrers
i una que en paga l'Estat, per a
cada treballador, l i permeti percebre
en concepte de retir 1 als seixanta
anys, com a màxim. Ia pensió mínima de mil pessetes l'any.

enviades al President del Consell da
ministres i al ministre del Treball cota
a resum de l'acte.

Els parlamentaris catalans i la campanya
del Marroc
No essent possible contestar totes le<
comunicacions que ha rebut de divers o í Ajuntaments la'ComisSIó de parüaraentarib per a la intensl'icació de la
campanya d opinió endegaria a obtenir
del Govern d'Espanya ia repatrlacld
immediata de les tropes del Marroc (
,Ja convocatòria d'dn plebiscit per rnltj i del qual l'opinió pública pugui
determinar e! sentit de la política d'Es,
panya a l'Atrica, la dita Comissió ipcomana a lots els Ajuntaments de Catalunya que esperin 'les instruccion*
que d'aquí pocs dies els seran remeses
abans de pendre cap acord i que l<4
segueixin estrictament el més aviat
possible.

La Unió Jurídica Catalana setà treballant per l'organització d'un acte
públic a L a Bisbal com a pròtèsta-dels
fets esdevinguts amb motiu de l'Inex·
plicalble conducta déi Jutge dè primera
instància d'aquell partit l d« l'abandó en què les autoritats judicials tenen
tot el que fa referència aSS drets mai
prescrits de Catalunya.
També han estat convidades a l'acL'acte, que és molt prObàUl'è qu« si- te les Societats Obreres, Cooperatives .AUTORITZEU LES NOTES DE L$3
gui el diumenge vinént. dia 15. pro- i Ateneus que sentin simpaties per a
met tenir una ellcaç trànscendàn- aquesta humanitària campanya, les QUALS ENS PREGUEN LA Pl-RUCAeia donat ei disgust què à^uells fets quals podran unir-se a les- peticions ClO. AMB UN SEGELL O L'NA FJR»
que en favor dels obrers vells seran MA QUE ENS SIGUI CONEGUDA.
han provocat a tóta la cómarca.

Pfcg. 8. — Dilluns, 9 d'octubre de 1922

DARRERES
PENÍNSULA
D l LA PRESIDCNCM
Madrid, 9, 2 «arda.
El sots-secretarl de la f^esldèncla.
Senyor Marfil, ha manifestat aquesta
tada als periodistes que anit, a les
vuit, havia (ornat el president amb
et Rei, de la eeva excursió a Salamanca.
Ahir, a la tarda, els Rels s'atutaren a Avlla, essent objecte d'expreslves manifestacions d'afecte per
part de la població.
L'alcalde d'Avila ha tramès un telegrama agraint la visita.
Ha afegit el sots-secretari que el
cap del tíovern havia despatxat amb
el Rel. però que no havia sotmès a
la firma cap Decret.
També ha dit que el Govern té el
propòsit de trameire un representant
a la inauguració del monoment erlgr al marquès de Comlllas a Càdiz,
el qual acte se celebrarà el dia 12.
Ha acabat el senyor Marfil manifestant que realitzarà el seu projectat
viatge a Almeria, després que el president i el Rel tornin de la seva excursió a Sevilla

/

LA FIRA OE MOSTRES
Aquest mati, el ministre del Treball
ha presidit el Comitè organitzador de
la Fira de Mostres de Barcelona, el
qual ha estat reunit en aquell departament.
SOBRE LA DETENCIÓ DE L'AGENT
CONSULAR A UXOA
El ministre d'Estat ha facilitat
aquesta tarda la següent nota:
Com a resnltat de la reclamació
presentada sense pèrdua de temps
pel Govern espanyol, el Govern francès ha disposat la Immediata alliberació de l'agent consular d'Espanya
a Uxda. senyor Cegigas. el qual es
troba Ja reintegrat al seu lloc.
El ministeri de Negocis Estrangers
de Paris ha fet saber a l'ambaixador
d'Espanya que les autoritats del protectorat francès al Marroc desautoritzen la conducta que amb motiu d'aquesi incident han observat els agents
de la frontera del Muluya, havont-se
donat instruccions així mateix perquè incoi l'oportrt expedient.
Per la seva part, el Govern espanyol, el mateix dia que va tenir
coneixement oficial de la detenció del
senyor Caglga, ordeni que el cònsol
general senyor Clarà es traslladés a
Uxda. per a obrir una ampla laíormació sobre el succeït.
EL XA DE PÈRSIA
A| ministeri d'Estat s'ha rebut avui
un telegrama de Paris dontfnt compte dc que aquest maU ha sortit de
París el Xa de Pèrsia, en el sudesprés, amb direcció a Espanya.
ARRIBADA DELS REIS
Ahir tarda, a les sis. sortiren d'Avila en automòbil, amb direcció a Madrid, tete rels don Alfons 1 donya Victòria.
El cotxe del rei, que conduïa el propi don Alfons, va arribar a] Palau a
les 790.
Acompanyaven el monarca els seus
ajudants senyors Rodríguez Mourelo
i Badler.
La reina, amb la duquessa de Sant
Cario» l ei marquès de Bcndaiva. I el
senyor Sànchez Guerra, van arribar
una hora després.

Gèneres
de punt
Tot el que es fabrica de cotó,
llana i seda, ia sigui per •
senyora, senyor i nen, ho
comprareu a baix preu • la

Casa Vilardell
FABRICA de GENERESdePUNT
Hospital, 36 i 38. - Sucursals
Comte Asalto, S; Carme, 73
Riera Baixa, 28.
Magatzem: Barbarà, 16 bis.
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INFORMACIONS

LA DUQUESSA DE GUISA
: «Per a rebre la bandera que al
Aquest mati han arrioat a Madrid grup de forces regulars indígenes de
la duquessa de Guisa i les seves fi- Larraix ofereix l'Ajuntament de Sevilla, demà embarcaran a Larraix. per
lles,
a dlriglr-se a aquella capital, un taS estatgen al Palau Reial
bor d'Infanteria 1 un esquadró muntat dei tabor de eavalleria. qua porDESPATX
A l'hora de costum tia despatxat taran la representació del grup.
EI viatge el faran en el vapor «Esaquest matí amb el rei el President
colano».
del Consell.
A l'acte del lliurament de la banFORMACIÓ
dera hi concorrerà sambé en repreEl capità general de la regió, se- sentació de cada un dels cossos de
nyor Orozco. ha estat-aquest mart ai la dita comandància, constituïda Sper
Palau, per a ensenyar al rel el» cro- un eap i un oficial.
quis de la formació de tfopss de
En «i dit acte s'Imposarà a la bandemà amb motiu del viatge del Xa de dera del grup la Medalla Militar que
Pèrsia
amb aquesta data l i ha estat concedida.*
FIRMA DE GUERRA
CL PLCT TEATRAL
Disposant que ei general de brigaDesprés dels treballs portats a cap
da don Alfred Martínez. «1 qual comanda la primera brigada d'infante- aquests dies, sembla que toca al seu
ria de la segona divisió, passi des- fi el plet teatral, havent estat acceptat
tinat, en comissió a Jes ordres de per empresaris, actors 1 autors l'arbitratge en la foma que demanaven
l'Alt Comissari aL Marroc.
els pr.mers.
VISITES
A aquest fi s'ha format una comisEl senyor Sànchez Guerra ha re- sió constituïda per igual nombre d'embut aquest mati, al ministeri de la presaris, autors i actors, que discutiGuerra, la visita del general Burgue- rà la solució del conflicte.
te i dei tinent coronel senyor Millàn
El senyor Fraga, el qual es troba
Astray, cap del terç estranger.
fora de Madrid, hà eMat avisat l se
sap que ja s'ha .posat en camí. creientLA «OAOCTAs
se que demà se celebrarà la primera
La «Gaceta» publica:
reunió.
Del ministeri d'Estat. — Conveni de
Les impressions són optimistes.
comerç entre Espanya i Noruega.
Reial ordre del ministeri de FinanELS RCIS A ALBA DC TORMES
ces disposant que des del dia 20 del
Alba de Tormes. — Amb motiu de
corrent quedin posats a la venda, a la vlsHa dels Reis. la població apales expendeduries i que sigui obliga- regué ahir engalanada.
tori el seu emprament. dels efectes
Les autoritats reberen als sobirans
timbrats nous. i habilitats que s e* als afòres de la població.
menten.
A dos quarts d'onze van fer la seva
Reial ordre d'Instrucció pública 1 entrada, essent acollits amb gran enBelles Arts. disposant que quedi cons
tusiasme pel veïnat, que els vitoretltulda en la forma que s'indica la java.
Comissió central, a càrrec de la qual . A la Basílica, la qual es troba en
està proposar 1 aplicar els mltjams ne. construcció, després d'oir missa, se
cessans per a combatre l analfab-- celebrà amb tota solemnitat l'acte
d'imposar a Santa Teresa el birret de
tísme.
Reial Ordre del ministeri de Fo- Doctora.
Durant l'acte l'orquestra interpretà
ment relativa a l'entrada a Espanya
la Marxa Reial.
del bestiar bovi euis.
Finalment, els Rels visitaren el conAutoritzant a don Miquel Salas Ribas per a instal·lar una 4>àscula-pont vent de monges descalces, resant daal dic comercial del port de Palamós. vant les relíquies de la Santa.
A La Guia se celebrà un esmorzar.
Avis <f Estat anunciant que la República de San Marino s'ha adherí» ai I seguidament els sobirans marxaren
conveni i cinc acords postals signats en automòbil, en direcció a Àvila,
a Madrid el 30 de novembre de 1920. essent acomiadat amb igual entusiasme que a l'arribada,
FIRMA OC GRACIA I JUSTÍCIA
Nomenant canonge de l'església catedral, que s'ha de reduir a Col-le- L'EXPEDIENT OE RESPONSABILITATS
glaia. de Solsona, a don Pau Slmeon
úliribe I Gsralzar.
Madrid. 9. 616 tarda
Indultant a Joan Manuel Espadà,
<La ponència parlamentària que té
condemnat per l'Audiència de Terol, en estudi l'expedient del general P l de la meitat de la resta de la pena casso per a la depurcaió de responsa.
de cadena perpètua que II falta per büitats pel desastre d'Annual tornarà
complir.
a reunir-se el dijous vinent i espera
Indultant de la quarta part de la deixar ultimat ej seu treball a la terpena que 11 fou Imposada per la ma- cera desena del mes actual.
teixa Audiència a Josep Maria HerA l'entorn del dia 25 es convocarà
nàndez.
el ple de la comissió perquè comenci
OHnmulant per la d'exllament la l'estudi dc nhforrtVe que s'iia de sotresta de la penn que li faltt per a metre a la seva aprovació.
complir a Joaquim Garcia Doslo, con.
Fidels al jurament prestat de no
demnat per l'Audiència de Madrid. revelar el mrés minttn de tot al que
Commutant per la d'exllament la a l'estiidi de l expedicnt es refereix,
resta de la pena que 11 falta per cap dels vocals s'ha prestat a la recomplir a Josep Tcrora. condemnat vocació del compromís que voluntàper l'Audlncla de Lleyda.
riament adquirí i que ha de prescriure
Commutant per un any de presó precisament en el moment maeix que
correccional la pena que l i fon impo- es reprenguin les sessions de Corts.
sada a Miquel Pons per l'Audiència
'No obstant el discret mutisme que
de Palma.
s'han imposat els representants de les
Commutant per igual temps d'exl- diverses fraccions pcUltlqucs que el
lament la pena que s'Imposà per l'Au- Congrés designà peiquè en son dia la
diència de Sevilla a Àlvar Trigo.
Cambra deliberi l pronuncií el seu veModificant diversos articles del Re- redicte en assumpte que per la seva
glament del Nótariat. referents a la tratucendòncla constituirà durant molt
mutualitat notarial.
temps l'actualitat dels problemes sotmesos a la Cambra en la vinent lePARTIT DC FUTBOL
gislatura, coneixem algudes dades que
Al camp del Racing e« féu ahir creiem d'interès informatiu.
tarda el segon partit entre l'equip
S'ha parlat en el sl de la comissió
bavarès Wacker i el proinetari del
de què no" consten en l'expedient
camp.
Des del principi l'equip alemany tots el£ elements de judici indispen
dominà completament l'espanyol, gua- sables per a redactar un informe
nyant per deu gols. contra dos que complet.
"Per virtut d é l··'reials ordres puferen els madrilenvs.
blicades pel senyor Clerva. el-Hminant
MEDALLA MILITAR
de les suposades responsabilitats a
Madrid. 9. S'IS tarda. l'allavors Alt Comissari, general BeHa estat concedida la Medalla mili- renguer, no es precisa en l'expedient
tar a la mehalla jallflana I als grups si en realitat existí un dualisme, a
de forces regulars indígenes de Te- l'apreciar l'abast de les operacions
tuan 1 Larraix. en atenció a què des que pecedlren al desastre, entre els
de la seva creació han constituït la generals Silvestre i Berenguer.
força de xoc de tes columnes en totes
Opinen els ponents que en l iníorles operacions que s'han fet en els me de caràcter jurídic que elevaran
territoris respectius, donant sempre al ple no sorgiran divergències, però
rehacienis proves de valor, entusias- no neguen que aquestes puguin prome i amor i llealtat a Espanya.
duir-se quan eg sotmetin a la comisUNA BANDERA
sió en ple
Ai minleteri de la guerra han faciCn la nostra legislació les responsabüitata «o què puguin incórrer els
Utst la següent nota

