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Estern em presencia de dos fets transcendentals per a resde-

oido r de Catalunya. L'un és la recrudescencia dels atacs antiliaos per part del Govern de Madrid; l'altre es el novell esclat
sajar del sentiment nacionalista. Tots dos fets bannen de meeler l'atenció sol.licita i activa deis representante de Catalunya
I Parlament espanyol. Pera si havem de judicar per l'actitud
(elevaste en el moment actual, caldrà dir que apareixen cara a
cderrniscats clavant el traut de la política catalana.
, No tenim particularment cap greuge deis diputats i senadora
eatalans. No sentim per cap d'ells la mes Un hostilitat personal.
Fea no podem pasear en silenci el detall, que ja van remarcant
tete eis boas patriotes, de la inaiferencia ahnen aparent amb
que :a representadas parlamentaria de Catalunya acull els entusiasmes catalans i les agressions dele altres.
Es possible que calgui fer alguna excepció, i de bona gana la
eonsi gnem des d'ara sense concretar-la en cap nom individual.
pecó aqueixa distanciaci6 este accentuant-se ara räpidament I
estat elegits sobre la plataforma de la qeesti6 catalana, no respon
gaire a les exigenciee de l'hora actual. Mai s'han distingit, en conjunt, els parlamentaris catalana per Ilur combativitat a Madrid,
ni ner llur compenetració intima amb els dalers del nostre poble.
Pere aqueixa distanciacies esta accentuan-se ara ràpidament. I
seria molt trist i molt perillas que es marques netament el divorci
entre l'opiniet nacionalista de Catalunya i aquells que ostenten la
representació parlamentària dele catalans.
La majoria deis nostres dfputats i dels nostres senadors donen la impressió de gent distreta o abstreta, que guaita els esdeeeniments que es descabdellan damunt la nostra terra sense
adonar-se de tot llur valor i de tot lear abast. Ara mateix s'ha
produit l'incleent de la suspensa ,̀ dels concursos de rarnaderia
organitzats per la Mancomunitat I s'ha notat la falta d'assistanea en què els representante parlamentaria han deixat Porgagime cabdal de Catalunya.
No volem creure que en aquesta conducta paseiva hi hagl cap
n ena demimadversi6 contra la Mancomunitat ni contra els bornes
T'ele governen. Més aviat ratribuern a una mena d'endormiscaMara de la majoria de diputats i senadors. Aquest fet es deplorable, no solament perquè priva /a riostra causa del concurs
nuit i eficaç deis representante parlamentaseis de Catalunya, sine>
peeque constitueix un argument per a aquella part del nostre
poble que sent poc interès per les Multes electorals i que no confia
ee la feina dele bornes que eón elegits pel sufragi popular.
Bastaria ale diputats i senadors de Catalunya el posar-se en
tonte. ete directe amb el nostre poble per a percebre el fort corrent
dcl patriotismo que avui el cornmou i per a alear ultir actuació fine
a posar-la al nivell que les presente circumstàncies reclamen. Volsitie-ataree ele esoetres parlamentario formessin l'avantguarda del
moriment català, en Une d'endarrerir-se en el carne seguint de
Nene amb llur pas lent la masas popular mes activa i mes ràpida.
' No convé limitar l'activitat intensa al periode estrictament
decteral. Si durant l'exercici de la representació parlamentaria no es
sa en aquesta tata l'activitat i tot l'entusiasme i tota la sol.licitud
que calen, o be es dedica mejor atenció als afers de despatx i de
elantela que als afers públics i col.lectius, es perd l'autoritat per
a reclamar, en les hores de la reelecció, el concurs abnegat del
poele. No es pot dir, davant d'unes eleccions, "correu-hi tots",
remandre desaires amb els breaos plegats davant l'ofensiva renal:alosa de que és objecte Catalunya.

LA QUESTIO DE TRACIA
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ja per liest i gairerecord de Mudänia
aresentants atleta i
. fa rante orientals, El
"Le /Stalin", en una
e‘r evideutment
,r1 primer lloc en el
del passat divendres,
, s bases de record de
guate resunea en la
:
evacuació total
neutral asiàtica pels
_s i els sures, i evacuaeiú
..eia pels grecs en nou dies
amenaça de sancione se -

(loan a Paris es donava per
'ententjj l'acord, han vingut sobtaeanient de Londres fosques noel
La Conferencia de
lebelenia ba batan d'esser inten' em pale,
i es parla d'un ultiniiitue l de Mustela Kemal caneebut en e; sentit d'exigir la immedea a anemea de TrOcia per les
tr , •p"s t uzaues.
llue ha passat durant els dies
d aireia? 2a passat, sembla, que
els tufT, han cregut que la Con1
lie: 112 Mudänia era aprufilada pele grees i potser pele anglo:sus sum un recurs dilatori per
e 'lun ar temps a lanuda de nomhel.leniques a Trec ia. La Prenia de Parla fa l'afir1naci6 oficiosa d'haver arribat a
ten eixement del Govern francés
que eetaven sortea de Salánica
trusts carregats de soldats greca
Ale e destinació a Andrinópolis.
Ateb a q uests preparatius militare es r elaciona la negativa deis
e e legats grecs a acceptar les cond i cions de l'acord proposat a la
Con ferencia de Mudänia.
8i el ràpid canvi de decorar:je
en el teatro oriental noniée toa
Abra deis- grecs, hom podria mirar eis nous esdeveniments ama
'relates optimisme. Perú la Premisa fr ancesa, i precisament la que
i p arla en lo andes, insinua que
•ra e/