ministres en Ifexerclci de llurs fundeions. són aquelles que com les de
prevaricacló o*—" cauen de ple dintre el Codi Penal; però en 1 estudi d*
l'expedlcm Plcasso es tracta de dilucidar i concretar sl les responsabllUats arriben a alguns dels ex-mllustres que regentaren el ministeri de la
Guerra.
En aquest punt concret les opinions
s'han exterioritzat amb criteri» diferents.
Des del cop d'Abaran fins el desastre d'Annual. transcorregueren 52
dies. temps més que suficient perquè
la lliçó hagués estat aprofitada, bé
recontrulnt un exèrcit que patia de
manca de comandament, o amb l'adopció de mesures de prevlMó, encaminade a fortificar les posicions de
reraguarda que públicament s'ha dit
que eren simples telons amb bambolines. qu»n el pals creia que els dlspendls ocasionats haurien d'ésser de
pedra berroquenya
Sobre aquestes conseqüncles es formularan vots partlculare 1 és possible
que qaest sigui el pum de partida,
adulnt els fonaments bàsics per a
concvretar l'abast de les responsabilitats.
En l'informe dçl senyor Alcalà Zamora s'enjudícla el plet de conjunt,
atenint-se a les consideracions i deduccions del general Picaeso en iniciar-lo.
. .
Es possible que alguns vocals, dedulnt els ensenyaments d'aqnest Informe de cartcier jurídic, assenyalin
més concretament els casos de responsabilitat que per cert no figuren
tots o molt superficialment en el citat expedient.

BARCELONA
Desgràcia a Sitges
A primera hora d'aquest matí a
Sitges, prop dei Cementiri, «1 tren
aixafat una dona.
Reconegut el cadàver, s'ha vist que
era una noia d'uns 28 anys. filla de
Sitges, anomenada Remei Camp.
Aquesta pobre noia havia >estst a
punt d'ésser agafada nels trans altres
vegades, feaven&ho impedit els vigilants de la via.
Era la noia aquesta molt apreciada
de les teves relacions.
Ei Jutjat s'ha presentat al cap de
poca estona. Instruint les diligències
del cas.
-o-anv

Segon aniversari
Ahir varen tenir lloc. amb tot esplendor, els actes amb què fou commemorat el segon aniversari de la
creació deis Pomells de Joventut. En
molts llocs varen celebrar-se festes,
però a Barcelona s'acompliren les
FESTA DE FE
Al nwtt. com era anunciat, fou ecle.
brada la Festa de la Fe. a l'església
de Santa Anna. Ia qual es veié molt
concorreguda: no cal dir que la càputxeta blanca hi rumbejava coplosament: va ésser un acte de pietat
gran i majestuós.
La missa de la Mare de Núria va
ésser cantada amb emocionant unció
per una massa choral composta de
1 Orfeó Sarrianenc 1 de diferents elements pomellistes Mn. Àngel Obiols
dirigia, amb aquell saber-ho fer a
què ens té acostumats.
Era celebrant el canonge doctor
Rlbó. el qual féu la plàtíca preparatòria de la sagrada Comunió, extenent-se en consideracions de misticisme i de pietat molt delicades.
El repartiment del Pa dels Àngels
va durar molt llarga estona: ço que
demostrà la gran multitud que s'atançà a la Taula.
A la presidència de l'ade hi v?lérem els senyors Vallès i Ptijals. Folch
1 Torres, Leonci Soler 1 March, Serra I Ustrell.
La Festa de la Fe va resultar,
doncs. Uufdissima
FESTA DE PÀTRIA
A les onze del matí va celebrar-se
la Festa de Pàtria, al Parc Güell.
Malgrat la pluja batent, toia una romeria s'anà enfilant de tots indret*
d* la ciutat vers el turonell del Pare:
l'espaiós recinte del Teatre Grec. ben

aviat ttn ple de joventut remerosa
Anaven compareixent banderes, ar
portades per notes, ara per joves; Ca
da vegada ressonaven forts aplaW
ments; i'ooada anava engrolxint-se
La Principal de Tortellà cornen'
de refilar la -Santa Espina»; gross,
animació i formació de rodones; tu
llades nodrides...
Arriben més banderes i arriba (
fundador dels Pomells, senyor Jos*
Maria Folch l Torres, produint »
una gran ovació.
L'ovació es repeteix en fer-se l e?
trada triomfal del Patufet, que un gros cap de cartró, que Imita u
Imatge del conegut periòdic, i és dut
par un Infant, rodejat duna mude banderes, que volen al seu eniccom un elxaan de colors vlolenu
nts;
nens 1 nenes, noies l joves s'afarv.:
yen
al volt del símbol triomfal, fent nu.
nlfestacló de llur enluèiasme v e .
sant.
Parla després En Josep M.» Folch
i Torres, i llavors es féu un gran -.
lenci, per oir la paraula de] fonda.
5dor. Amb paraula enfervorida glossa
el significat de la festa i la irar_cendència del segon aniversari de u
institució dels Pomells quan els SP ;;
detractors deien que .no eren t :
una foguerada d'encenalls. Ja v?
aquella foguerada d'encenalls com
avui il·lumina tot Catalunya, (to; Pomells no són una cosa- passatger;.;
els Pomells són eterns. Es molt .ic
lorós, afegeix, que atacs ens vinguin
no sols de gent tinguda per eneifilgi
de Catalunya, sinó per gent que es
diu catalanista. Nòsaltres, però, eegulnt en els nostres principis de pietat i de patriotisme, proclamem ben
alt que els perdonem. Acaba diem
que ell no és un gulador .nl un director, sinó un guiat, un dirigit per
l'àrdida mainada dels Pomells, qus
són un exemple l una'esperanço.
Grandiosa ovació
En acabar, noves ballades da 'sarli
nes i ballets populars: «Galop de cor
tesia». de Gurp. I «L'iniHoi». sota la
direcció d'En Joan Rigall, molt gen
-«U»..:
.Acabà, fln-ümeni, amb el cant d
l'himne dels Pomells, entre gran en
tusinsme

L a restauració
del Contrapàs
Els treballs que ve realitzant l'Ateneu Empordanès l el Comitè corresponent, per a restaurar l'antiga dansa
cContranàs». ban trobat uh ressò encoratjador a la vila de Torroella de
"Montgrí, amb motiu de la seva brillant Festa major, darrerament celebrada.
Un* grup d'entusiastes sardanistes,
decidiren efectuar un assaig de restauració, a qual fl s'organitzaren en
l'estatge del Sindicat Agrícola dnes
audicions d'un vell Contrapàs. procedent de l'arxiu de la cobla «Els Juncans», de Banyoles, a càrrec de la
cobla «La Lira», dè Torroella da
Montgrí.
Wm
Acudí a l'esmentat estatge, enorma
concurrència, la qual celebrà omb entusiasme la novetat.'que àdhuc tingué l'airactiu d'un Intent de ballar
el Contrapès un grup de venerables
pagesos.
Assistí a aquestes festes, en répresentacló del Comitè de Barcelona, el
seu assessor tècnic. En Salvador Haurlch. el qual convocà a una reunió
a prestigiosos elements folk-lorirtes i
sardanistes de la localitat, de qual
acte en sorgí l'acord de fundar a Torroella de Montgrí una Associació per
a restaurar el Contrapàs, sota la direcció d'un Comitè adscrit al de Barcelona, per a efectuar conjuntaraín''
els treballs de restauració. El domicil i social d'aquest Comitè, serà a i'Ateneu Montgrí
El Comitè ha començat la tasca da
investigar tot el que concerneixi
a ia dansa, en aquella comarca.
Amb motiu d'aquests actes, la nota'
ble cobla «Els Montgrins», com«n'-'
d'assatjar un Contrapàs llarg, transcrit
al gust modern pel senyor Raurlch. i
donà la primera audició pública ds
la «Sardana del Contrapàs núm. l ' composta per l'esmentat autor sobra
motius d'un formós contrapàs empordanès, que tingué gran èxit per la
novetat i puresa d'aquest gran esüï
popular, que constitueix una sorpresa per als fllharmòoícs.
El Comitè de Barcelona ha pres l'acord de felicitar cordialment als torroeüenc* per lois els actes realitzats i oferir-;OÍ Inrondiciottal v -'i concurs.

L'K V E U D E CXTXETTNT»

Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona

.Aquelles Laiuimlií'lmes danilseUes
que. durant tot el concert, havien donat proves de llur entusiasme per
le.- xamoses 1 uoïits cançons catalanes, aplaudfcnt-li-s i a •laniant-l·'s. en
acabar-se el /.onctrt. \ i i |.eu dret,"
aplaudien, i . aclamant Cataluny i .
Inauguració del Casal
demanaren al mestre Míllet que l'Orfeó cantés tEis Segadors», i foren
Les necessitats creixents datendre sena impossible dir ona paraula del cantats
amb toia la concurrència a
Inombroses soíllcrtuds de matríou- que passa en la sessl d'obertura.
dret. aplaudint amb el major
Presidia al cardenal-arqueblsbe de peu
lia per a! curs 1921-a,- obligà a ireoientusiasme i aclamant Cataliutya 1
í j i i-Jnstltut d«l reduït local del CST- Tarragona, doctor Vidal 1 Barraquer. l'Ot feó.
l-ar dínisabets 1 traspassar-lo al gran- acompanyat del senyor Bisbe de Barlalí· 1 e^ilèiuiíd casal. que. sota la celona, doctor Guilíamet; el senyor La .festa resultà grandiosa. La íeIdlrecdó de ranjuitecte N-Et»rlc Sag- abat de Montserrat; el President de nyora vídua de Verdaguer i Callis
lnier s'ha bastit en el que íou c»s«a la Mancomunitat de Catalunya. En i les dames Je la Junta i les proí?sl i jaidl de Ift distingida famUla tour- Josep Puig i Cadaíalch; el president íores reblen aíectuoses enhorabones.
Icflonlna d'En Benigne de Sala», al de la Diputació En Joan VallCiS i PuIcirrer de Sant Pere Més Baix, can- jals; el regidor En iMarti Esteve, deI criada al del Wonifuicli de Sant Pe- legat de l'alcaWe; el docte* Parpal,
\ t i (avui de Verdaguer i Callisj. al delegat del rector de la Universitat;
L.ctat mateix de la Granvla Layeta- la fundadora i directora de l'Institut
do Cultura -Na Pranclsca Bonnemai
I . , . de la Reforana.
I £1 curs de 19B1-32 s'hl donà n<, es- son, vídua de Verdaguer i CaiUls; re
Itent encara acabades les obres de presentacions de diverses corporaj^BSirocciú. Aquest e·tKi sïíl han aca- cions i el professorat.
Abans ds la guerra mundial. BarTambé b i assistí l'exmlnlstre nacio• bat totalment i aíitr. diumenge, «'iü
celona era una de les ciutats més
Jvi fer una solemnlal inaugutactú nalista. En Francesc Cambó.
U-lumiuades. Però, esEs iUegl-ren després les escuses d'a»- fastuosament
|del nou casal de llnstHut.
la guerra, 1 aquell daltabaix
slstèncla del capità general i del doc- devingué
se féu sentir en tots els ordres de la
tor Reig, arquebisbe de Valèm-ia, i vida ciutadana.
ELUXAL
padrí d'una aula de rinstltut de CulLa mànca de transports va produir
El nou casal abasta per a donar tura.
manca de carbó, que servia per a
ensenyament a més de i.WO alumnes.
La presidenta de la Secció Pcrma la
producció de gas i electricitat l el
Es de $dt>ria i elegant construcció; nant d'Educació l Instrucció, iNa Rosa la
pals que no té força bidiràulica na-,
la llum iho mundà tot, entrantibi per Sensat de Ferrer, va llegir una no- tural
sense força motriu i sense
emules finestrals que donen al carrer, teblllsslma disquisició, descabdellant llum. restà
d'improvisar la il-lumla grans patis interior» o a jardins; amb perfecció el tema «Educació Fe- nacló iohagué
restar a les fosques
el veetlbol, escales, galeries, passa- menina», i íou molt aplaudida.
Catalunya, amb la seva accidentada
dissos, aulea. tallers, tot hi és ampla.
El- senyor Woragas 1 Barret, direcLa decoració h: és rudimentària. Tot tor de la Caixa d'Estalvis I de Pen- topografia, la naturalesa hi hu posat
( i blanc E: mobiliari d« les depen- sions per a la Veillesa va parlar de a dojo salts d'aigua a propòsit per a
dències de direcció, secretariat 1 pro- la germanor que existia entre aques aprofitar els darrer avenços de la mefessorat h i és senzill : de bou gust t« institució amb l'Institut de Cul- cànica i de la llum. i mercès a trobar-se ja «n plena producció les fàartistlc; el de les aules, còmode 1 tura.
briques ^'electricitat dels nus Noguepràctic.
El eenyor En Joan Vallès 1 Pujals. ra, Flomlsell, Clhça. Essera i altres,
amb
l'eloqüència
característica
va
fou possible edtublir poderoses línies
Als mlg-scterranis hi ha les seccions de dutxes i banys l l'aula de lloar la tasca de l'Institut I l'abnega- de transports d'e.eítricltat, la qual
cuina, rebost i magatzem. La gran ció 1 constància de la seva [fundado- va transformar-se en força motriu de
sala d'actes, abasta per a con-r ra, fins a haver arribat al moment fàbriques l taller), i en il·luminació
de pobles i ciutats. Catalunya pogué
tènlr més de' dues mil persones, per- de plenitud actual
què l'eixampla, la galeria, passadís !
El regidor En Marti Esteve, va par- salvar-se de l'agreujament de la crisi
aules que té a son voltant. ítep la lar de l'educació dq la dona ca que patia tot el mou.
Ulm zenltal per una grandiosa clara- talana.
La ciutat de Rorcelona. en mancar
boia del sostre, que és el trespol de
El President de la Mancomunitat.
l'espalós pati o cel-obert central de. En Josep Puig i Cadafaloh. va fer carbó per a moure les fàbriques
d'electricHat I produir gas, va restar
tota la construcció. A lla testera de la
be-ila oració sobre la cultura
a fosques. Precipitadament, dispenIsala d'espertacles ni ha un hemlcl- i una
El cardenal doctor Vidal i Uarra- dlosament, es va fer una instar-lacló
jcle en pla més aüt ,per a la presl- ! quer
també un Interessan- Interina, que s'ha deixat durar
èocia, i al mig h i ha un eran cor- tissUnpronuncià
discurs sobre la trainscendèn- massa.
naige que tapa unes grans portes cia social
de l'obra d'aquest Inttltut.
Es una vergbnya cintadcha l'estat
que. en obrir-se, deixea veure la caEl cunslliari de l'Institut, canonge en què té la instal-ladó ia Companyia
pella i llavors la sala es conveneix
doctor Caidó, amb motiu de remer- que té al seu càrrec la conservació:
en temple.
| clar a tols la concurrència a aquell carrers cèntrics com el de Fontanella
(Les- aules ocupen quatre p'sos. A acte, va fer també un Interessantl^ estan poc menys que a fosques; en
altres, no ha quedat nl rastre de la
cada una d'alleò h i ha. a la par-t stm i eloqüent discurs.
Tots els que parlaren, com ja pot instal-lació.
test«ra. el nom del benefactor que ha
xaidorosament
Afortunadament, es Va imposant el
contribuït amb détermnlada quanti- 1 suposar-se. (foren
tat a les despeses de la cuiírtruc- ; aplaudits per aquella Jovenívola i en. criteri de solucionar definitivament
I tuslasta concurrència, que està orgu- el problema de 1« ll-luaUna«ló púb.illosa l satisfeta de posseir aquell su- ca de la ciutat.
Al primer pis, ultra les classes, hl perb
casaJ. per a rebre-hi la instrucEl dissabte a l vespre, es va donar el
ha una sala semicireular que serveix ció i l'educació
que han de fer ies do- primer pas, fent unes proves d'uns
de «bar., i íogons per a íer pràc- nes útils a la pàtria
catalana.
nous focus i aparells de llum elèctrica
tiques de cuina. M pla segon hi ha
que ofereix la Companyia Barceloneel museu de zoologia i al terç l'exposa d'Electricitat, que ha instal-lat a
EL VBROUAl DEL MONTSERRAT
siclO de labors, de costura, brodats,
la plaça què hl ho entre la Rambla
etcètera.
Acabada la sessió, «s corregueren de Canaletes i restació del ferrocarAl pla quart ihi -ha les aules-tall-írs le^ cortines del fons. s'obrlren les ril de Sarrià.
per a l exercici de les quate cal el portes | aparegué la sagrada imatLa Companyia invità l'Ajuntament
màximum de llum; les aulps de di- ge de la Mare de Déu del Montserrat
i la premsa a presenciar la Inaugubuix, fles de fer puntes al coixí, le« al mig d'esplèndida lluminària.
ració de les dites proves. Es reuniren
de brodar, cosir, sorgir, etc., amb el
Es cantà el •Virolai del Montsec a l'Hotel Contlnçhtftl l'alcalde senyor
mobilUri apropiat.
rai». íenl la tornada: «Rosa d'abril. . . marquès d'A-ello. els tinents senyors
Hl ha, després, la sala de lectura 1 totà aquella grandiosa concurrència, Maynés. Plaja. Matons. Massot. Blabiblioteca.
11 quai cosa causà on encisador Jot; els regidors senyors Càrarach.
efecte
Tomàs, Degollada, Vilaseca, Bosch
I A CEAfòlONiiA
Labrús, Carrasco. Esteve, tiisquets.
EL
CONCERT
DE LA INAIÜGL'RACIO
Escolà, Trius. Marial i Roure. El secretari, senyor Planas; el cap tècnic
Amb unànime ovació se saludà la de la Secció d'Il-luminaci<), senyor
A les deu dle mati. amb una nombrosa concurrència se celebri una ÍO- Senyera, quan aparegué a l'hemlcl- Vega; el cap del cerimonial, senyor
lemnitat religiosa El R. ,P. .\nionl M. cle, voltada de tot l'Orfeó Català. Ribé: els senyora Blandoly i BonaMarcet, abat del monestir de! Mont- Ovació que es reproduí quan el mes- ventura Bassegoda, arquitecte, 1 els
serrat, va ibeneir r.altai· i la precio- tre Mlllet alçà la batuta per a diri- repòrters de tols els diaris de Barsa Imatge de la Verge Moreneta. pa- gir el patriòtic «Caint de la Senyera», celona.
trona de l'Institut, i obra del nostie que també íou ovacionat.
eminent escultor àïa Josep Ll.mona.
Foren rebuts, en representació de
Seguiren després desgranant un beli
Es una obra d'art digna del gian ar- enfllaJl de cançonetes catalanes: «El la Companyia, pel director gerent.
tista.
rossinyol», *E1 pardal». «L'Hereu Rie- D. F Frarer Lawton, 1 el cap del
Departament comercial, dun Jordi
Les pintures de la volta de l'hemi- ra», « l a fllla del mancant». «Cançó Laurence. l'enginyer en cap. senyor
de Nadal». «El flu de D. Gaillardó» 1 Bennet, el professor mercantil don
cicle, són obra de l'artista Obiols.
Després de la benedicció s'hi cele- «La Sardana de les monges»
Dídac Montaner, 1 el cap de Secció
brà solemnial ofici, pei mateix Pare
de Serveis públics. En Josep Albertl.
OFRENA D'UNA LLAÇADA
Marcet. assisUnt-k» de diaca l sotsEls reunits foren obsequi ais amb un
diaca els canonges doctors Cardú i
Després de l'ovació teta a l'Orfeó
Ltoveras. i de caper el senyor rec- en haver cantat «lLa mort de 1 esco- lunch. i desptés se síluarçn als baltor de la parròquia de Sant Francés: là», aquella bella I punyent compo- cons de l'Hotel Continental, per a
presenciar les proves.
de Paula
i sleló del mestre Antoni .Nicolau, una
Es féu la llum, i restà esplendorosaUna secoló de l'Ofeo Català, diri- | comissió de dames de l'Institut va ment il-lumlnada aquejla plaça, engida pel mestre Pujol, va cantar la íer remesa al mestre Mlllet, perquè cruarnent de nombroses línies trammissa «Te. Chrlste, supplces·, rte Bon- la posés al cim de la Senyera, d una víàries i d'intenslssima circulació peesplèndida 1 sumptuosa Daçada de r l ^ n , s J.
quisslnia seda color «hellotrop», amb destre. Per alli hl passa diàriament
la llegenda «A l'Orfeó Català, 8 d'oc- la major part de la població de BarA LA TAPDA
lubre de ISES.. Als caps de la cinta celona.
Al burlader central hi ha quatre
hi ha pulcrament brodats ets segella
La sala d actes, galeries, passadis- de l'Institut de Cultura i de l'Orfeó aparells amb doble focus; un aparell
sos, vestíbul, tot s'ompU de concur- Català.
de dos focus al davant del Continenrència, gairebé en sa totalitat senyotal 1 Banca Arnús: mi al davan; del
retes ahínnes 1 senyores de llurs faLa concurrència i tots els orfeonls- CIrcol de Caçadors; dos a l'entrada
mílies. 1 s'ompU de tal manera, q.»* tes ovacionaren la Senyera quan s'en- de la piaça de Catalduya; dos a
no íü havia manera d'entrar-hl, nl lairà lluint tan magnifica corbata.
l'entrada de la Rambla de Catalunya;
de sentir res. iNosahres provàrem d'enAcabà el concert cantant el bellís- dos al davant de l'estació de Sarrià;
trarih! per una pon eia escusada, 1 la san «O magnum misterium., de Vlc- un davant de la Granja Reial; un
consigna, representada per un fidel J torla 1 el magnifleemt. l'Immens «Cre- aparell de doble focus davant de l'Ardo de la missa del Papa Marcel», de genteria Valentí, l dues columnes
servidor, ens féu recular.
Si no fos l'exquisida amabilitat de Palestruia. que fou entuslàsticament d'un focus a l'entrada de la Rambla
d« Canaletes. En conjunt, 22 globus
l a secretària senyareu Carreras, taa ovacionat

Les proves de la nova
il·luminació elèctrica
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de vidre esmerilnt, que enclouen una
llàntia nltra de mil bugies.
El globus esmerilat dóna una completa difusió i gairebé una Iguallai de
Il·luminació; no deLxa ombrívol ni un
sol indret. La plaça està completament il-lumlnada.
Hl havia una gran gentada que presencià les proves, comentant molt
favorablement aquell Intent d'anar
resoltameni a solucionar el probiema
de la il·luminació pública.
Després, tots els Invitats s'encaminaren vers el Jardí que acaba de
construir-se a la Gran via de les Corts
Catalanes, entre el passeig de Gràcia
i la Rambla de Catalunya Tantost arribats, va fer-se la llum en els 16 focus que h i ha entre aparells dobles 1
columnes d'un sol focus. Tot aquell
resta esplèndidament il·luminat.
Per la força del contrast, les v-es
de l'entorn, apar que estiguin absolutament a les fosques.
El problema de la intensitat Uumlnlca resta resolt Resta plantejat el
problema econòmic que. com és natural, haurà d'ésser d'un estudi assenyat 1 d'una dlscaasló acurada
De totes maneres, posat damunt
la taula l'estudi d'aquest problema
ciutadà, no s'ha de deixar de mà i donar-li una solució. Barcelona no pot
seguir més amb la vergonyosa Instal·lació actual. Cal que per a inaugurar l'Exposició Universal d'indulstries Elèctriques, abans la ciutat estigui degudament U-luminada. perquè
si no fós alxl seria un contrasentit
que a la terra on la Naturalesa hi ha
posat més mitjans de fer la llum
columnes d'un sol focus. Tota aquella
elèctrica, sia la més pèssimament servida

- A v u i ha estat a Vilafranca el sacretarl de Cambra d'aquesi Bisbat,
doctor Boada.
Segueixen els treballs encaminats a
la representació de la pel-lícula -La
Roma del» Papes»,' que undia lloc.
segons sembla, al Coliseu fompeia.
la aeimana que ve. patrocinant-ho diverses entiiats catdÒn·a*
A Tarragosa -ra ésser projectat
aquest important film al Seminari
Pontifici a presència del cardenal Vidal i Barraquer.. qui per cert apareix
en una de les escenes de la pel·lícula, quan travessa, amb^l cardenal Soldevila, arquebisbe de Saragossa, un
dols corredors del Palau de! Vaticà,
el dia de la coronació de Pla- X I .
Els etíl.'slà»tic« >
persones 1
lamílies que desitgin Informació sobre aquesf'-s representacioB» aue 8^
preparen, de -La Roma d*!a Papes»,
poden dirlgír-se a l'Editorial Poliglota, carrer de Petritxol. 8.
—Es troba n Barcelona la reverenda
M. Clara de Sant Josep, que ha estat
elegida recentment Superiora general
de la Congregació de Mares dels Desemparats.
—Els canvis Introduís en el Claustre de Professors del Seminari són
els següents:
Professor de Dret Canònic I El Ica
i Sociologia, el reverend llicenciat
don Miquel Ordeig; professor de T · · ·
logla general í Història Eclesiàstica,
el reverend doctor don Miquel Vllatlmó; de Física. Química I Agricultura, el reverend" don Francesc VintpO)
lino; de Física, Química i Agríeu!!;;,
ra. el reverenr don Francesc Vlntií?
Aritmètica. Àlgebra 1 Geometria, el
reverend don Joan Quintana; Retòric»
I Poètica (segon curs). Història Ur4.
versal 1 d'Espanya, el reverend l l i cenciat don Josep Fonts.

Obítuari
FUNERALS
Na Rosa (Hlvnany í Solà, vídua de
Giralt. .Miori ei dia 3 del corrent
Demà. a les deu. a la parròquia de
Jesús.
N Artur Llenas i Ventura. Mori el 3
del corrent. Demà, a dos quarts d'enze, a l'església de la Coss d; Caritat.
\Ü Catarina Noguer i Jordi, vídua
d'Abdú Ferrer l Vila. Moii efl 17 d'agost darrer. Demà, misses a la parròquia de Figueres. Les de deu a dotze seran d'ofertori.
Na Anna Pascual i Salichs, i>ldua
d'En Ramon Poy. iMorl el primer de
setembre darrer. liemà. a les deu, a
la capella del S. S. de lu parròquia
Je Sant Jaume.
A'n Lluís Riyav de Postor. Morí el
dia 27 de setembre darrer. Demà. a
les deu. a l'església del Carme, de
Girona •
ANIVERSARIS
En Ramon Ferrer i Barbarú. Mori
el 10 d'oictubre de 1921. 'Demà, a dos
quarta d'onze a Pompeía.
PARTICIPACIONS DE OEFUNCIO
.V« Isidora intic i Marqartl de Sala.
Enterraada aquesta "arda al cementiri de Sans.
En Valerià Sallent i Vilasaró. Enterrat adair.

—El dimecres proppassat tingueren
lloc al Palau Episcopal i Seminari
Conciliar Ue Vlch, respectivament, els
exàmens sinodals i trlenals. A aquests
darrers hi concorregueren uns 64 sacerdots.
—El senyor Bisbe de Tortosa ha 11 rmal el nomenament de coadjutor de
Penyíscola. u favor del reverend don
Josep Fuertes.
— A la parròquia de Vinaroç es posseasionà del benefici del Sagrat Cor da
Jesús, le] reverend Josep Rueda.
—Després de brillans oposicions ha
estat nomenat canonge de la Catedral de Solsona el reverend llicencia!
don Manuel Vilella I Antich, secretari
de cambra del Bisbat.
—Es troba a Térmens la reverendíssima Mare Querubina. Superiora
general de les Agustlnes Missioneres
d'Ultramar, qual Institut acaba de
fundar en aquell poble un col-Iegt
per a nenes. La inauguració del mateix resultà soleranísalma. acudint a
l'estació el poble en massa, presidit
per l'Ajuntament, el rector i altres
autoritats per a esperar les religioses
les quals foren acompanyades u l'església parroquial, on es va cantar el
«Te-Deum». predicant després una enlu
slasta al·locució el revenendi doctor doa
Joan B. Altlsent, prevere, beneficiat
arxiver de la Catedral de Lleyda.
—Ahir, diumenge, l'il·lustre Abat
del Montserrat. P. .Antoni Marcet. va
estar a Sabadeill. beneint amb tota so-,
lemnifat la bandera del Sometent armat d'aquella població.

tiempo
no siempre es
fàcil preservarsc de los constipa-

dos. Todo resfriado sin em-1
bargo, sea de la clase que
quiera, deberfa combatirse
inmedialamcnte con las

Tabictas «Bayer" de
Aspirina
completamente inofensives
y recomendadas por los
médicos.
Exüase siempre el embalaje
original con la faja encarnada Oevando la Cruz
Bayer y la inscripdón:
-Fabricadón e i p c d » ^
para EipaiW.
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VIDA MARÍTIMA I C O M E R C I A L
La vaga dels marins
francesos
iLa vaga dels mariners francesos,
plantejada a conseqüència de Tapllcacio peli armadors del decret del 5
de seteiiíbre, suspenent la j o m · d a d»
volt líiores, continua a lots els ports,
encara que tendeix a minvar, puix
cada dia els amiadors poden organitzar tripulacions segona e'l oou sistema. iFlns el dia B del corrent eren
€0 els vaixells que l>avlen «orfU -amb
-la nova reglamentació del treball SI
bé la resistència
molí general, entre el personal de 'pont bl ha, en
canvi, bon nombre de capitans i pi»
lots que accepten ambarcar, desenteneni^se de l'actitud presa per la
Federació.
£1 sots-secretarl de la iMarlna Marcant, M, de Blo, que lonnava part
del Sindicat de Capitans d'altura d*
ía 'Mansa, trameté una carta al ;.reeident de l'entitai, douanl-sc de baixa per l'au-tuud «antiiuaciunal· observada pels dos capitans d'altura que
íormen part de la interfederacló ;Maniimik la qual agrupa totes les entuats del personal marítim de totes
les categories 1 és la que dirlgetx la
vaga. La dinUsslú de <M. Rio no <tOu
acceptada pel sindicat de la Manxa.
Els marins ban proposat reiteradament als amiadors 1 al sots-secratarl '
Ja reunió de 'Ja comissió paritàrla per
a estudiar les 'TitodiAcacions a ter al
Uecret del 5 Je setembre, que consideren Inaplicable. Tant els armadors com el sots-secretarl, «"bi han
negat íodonament i només ban deixat entendre que. després d'una temporada de vigència, podran preveure's
les modlflcacions que es creguin perllinenLs.
Ha envpifjoi|3t Ues cooseqaòncles
de la vaga dels tnarlns. l'actitud deU
obrers dels ports, que s'ban negat
D carregar i descarregar. Maig rai totes aquestes dificultats, d'ençà del començament de la va^a ban sortit de
Marsedla 10.000 passatgers, gràcies als
esforços combinats ded sots-secretar l . del ministeri de la Alariua 1 de
íes companyies de navegació.
Segons nota comunicada pel ministre de la Murinta, aquesta assegura
*ntre França. Aírlca del iNord I Còrsega els serveis [postals rt hlguns
transports, amb tretze vaixells de
guerra 'l sis valxélls de comerç que
8ón comanats per tripulacions de la
JUarlna Je TEsiai.
Els mralns francesos ban quallflca', el decret del 5 de setembre. d'«acte de regressió social sense precedents en la Jeglslacíó francesa» 1 declaren que aquest decret colloca les
tripulacions en les mateixes condicions que la illel de 19U7. 1 que éa
pitjor que la reglamentació de les
marines estrangeres. A aquestes dues
afirmacions s'ha contestat que el de
cret del 5 de setembre manté la j o r
nada de vuit bores per al personal
de pont quan es trobin a port. mentre que per la llei de 1907 era de dotce hores. iPel que es refereix al perBonal de màquines, se l i ban assignat sempre les vull bore». tralent-ll
lihora suplemeniària que tenien amb
la Hel de 1907. iDemés. aquesta ll·l no
Imposava als armadors i'obligació de
couipensàr en diner el repòs setma
nal i va era consentit navegant, oom
bo és ara. ii l'han d'abonar els armadors fiDalmem. el decret augmenta
en alguna casos l'efectlu de l'o&cialitat en relació amb el règim de 1907.
Pel que e« refereix a les rendicions
del treballi a 1 estranger, re?ulta que
a les marines de tots els països, la
Jornada de pont no és Inferior a dotze hores, com ara a França, en virtut del decret 1 que l'efectlu de lea
tripulacions és gairebé sempre superlor al dels vaixells estrangers.
Així, dorws. el sots-secretarl no ha
atès la demanda dels armadors que
Volien tornar al règim de 1907. sinó
que ha introduït diversos aventatges
al decret de 5 de setembre. AIxl ho
declara una nota del Comitè Central
del; Armadors, diem que aquest decret està lluny de tenir en compte els
desigs fonbulats pels armadors 1 no
Xa sinó aüeugerlr part iaImant les
càrregues de la Jornada dl» vuit hores, puix continua deixant ?'annament írancès en situació d'intterloritat, si se'l compara amb els seu* concurrents estrangers. Afegeix la nota
que el decret no és susceptible d'una
Bova transacció, 1 que, per tant, «U

annadcrs estan decidits a prosseguir
la ^eva aplicació ttcaba diem que
els armadora ban pogut armar mès
de 75 vaixells amb l'adhesió a les noves condicions de trebaU.
Darrerament, la Interíederacló marítima ha proposat novament ai -sotssecretun la reunió de Ja comissió
paritàrla per a decidir la nov« re
glamentació dei uebaii. deixem mentrestant en suspens el decret de 6 de
ovtembre. Declara la Interfederació
que els marins no estan en vaga. sinó
que es neguen, com tenen dret. a
acceptar unes noves condicions de
treball
El sots-secretarl ba «ontestat amb
una nova negativa en un document
en el qual recorda que a l'època en
què se'ls donava pressa per a collaborar a les modificacions de la reglamentació del treball a bord. els
marins declararen que no sbavia
de canviar una coma de la reglamentació vigent i reifusaren comprometre's a col·laborar a les modificacions
indi sp ens Bbles.
*Ha passat - afegeix — l'època de
les deliberacions, t'na reunió de marins 1 armadors, en l'estat actual de
les coses, es perdria en converses estèrils i potser en violències lamentables. Una reunió com aquesta (hauria de rebre necessdrtomem el mandat imperatiu d* posar els vaixells
francesos en condicions iguals als
vaixells estrangers del mateix lonellatge, de la mateixa potència de màquines i efectuant les mateixes travesslee. Els marins h i perdrien els aventatges mantinguts intenclonadamerji
en la nova reglamentació, malgrat
les demandes -molt legítimes dels armadors, basades en restricta igualtat dins la coBcurrència.
Altrament, ia demanda actual dels
marins va acompanyada de condicions inaJmlsslbles. Èl govern no pot
admetre que. inchltí. provlsionaintent.
suspengui l'efecte d'una reglamentació que té l'obligació d'apUcar. .Nu té
el dret de considerar-se com"lUgat
per un avis d'una comissió purament
consultiva o de reconèixer altres àrbitres per a un acte del poder públic que les decisions del Consall
diEstat o del /Parlament
No pot. doncs, ni ha de reunir la
comissió paritàrla en interès dels ma.
nns..
Aquesta actitud del sots-secretarl
acaba d'ésser avalada també per l'Associació dels grans ports (francesos,
la qual. consideram que ei decret
reuneix tots els requisits legals, «el
fehcita 1 invita al Covem a pendre
les mesures necessàries per a reprimir enèrgicament tots el actes de rebel·lió contra l'aplicació d'un decret
que té força de bel i • assegurar la
llibertat del treball».

Accidents marítim»
NOTES DEL LLOYO
Boston, i . — El vapor anglès «Kansas», procedent de Hull. na arribat
avui. havent trobat un temporal «errlble. que l i ha causat avaries.
Sant Joan de Terranova. 4—El vapor anglès «Bayestomo» ha arribat
amb avaries com a conseqüència d'haver topat amb un banc de gel.
Vancouver, 4 —Bl vapor anglès .Em<]>tets ot Austràlia» ha arribat aquest
matí amb avaries a la màquina.
Durban, 5. — El vapor «Langlon
Hall». en viatge de Buenos .Aires a
Sydney. té foc a tes carboneres.
Fowey. 4—El vaixell veler -Altje».
procedent de Newpon. ha arribat amb
una via d'aigua. Probablement una
gran part de la càrrega de ciment
esta avariada.
LES "VïSEOURANCES .CO-NmA OA
PEDREü\DA.

subvencó de 100 0W pesselfi, per a
lés despeses de \n (mp'amacío de l'assegurança Pecuària, Ja acordada pel
CntseBl de? Patronat d.» rcMtomnltat
emb els estudis í prjpost.>s de ia Co•Ttí·fiò executiva
LA CA^fBRA MERCANTIL I EL RECÀRREC PER «DEPRECIACIÓ DE
.MO.\EDV.
Aqueix J 'AssoeStcio havia demanat
iti>!8teninient q u ; !os concedí: un nou
t-'mini per a la presenta.Ió de petlcl- ns relatives R 'a devoluL'' d-M r:còrtec per depr.-rUiij de mc·r.vda.
Desprès d'haver «íoaseguit dlvenes
reformes millorant la R. O. primitiva establint el recàrrec, ara «"ha obtingut que el ministre de Financns
(fivtés una R O. de data 4 d'aq.iest
mes. per la qual es permet presentar peticions de devolució flns al dia
15 del mateix.
(La Cambra Mercantil ho fa avinent
als seu? socis per als corresponent*
efecte?, l els comunica també qu^. segons la R. O esmnentadn, la sol·licitud de certificacions consulars ha de
fer-se abans del dia 8 rvinent; però
com que aquest termini és tan curt
— sobretot tentoi en compte que la
«Gaceta. contenint aquesta R, O no
ba arribat en alguns llocs flns ahir,
1 que amb la dita dispoelcló s'ha variat la forma d'expedir les certificacions — ha dirigit novament al mlnis'r* de Finances el següent despatx:
«La Cambra Mercantil de Barcelona
agraeix proíundament R. O. 4 actual
prorrogant tetantn! per a formular
peticions relatives devolució recàrrec per depreciació de moneda, sentint molestar novament atenció V. iE..
per a sollicítar major termini per a
la petició de terMflcíts cohsulars. ja
qUs JBns òvul s'exigia un certificat
per -cada expedició I en virtut R. O.
cftads pot un sol compendre diverees
expedicions, novetat que precisa comunicar a! lloc d'ongpn estranger.
— (El saluda, president. Cabté »
FRUITES I LLEUIJMS DEL PAIS
Dia 7 d'octubre de 19B2.
(Informació de la casa Miquel Valls
1 Salvadó)
Alls cap-pares. a 48 pessetes !a dotzena de fores.
Ameilles amb closca molla, de 8ü a
100 pessetes els 100 quilos; ídem amb
closca íorta. a 60 pessetes: Ídem Mallorca escollida, a 315; ídem propietari de primera sense trossos, a
300 pessetes.
lBscaiola de Sevilla, a 65 pessetes
els 100 quilos.
Mongetes blanques; Amonqullines.
a 7o pessetes els 100 quilos; Mallorca, a 80: del Prat. a 70
Mongetes de color de Castella, a 75
pessetes els WO quilos.
Matafaluga «r gra de Castella, a
185 pessetes els 100 quilos; Ídem de
la Manxa, a 195.
Veces de Sevilla, a 53 pessetes els
100 quilos.
Arròs bomba floret. a 180 pessetes
els 100 qulios: bomba número 12. a
110; araonqulll n ú m lu. a 60; amon
qulll número 5, a 59; amonqulll número 2. a 58; selecte, « 61; farina
d'arròs, a SO: glacé. a €2
Avellanes: negreta escollida, a 60
pessetes els 58 quilos: ídem garbellades, a 55; Ídem en gra de primera, a
280 pessetes
Cacauets: gra de l'estranger, a 85
peseetes els 100 quilos; tres grans de
prlm-ra. a 100; do» grans roigs de
100 a 10O.
Comi. a 300 pessetes els 100 quilos.
Xirfles garbellades, o 130 pessetes
els 100 quilos; Idem colllter. a 115.
Cigrons d* Xereç. a 112 pessetes
els 100 quilos; ídem Xereç número 1.
b ¥17; ídem Xereç número 2, a 113
Mazagan. números 29-30. a 65; pelons número 4. a 60; especials, a
85 pessetes.
LÍeniilles del pals. a i30 pessetes <4t
!00 quilos.
Moresc del Plata, a 33 pessetes els
100 quilos.
Nous escollides, a 160 pessetes els
100 quilos.
Panses de Màlaga, de 18 a 28 pessetes la caixa de 10 quilo*.
Pinyons de Cas'elle. a 490 pesse
tes els loo quilos.
Tram usos. a 39 pessetes «Is 100 qui
los.
CACAUS

(La Comissió executiva de la Mutualitat Nedonai de l'Assegurança Agropecuària, en el qual organisme oficial té reassegurada tota la seva cartera, la Caixa Mútua contra les Pedregades, a càrrec, a Catalunya, de
ITnetitut Agncoïa Catali <ie Sam Isidre, ens comunica que «n la nova llei
de Pressupostos, i a la seccib corres
ponent al ministeri del Treball s'hjm
censignat. en primer lloc. la suma de
230 000 pessetes, per a suplir la in
scnj-ièncla deís cabals mutu ilistes de
! assegurança de pedregades, quan
Oia 7 d'octubre de 1922
óquests au arribin a pagar els danys,
re •onegut-· com a Indemnltzubles. i
iPoo es ía amb aquest article, peres concedeix, en sesoa terme, una cuè ara Texpectacló és pel cacau de

tis els 10 quilos, idem de Vilasorv
Sirena, de 4 a 5, idem plcàp«iU j»,
país. de 5 a 6.
Mongetes tendres, de 3 a 3'50 p«,
setes Js 10 quilos
Boniat de Mallorca, de 18 a 19 p».
setes els 100 quilos; ídem dia (wi*
de 9 a U.
Tomàrecs del pols. de 3 a 4 pttutes els 10 quilos.
Peres d'Aragó, de 8 • 11 pessttei
els 10 quilos.
Pomes d'Aragó, de 7 a 9 peMetei
els 10 quilos.
Présaecs. de 12 a 14 pessetes els »
quilo».
Cols de València, de 2 a lo pessetes
el centenar
Auverginles. de 3 a S penetes «i
centenar
Magranes, de 7 a 11 pessetes «l cen.
tenor.
Magranes, d* 7 a 10 pessetes el centenar.
Eusisms. a 0 50 pesòetes la dotzena
Escaroles, de o 50 pessetes l a dov
De l'estranger en general bl ba poca íermesa de preus i les collues en zana
Plàtans, de 1*10 a l'40 pessetes la
general no es presenten mal. illevat la
ae Santo Torné, que pels mateixos dotzena.
Melons de València, de 14 a 18 pesmotius que (Fernando iPóo. sera reduïda, en canvi la de la Costa d'Or es setes la dotzena
presenta brHlant.
MERCAT DE FIGUERES
Preus sense modificació, puix la
setmana passada gairebé no s'ba fet
Figueres, 5 d'octubre de iai2
res. tant perquè el comprador espeBlat de primera, de 36 a $7:18 desra el cacau nou. com també per la
filat de primera, de 3312 a 36°62 pesfalta que h i ba en la plaça.
Ordl. de ÍO a SUSO pessetes llíeeFernando Póo extra, s 3'60 pts túlitre.
setes el quilo.
Civada, de 13'12 a 13'47 pessetes
Fernando Póo superior, a 3'Sü pes- Uhectó'.itre.
setes el quilo.
Moresc. de 21-7 a 26 pessetes l'becFernando Póo corrent bo. a 5'40 l'hectóütre.
pessetes el quilo.
Mongetes, de 50 a 52'5u pessetes
Fernando Póo corrent bafcc, a 3 23 t'bectioifce.
pessetes el quilo.
Faves, de 2i'63 a a e » pessetes
Oualetqu.il Arriba època, a 3'9Q pes llectwlltte.
setes el quilo.
Favotià, de 2750 a 28'73 pessetes
Camces ertra pintat, a 4 ' » pesse- IbectOLLUe.
tes els quilo.
Vecet, de 36'25 a 3"'Sú pessetes
Caracas catural. a 3 90 pe'sietes el l'hectóütre.
quilo
. ÇtgrosS. Je 50 a 51'25 pesseies l'becAquests preus s'entenen par quilo tólltre.
net. pagats els drets de Duana
Panls. a 26t0 pessetes l'hectoiitre.
PülatíS. a 20 pessetes el qu'maa^OL.1S
tric
Dia 7 d'octubre de 19SS.
Userda, de 6 « e'SO pessetes «1 quintà.
Ci\-ada granada, de 5 25 a 5*75 pes
(Associació Gremial de Negociants
setes el quintà.
d Olis de Barcelona)
Palla, de 4-25 a 4-75 pessetes el
Oli tfollva
quintà.
Andalús corrent bo, a 200 pessetes
Alls. de 1 a i 5» pessetes el íorc
els 100 quiloe.
Cebes, de 0^5 a 075 pessetes el forc
Tortosa flns. a 242 pessetes eU 100
Aviram - Gallines, de 16 a 20 pes
quilos.
el parell; pollastres, de 7 a 13
Aragó, de 253 a 280 pessetes els 100 pessetes el parell; conills, de 9 a 11
quilos.
pessetes el parell-, ànecs, de 13 a 15
Més animat el mercat, especialment pessetes el parell; oques, de 13 • 15
en classes flnes. segueix ferm-en 1X>11 pessetes una; ous. de 3'5u ai 3'eo pessetes la dotzena; 30 dotzenes d'ous,
cvrrent.
de 108 a 112 pessetes
Oli de pinyela
O is, de 169'35 a 177'4u pessetes
Oe color verd de primera, de l'hectúlltre.
WTO a 115 05 pessetes els 100 quilos.
Fruites. — Bona oferta, peró cares
Groc de primera, de 121 "74 a 126 80
Verdures i hortalisses — Abuapessetes els 100 quilos.
dantes, però més aviat cares.
Groc de segona, de 113*05 a 117-39
Planter — Bonese piles, a preus n»pessetes els 100 quilos.
guiats
Setise envasos.
Molta concurrència en totes les secOli de eooo
cions.
Blanc (amb envàs), a 130 pessetes ZENC. PLOM. ALBAIALDE, MINI
lis 100 quilos.
ESTANY
Cochln. a 160 pessetes els 100 quiPreus que regeixen des del 7 d'oclos.
Palma, a 190 pessetes ela 100 qui- lubrede 1922:
los.
Passatsa
per 100
Cacauet, a 185 pessetee els 100 qui
quilos
los
la nava colbia de f ernando Póo. qua
començarà d'arribar el mes entrant
l de (a qual hi ba males reCerències.
Efectivament, el correu arribat fa pocs
dies ens diu que desgraciadament es
pot confirmar el que fa poc dèiem
respecte la influència contrària a la
collita, per J'erupcló del volcà Ka
meroon, a l Continent. Han passat 45
dies sense pluja en els moments que
més la necessitava :a segona flora»
016, que, com lu primeiu. oo ba pogut atrujar a terme, pels Ireds que
hi havia hagut i que an^ <vr«n témer pels arbres Es clar que, si aviat
la influència atmosfèrica «s modifi
cava favorablement, també així bo
seria el concepte de la coUita. però
ei que no es podrà Ua modificar és
que aquesta deixi d'ésser bastant
menys important que la de l'any passat i els elements de Judici que de
l'essumpte en tenim, ens permeten
afirmar que el cupus no serà pot cobert, per falta de collita.

Oli de llinoea
Oli de Dinosa cru. a 170 pessetes
els 100 quilos.
Oli de llinosa cull, a 175 pessetes
els 100 quilos.
Oli de lllnosa Incolor, a z-j pessetes els 100 quilos.
En caixes. 8 pessetes més per 100
quilos.
Arribades de la setmana
A l'estació del Morrot ban arribat
quatre vagons d oü andalús 1 19 vagons d'oli del .pals. 1 en queden cinc
vagons del pals.
HORTAUSSES 1 FRUITES
Oia 7 d'octubre de 1922.
(Informació Matutano)
Alls de primera, de 36 a 4o pestes la dotzena de fores, idem de se
gona. de 30 a 25
Cebes de Figueres, de 12 a 14 pessetes els 100 quilos: idem de Múrcia, de 6 a 10.
Patates del bufé, de 21 a ZïTtí pessetes els 100 quilos; Ídem de bolado,
de 27 a 31.
Raim de València, de 10 a 12 peus-

Zanoi En lingots, primera tosa
En lingots refinats
Xapes número 5
Xapes número 6.
Xapes número 7.
Xapes, núm. 8, 9, 10, 11. 12, 13,
14. 16. 18. 20. 22 i 24. . . .
Planxes ondulades, números 13
IS i 14
Planxes per a satlnar paper
Planxo ott a calderes de vapor
Discos i tiras per • gbreiis.
Claus de zenc
Zencs amb especial per a piles
Léclanché
,
Plom: Tubs de plom- pur de 6 a
8 m/m
Tubs de plom por de 10 m/m.
«n avant
Planxa de plom pur de I , 1 1/2,
2, 2 1,2. 3 1 4 m/m . . .
Minh Pur de plom en barrils de
SO quilos net.
Pur de plom en barrils de 100
quilos net
Pur de plom ea barrils de 200
quilos net
Albalalde: Pur en barrils de 190
quilos i 290 quilos net . .
Estany: FI en barrstes. marca

130
180
199
185
179
160
189
197
1«
232
28S
MS
135
135
135
135
235
13S
160

LA
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d'un. M quilo».

.VEU

D E CATAL'UNX»

Pàg.

BORSA D E BARCELONA

l í . — Dilluns. 9 d'octubre d.; I

9 d ' o c t u b r e Serrahima, Oaroqui i Fernàndex.

PER TU PLORU, MEROENETA
sainet en dos quadros. d'En Joeep
Burgas. — El dijous, tarda, a les cinc
IMEHCAT MNICOLA DE BARCELONA
Espectacles per • infants. Estrena
l^1^
Dia 7 d'octubre de
del meravellós espectacle, en tres acrmfcrmació («UlUda per I-Afisociacetiuacló única del Col <egi d'Agents de Canvi i Borsa I si Mercat lliurs ds VMors
tes i vuit quadros, d'En Josep Maria
Liftde Magatzemistes i Exportadors
SESSIONS
DEL
DIA. - Al mslí, a la Sala de Contractacions del Casino Mercantil, a fi de mes: Es fa de Folch i Torres,
ti* vins de Barcelona.)
EL PRÍNCEP BLANC
r Preus per grau 1 hectòlltre l tatr- Nords de 68-60 a eS'TO i a SS'eS, Alacants a 6>s'00, Andalusos de 59'05 a SB'OO. i Orenses de ITQS a 17'55 i a 1775.
Ala tarda, a la Casa Llotja. Es fa de Nords de 68 70 atóWi a 6875, Alacants de
a 6^30, Andalusos a S9'15
Fs despatxa a Comptaduria.
r.díria posada al celler dal colliur:
Penedès: tlanc, a 2 peawtes; n»- Orenses de 17-90 a 18 00 i a IT'SS. I Interior a 70*15.
Cotització de vs.'ers tractat» al cMiptal
no iM'jrite
sn al
iptat Il no
Intjrils encara
encara au
al Bullíeti
Bulliet Ofeeiai
r oàxnp de Tarragona: blanc, a 210 Barcelona Tractionand Light Power 7 'i0, «1921», • a 98·50.
Grans
Molins
Bascos
8 •lo, a 89*75.
Leísetes; negre, a 2 pesset**.
Barcelona Traction and Light Power 7 i ó , • a 106*50.
Acers
Sant
Marti
7
0|0,
• a 89'50.
1 Priorat: negre, a 2 » pessetes.
Barcelonesa de Navegació 6 °L>, a 52'00.
Mines de Potassa «Súria» 7 "i,,, • a lOO'Oa
Vilanova 1 GeOtrü: negre, a 2 pes- Obl^acions Espanyola Colonització
• aOSm
Teneria moderna 7 per 100, • a OStO.
DIRECCIÓ: JOSEP BERGES
Elèctrica del Cinca b"u, a >4'C0.
Municipis de l'Exposició 6 per 100. a 9975.
Avui. 9. nit, a ires quarts de deu;
Igualada: negre, a 2 pessetes,
jPer una avaria a la màquina no hem rebut encara, a l'hora de tancar aquesta edició. Içs cotitzacions del Butlletí Oficial) I.'EXIT MES GRAN
MartoraU: .blanc, a 2 pes»*»*.
DEL TEATRE I.IRIC CATALAi
• Els valors assenyalats amb asterisc no han tingut cotització. Deixem constatat lultim canvi par a guia del llegidor.
(tUtisa: Wlant, a Vf*) pessete*
La grandiosa obra del mestre Morera
Alacant: n^r*. a S'S© pessetes.
O o m a a o l d : r r « a o » , 50-15; B«ï»Bo^l23'35;b·rr«·^ 4710; IUow·,29·iO·, Ufa»,.. 28'3C;
'
d e l a n , S'eOS:
.Mistela blanca, a 27ó pessetes.
Don Joan de Serrallonga
0.40.1 o o r o n u , 0.015.
Mlstela negra, a 2'75 pessetes.
DARRERA sessió. - Al Casino Mercantil, de dos quarts de circ a les ctac de la tarda, o fi de mes: Es tanca Don Joan: EMtI I SAHI-BARBA.
iloicatell, a 4 pessetes.
Donya Joana: Bugulto.
Problbida la reproducció >1 no •'*•• de Nords a 68*85, Alacants a 68·40. Orenses a 17'80, i Filipines a 198.
Padrí de Sau: Vendrell.
Dlterèneie»
de
les
opsraolana
t
terme
awata la procedència.)
Demà, nit:
D* la del matí, • la de les cinc de la tarda d'avui, es puja 0*20 de Nords i 0*40 d'Alacants.
MERCAT I FIRA DE LES BORGES
OON JOAN DE SERRALLONGA
BLANQUES
pel colossal bariton
Preus dels articles eegQents que
senyor Sa(;i-Barba
ban regit a l mercat de Les Borges
Es despatxa a Cuiuptadurla.
Elangues el dia 7 d'octubre de 1922:
Dimecres, tarda: Primera funció
Blat blanc, de 26 a 27 pessetes a los.Mestall. a 36'50 pessetes els 100 quipopular, amb un escollit programa
quartera de quatre dobles: blat roig
líric català.
Ordi, a 35'50 pessetes els 100 quilo?.
de »ecà. de 27 a 28; blat roig d horta,
Civada,
a
35
pesseus
els
100
quilos.
Gran Teatre Espanyol
d* 26 a 27. .
Moresc, de 32 a 34 pessetes els lot) Oanvis MelIItal» por la
Sihan dignat apadrinar la bandera
Telèfon 1242 A. — Companyia de
Ordi. de M M a U'50 pessetes la quilos.
dels PomelU de Sant IFeliu del Llo- VODEVIL I GRANS ESPECTACLES,
•ans, t . A.
quartexa de quatre dobles.
Fusols, de 42 a 60 pessetes el» 100
bregat, que serà beneïda en les so- dirigida pel popular primer acnr
Civada, de 11 a 18 tessetei; la quar- quilos;
Barcelona, 9 d'octubre. lenmlals ifestes del dia 15 del cor- PEP SANTPF.RE, de la qual forma
íasols menuts, de TV a 110.
tera de quatre dobles.
69*75 rent, la senyoreta 'Na í*üria Ouarro 1 part la primera actriu ASSUMPCIÓ
(Fruites, de 50 a 140 peósetes els 4 per 100 interior, còmput
Panis. de U a 15 peuetes la quar- 100
»
fi mes
00*00 el.baró de Cüell.
CASA1.S.
quilos.
tera de quatre dobles
»
fi pròxim ... 00*00
Nit, a les deu. — Cinquena reppreFaves,
a
46
pessetes
els
100
quilos.
En
les
esmentades
festes,
ultra
ImFaves, de 80 a 21 pessetes la quarCigrons, de 63 a 110 pessetes els wo Amortitzable 5 per 100 (19201.. 94*25 portants elements que s'anunciaran tacló del VERITABLE EX1T del votera de quatre dobles.
S'íl'OO oportunament, ih! pehdrü part l'Orfeó devil francès en tres actes, de Garbi" - r Banc d'Espanya
Fasols, de 36 a 40 pessetes la quar- quilo*.
245*00 Català, cantant; al onati, la Missa de don i Armanil, premiats a Paris, i
Farina de l/lat, a 62 pesfetes els Arrendatària de Tabacs
(era de quatre dobles.
Stat. Gral. Sucr.'·-Oblieacions OOO
' O benedicció de la bandera, i a la tar- que obtingué un triomf enorme requilos.
Veces, de 25 a 28 pessetes la quar- 100Llana
»
»
> Ac. preferides 00*00 da un escutllit concert de tons pa- presentant-se una infinitat de nits
blanca,
a
200
pessetes
els
100
(era de quatre dobles.
consecutives, ndaptat a l'escena ca»
»
» » ordinàries 00t)0 trigues. .%
quilos; Ídem negra, a 180.
-'
talana per BaHlari Picafort
Guixes, de 14 a 15 pessetes la quar49*90
Arròs, de 56 a 92 pessetes els 100 Francs
El
sermó
està
encarregat
al
caters de quatre dobles.
UN GALL QUE NO CANTA
Lliures
29*04 nonge de la Seu de Barcelona doctor
quilos.
Demà, dimarts, tarda: A riure! A
Ametlla comú, de 16 a 1650 pesse228*00 don Carles Cardó, Pvre.
Garrofes, a'19 wssetes els 100 qul- Banc Espanyol Rio Plata
rlurel
tes la quariera de quatre dobles;
Cèdules Hipotecàries
99-50 —
«-»·0—
wnetlla llarguetu. de 23 a 24.
LA RECTORIA
Palla, de 16 a 18 pessetes els 100
irepadella, de 15 a 16 pessetes la quilos.
Nit 1 toies les nits UN GALL QUE
quarters de quatre dobles.
Borsa d e P a v i a
NO CANTA.
Patates, a 20 pessetes els 100 quiLlavor d'aKals, de 19 a 30 pessetes los.
•Is 10 quilos.
Teatre Circ Barcelonès
Olis,' de 200 a »40 pessetes els 1004 per 100 Interior Espanyol
Pautes, de 2 a 2'50 pessetes els 10 litres.
Companyia
de Grans Espectacles I
»
100
Exterior
»
000*00
quilos.
«Tots els dissabtes, llomillo i bo- Vodevlll.—Pnmer actor JAUME BOR000*00
AUals, de 7 a 6 pessetes els 40 Vins, de 47 a 60 pessetes els 100 Accions Nord d'Espanya
litres.
000*00 tifarres de Begues».
s
Alacant
RÀS. Primera actriu ELVIRA TORquilos.
Corts Catalanes, 651.
OOJ'OO
'Formatges, de 750 a 10 pessetes el
»
Andalusos
RENTS SORIANO.
Palla, a 3 pessetes els 40 quilos.
Renda russa 5 per 100
oco-oe
Debut i presentació de la CompaFullla d olivera, de 4 a 4"25 pessetes quilo.
Carbó vegetal, de 20 a 25 pessetes
»
» 4 Íi2 per 100
100*00
nyia. Avui, 9 d'octubre. — Nit, a les
e!í 40 quilos.
Brasil 4 per 100
OOO-O') Dels afores
deu, amb la seivsacional estrena de
tiarruíes. de 550 a 6 pessetes els els 100 quilos.
Sucre, de l'To a í'5e pessetes el Banc Espanyol Rio Plata
la tràgicomèdia ne un pròleg, dos
oarco
40 quilos.
Renda francesa 3 per 100
actes i un resum, de Victorià Beue59*50
Aviram. — Gallines, de 6 a 10 pes- quilo.
MUI. a 36'50 pessetes els 100 quilos. Accions Rio Tinto
dícto
setes una; galls, de 4 a 8 pessetes un;
16-60
Panis, a 45 pessetes els 100 quiconills, de 3 a 4'50 pessetes un; ànecs,
de 5 a 6 pessetes un; oques, de 6 a lo».
PMEMI OC L ' M
Grandiosa i estupenda representa7 pessetes una; ous, de 3 a 3'90 avellanes, a 60 pessetes els luu quilos.
(Prs. » •
prai
El diumenge vinent apareixerà el ció.—Ifemà, farda, a dos quarts de
pessetes la dotzena.
Bestiar. — Vaque?. Je 350 a UOD Alfona
mirnero d'^El Oràfio. amb tre- cinc. el vodevlll en tres actes, da
Olis d'oliva. — Fruitat extra, de
125*50 per cent primer
balls de firmes prestigioses, dibuixos V B
31 a 32 rals la quarta de SS
' OO qui' pessetes una: bous, de 330 a 1200 Isabel
189*00
i caricatures, venent-sg a tois eW
los; fi. de 26 a 28; corrent, de 24 » pessetes un.
LES VÍCTIMES DE LANORU
^
ünces i mitges unces
MM'M
kio*cos del novè districte.
Aviram. — Gallines, de 8 a 12 pes- Quart d'unca
26 pessetes.
124*50
Preus popularisslms.
setes
;
pollastres,
de
3
a
9
pessetes;
—
Les
sardanes
que
es
dansaren
daOlis de pinyola. — Groc, de 20 a
124*50
lllüd'unca
vant l'església parroquial de Santa
23 duros la carga de 115 quilos; contlls, de 3 a 6 pessetes; ous, a 4 Francs
125 00
SALONS
pessetes
la
dotzena.
Eulàlia, es veieren anlmadlssirnes. esverd. de 18 a BO.
6,47
Dòlars
pecialment
per
damisel-le*
formoses
31*40
Lliures
Savons d'oli d'oliva. — Blanc, a
que hi donaren bell caient. La cons100 pessetes eU 100 quilos; especial, a
Barcelona, 9 d'octubre. titució del Foment Sardanístic en
90; verd de primera, a 70; idetu de
aquesta barriada serà un encert per a
segona, a 00.
DISSABTE
Í0, Rambla del Centre. 20
la propagació de la nostra dansa.
VALORS - CANVI - CUPONS
MERCAT DE GJRONA
—Al
Teatre
Odeón
va
representar-se
CANVIS O* L'IBTRANQin
Girona 7 d'octubre de 1922. Negociem tots els cupons venciment
«One é« grafl Barcirlona!. amb un
primer
d'octubre.
per
facilitats
per la casa SWLER | TO. ple a vessar. I fent En Galceran les
Blat. a 47 pessetes els 100 quilos.
RRA GERMANS, Rambla dels Estu- delícies del públic. Abans va repre
dis. 13. i Bonsuccís. 1.
sentar-se «El Húsar>, amb acert i disPREUS DE COMPRA:
creció.
La pel·lícula que ha batut el r t «
—A la Central, la Parrefio va canBitllets: Francesos, 49'63
cord mundial de la cinematografia
tar couplets catalans, que foren aplau>
Anglesos, 28*85
dits amb entusiasme.
>
Italians, 27*80
—El Cinema «Recreu». es veu con»
Belgues, 46'30
Plaça de Sant Jaume
»
Suïssos. :23·00
i corregudfsslm per la novetat de llurs
Call, 21 — Sant Honorat, 1 13.
pel·lícules.
»
Portuguesos, 0*20
en
—Es veu ple i amb animació segui»
Alemanys, 0 30
Tetóf. 180 A
da
el
nou
estatge
de
«L'Avenç
del
»
Austríacs, 0*02
Sport..
>
Holandesos, 2'35
a
Russos, 0*00
—Està bon xic malalt el director
»
Grecs, 00*00
del Casal Catòlic, Just Bartrés, a qui
»
Suecs l'SS
desitgem un prompte restabliment.
—Van rebent-se treballs per als Jocs
>
Noiuegs 1\)0
Florals d'Horta, que se celebraran f i
a
Dinamarca. 1*20
dia 24 de desembre, a l'estatge del
»
Romania, 4*00
«Fomento Hortense», 1 per als quals
>
Turquia. 00*00
PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA
b nan rebut ja nombrosos premis.
»
Estats-Unlts, 6*50
dilluns, dues grans estrenes:
a
Canadà, 6*00
D'aqui pocs dies apareixerà el Car- ELAvui.
TRIOMFADOR, assumpte úf gran
»
Argentina. 2*30
tell. — E. G. C
emoció; El- SOI.DA INTKRI. de for»
Uruguaià, 4So
SALO
E MODA
Portiers, Taca rialla, i l aD
col-losal
obra EL JUa
Xilens, O'GS
RAMENT.
PALAU
DE
L'ART
MODERN
»
Brasilera^
0*80
pets, Panneaux,
»
Bolivians, l'35
j(Parc de Montjuioh)
»
Peruans, ^O'OO
Stors, « Visillos »
Exposició de models, manufactures de
luxe. oberta al públic fins el dia 11.,
>
Paraguaià, 0*10
Jocs complets per
Entrada a] mati, fins a les dotze.
>
Venezuela, 00*00
Teatre Català K O I B A
a
Japonesos, 280
a dormitoris , Cobre1 pesseta.
Telèfon 35U) A. — El dimecres, dia A la tarda. Passeig de manlquís via
Algerins, 48*85
llits, Filet.-Qran varietat
a
Egipte, 28'85
U
a dos quarts de deu:
vents. Exhibició de models de vestits,
»
FUipins. 270
VETLLADA INAUGURAL
pells i sombreros, de cinc a set.
en Madràs propis per a la
2 ESTRENES. 2
Entrada, 10 pessetes.

de 1922

T IVO L I

LÍRIC CATALÀ

Borsa

de Madrid

Els Fornells de Joventut

NOUS R È T O L S
EN CATALÀ

Horta, Sant Andreu
i Santa Eulàlia

LA MONYOS

Catalunya

Fills de F. Mas Sardà

Kursaal

EL NOI
CHARLOT

H. BLANCO BAfíERES

CHARLOT
EL NOI

Kursaal

Catalunya

KURSAAL-Aristocràtic Saló

Espectacles

confecció de corti natges en
tots els estils, Tapissos pintats
en assumptes religiosos.

Nonell Germans
DANVI -

VALORS - OUPQIM

Rambla del Centre, Itt

Palmes i

llorers

EDEN

CONCERT

Comèdia en tres actes, d En Pompeu
Crehue;, interpretada per les senyoAsalto, 12. Gxit enorme d-els dotze
res Morera. Ortiz. .CotO. Valentí. Ri- NOUS DEBUTS, dotze. ESTÀTUES
bas i Coscolla, 1 ela senyors Montero, ANIMADES Exit sense parlo d AM.V
Aunerich, Grases, Guitart, Torrents. RAN TINA.

= V d a , C R U S E L L A S Í C.
Serveis de la Companyia Trasatlàntica
RHUM Q U I N Q U I N A

LÍNIES A A N T T L L E S , M E X I C , . KOVA Ï O B E I

= Exigiu

la firma blava

COSTAFIBIOC

El Tspor
MONTSERRAT
•ortií ú el dia 9 J octubre de Barcelona, el 86 de València, al 88 de Màlaga i el 90 de Càdiz.
capa Nova York. Havana 1 Veracru*.' j
EI vapor
ALFONSO X I I
crtirà el dia 17 d'octabre de Bilbao, el 19 de Santander, el SO de Oijún t el n de Corafia. cap a
Havana 1 Veracruz. Admet càrrega 1 passatge cap a Costafirme i PaclOc amb traabord a HavanaEl vapor
BUENOS AIRES
•orclrà el dia 10 d'octnbre de Barcelona, i dia 11 de València, el 13 de Màlaga 1 e l l i de Cúdiz
cap s Ifw Palmes. Santa Crnz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico. Havana. Çotón, Ssliaullla. t'nracao, Puerto Cabello i La Onayra. S'admet càrrega i paMàCga amb traíbord cap a Veracrna.
" '^T .

EVITEU E L TIFUS
BEVENT CADA DIA

AIGUA FGURNIER

L I X I A DE B L ' E K O S A I R E S

La puresa absoluta de la qual garantitzem cada dia

El vapor
REINA VICTORIA EUOERIA
aortlrà el dia 4 de novembre de Barcelona, el 6 de Màlaga 1 el 7 de Càdiz cap a Santa Crnz de
Teneriro, Montevideo 1 Buenos Aires-

Se serveix a domicili diàriament en
ampolles de i i 8 litres (garrafons)

LÍNIA D E F I L I P I N E S

El vapor
I6LA DE PANAY
sortirà de Càdiz el dia 16 d octubre, de Cartagena el 17. de València el 181 el 21 de Barcelona cap a
Port-Said, Colombo, Singapore i Manila, admetent paieatge 1 càrrega per ala diu port» 1 per a altraa punu per als qnaU bi bagl eatablerts serveis regulars des deU poru d'aecala abans IndlcaU
LINEA ÜE F E R N A N D O PÓO
El vapor
SAN CARLOS
sortirà el dia Ud'octnbre de Barcelona, ei 16 de València, el 17 d Alacant 1 Cartagena, i el 80 de
Càdiz cap a Lea Palmes, Santa Crnz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, altra* escalat Inter
mfellea i Fernando Póo.

C O R T S , 623

- Telèfon 604 A.

Demaneu follet i compareu les garanties de nostra aigua amb la dels altres

A mée del» iudicata lerTeta. la Companyia Traaaüàntlca té eaublerta els eapeclaU dels

del Mediterrani a Nova York i poru del Cantàbric a Nova Turk I la Lima de Barcelona
Farts
Flliplne*. lea sortides dels iinaU no i6a fize* i «anunciaran upurtunament a cada viatge.
Aqueeu vapors admeten càrrega en les condicions més favorables, i passatgers als qoals
la Companyia dóna allotjament i tracte esmerat. com ha acreditat en son dilatat servei Tou els
vapors tenen Telegrafia sease flls.

EXPEDICIÓ

Anuncis

COMERCIAL

El vapor «BEINA MARIA CRISTINA» sortirà el dia 15 d'octubre de Bilbao: el 16 de Santander; el 17 do GIJrtn; el 18 de Corunya 1 el 1» de Vigo, cap a 1 Havana 1 Nova Tork. admetent
càrrega i paasateer*.

Fàbrica de Flors, Corones i Plantes

Administració íe Fínunes

Catarro dels nois

DeSaï
Muntaner, 28. principal

Lloguers
P í s n r t c ^lloguer devàn.» 78. entresol. C BIEOBB

w
w

CONCESSIONARI EXCLUSIU PER L ' E S T A T ÏDE |LA FABRICACIÓ DE TOTES LES CAPSES D E C E R I L L E S QOE R E Q U E R E I X I | E L CONSUM D ESPANYA. AMB PRIVILEGI DINSERTAK ANUNCIS E N E L 8 D I T S ENVASOS
BEÜALAKÀ ALS COL· LECCIONISTES D'ANUSCIS EH CAPSES DE C E R I L L E S sis SEOÜENTS

Ei

l.61-

Un automòbil F O R D completament nou i equipat. Valor: pessetes 5.040.

2.on

Una col·lecció de TEncidopèdia Espasa
cats. Valor: 1.448,50 pessetes.

3.er

Una escopeta Hammerless Eder, de l'acreditada marca de don
Víctor Sarasqueta, d'Eibar. Valor: 500 pessetes.

4.11

Deu lots, consistents cada un en una ploma-font marca Swan,
d'un valor mínim de 25 pessetes cada una

(els 39 toms

publi-

as n

C O N C E D I T S PER S E N Y O R S

.

. cl.-.t?.-*! ;

ANUNCIANTS

Els concessionaris del paper de fumar marca NIKOL A atorguen
UN PREMI D E 1.000 P E S S E T E S
PREMIS

CONSISTENTS EN QUARANTA LOTS DE 300 QUILOGRAMS CADA LOT
DE

Mobles
Fitxes
Carpetes

refrescant

Qaiee i tot el material per
als aLsteines mod·.·rus d orgauiuaviú d'uClcioos. .

COPIES

criglnali a miqolna

G I R O L A M O

HAMMOND

Se oen en les principals farmàcies i drogueries

per a escriure, de tipus
canviables

Casa Garcia Suarez

Unia agenti a Etpanja:
J . Uriacb i C :

Bruch, 49

: Barcelona

38 • Kambla de Cataloora
Telèfon «S3& A

ÉV-

Geografia Geüeral lie Ca-

tnlnniïn d Eu Carreras Candi
UUllUja
quaderns '.oumpli·ia'. Es ven. Escriure a «LA
VEC»- núm. 878.

Salatçsl serveis de plata, •
vet. Compro or. plau, platí,
brillant» i p^rle». . ftjHlWTl
JoUrie. d* J . Bàftaa
Bambú de lea nois,SA
( Cardenal C'auúas, 8.

PIANOS

NITRAT DE SOSA DE XJLE

Jailn

Per a optar a aquests premis s'atendran els col·leccionistes a les mateixes bases
Insertades anteriorment, amb l'única diferència que les fulles, que s'han de canviar
per cupons portaran solament anuncis del paper de fumar NIKOLA i dels NITRATS
DE SOSA DE XILE, respectivament.
L'entrega del premi del paper NIKOLA es farà a Madrid i la dels quaranta lots de
NITRAT DE XILE en un macat'.em, el més pròxim al domicili de l'agraciat. Els
quaranta lots de NITRAT DE X.LE s'entregaran als quarants concursants que hagin
presentat més anuncis, per ordre ue quantia d'aquests.
NOTES IMPORTANTS. - Els anuncia presentats per als premia de NIKOLA I
NITRATS DE XILE es computaran també per • tots els premis.

3 Gotas
—Mira, espòs meu, com en pocs dies ha desaparegut
la blancor dels meus cabells amb l'acreditat i inofensiu
BETDM B E L L E S A a base de noguera. 'Per què no
l'uses tú també i rebran el teu cabell i bigoti el color que
abans tenien? Venda eo perfumerlea.
—

CALÇATS
DE CORDES CREUADES
AMB MARC 0E FERRO

Sublim marca

RM
. ARISTANY
Casa fundada ei 1870
AL

NOVELTY

Oran tiq nldaolo per Traapàa del 90 al 60 per 109
Sabates ««nyor. classe'snperlor, des de Prçi..]4,50
»
senyura difrersoan models »
«c . 875

>

neu», del 23 al 32

>

<

4'iO

PRESENT:

S l ^ o r ? TP^ 6 9 0
Compreu avui. no espereu demà
si voleu aprofitar aquesta ganga

1, Plaça Santa Anna, 1

COMPTAT

laPlaçaCaíalunya.lB

Missatgers «RÀPIDS»
( Continental)
SERVEI RÀPID
Repartiment de tota
classe de circulars i esqueles a domicili, petits
paquets i tota classe
d'encàrrecs.
EMPRESA IDEAL
D'INFORMACIÓ
RWa. Flors, 16, baixos
Telèfon « 6 3 A.

h a c t n brillar
fbdo»

PLASS0Si LLOGUER

! «I COMITÈ DELS NITRATS DE SOSA DE XILE
QUARANTA

i

E x i g i u s e m p r e e l nom del professor

BASES -

1 / Per a optar a aquests premis n'hi haurà prou amb tallar els anuncis insertats
en les capses de cerilles i presentar-los enganjats en fulles (deu anuncis en cada
una), abans del dia 10 de desembre de 1922, a les oficines de I. C. P. a Madrid, plaça
de les Corts, 6, o a qualsevol de !es seves sucursals a províncies, les oficines de la
qual donaran a canvi un cupó en el qual consta el nom i domicili de la persona que
faci l'entrega i el nombre d'anuncis que hagi remès. Cada interessat remetrà al nostre
domicili social els cupons que hagi col·leccionat abans del 15 de desembre de 1922.
'2." El 20 4e desembre de 1922, s'aixecarà acta notarial en la qual es farà constar
el nombre d'anuncis que cada concursant hagi presentat (el nombre dels quals no es
limita), i els premis seran atorgats als tretze concursants que hagin presentat major
nombre d'anuncis i a tenor al següent ordre: el primer premi al que presenti major
nombre, el segon al que sigui en quantia, i així successivament. Els regals s entregaran a Madrid.
>,(;..,•..

depuratiu

J o i e s d'ocasió

PREMIS

'«J^i.

millor

ropruduides en l'aparol
MULTIÜRAPH. Incontusl I
bles d'originals mecaco(frafiats.

(de F l o r è n c i a )

. a..^ f tJÇS *°n ta m'^or recomanació

aa

CAPITAL: 2.000.000 DE PESSETES

PREMIS

ta H

Cartes
Circulars

G I R O L A M O

V o l v o s i Cotxets

J. UASCSX

IBÉRICA DE CONTRACTACIÓ
I PUBLICITAT, S. A.

•

i d professor

AVISOS

Tot el qne's necessita per a fer-les
A n t i g a Oaaa T. COSTAS. Palla. 13 1 15, p r a l .

L Anti eaun-al liORBONET. és el veritable específic acreditat per a c urar en pocs dies la Cuqnelocbe, Bronquitis de
toia mena de tos de les criatures.
n í r ^ c í f c - Farmàcia de l'autor. Cardem. 44: Doctor Ani ^ i p u b l l b . dfe,, j j . Viladomat, Rambla de les Flors.

AiXQTOJ}
Pagíiano

M e t a

HERMIATS
L'últim avenç científic per
• combatre amb èxit segur vostres hèrnies sense
opeiar é s el B B A Q U E R
M E D I C A I . V I V E S , admiració de la Ciència Mèdica i sens parió al món.
Rebutgeu les imitacions.
Despatx: de 9 a 1 i de 3 a 7

Rambla del Centre, 12, pral.-Casa VIVES
(TOCAHX A L U C E U ;

to*

l e s

como un e»peje

f" Svcviat m anSAiO"»
j viia

Fotògrafs,

aficionats

venc d'ocasió mnqnina do 18
X 24 aistema francès, completament equipada- Trea >a«ls
dobles. objectiu. obturador
Porton-Pikan, treus pena i
caruira. Tot en perfecte estaiEs verltahle iranga Pot voure'salca-rer Sant Antoni, M.
baixos, sans. De 8 a 9 mati i
de 3 a w de la nit.

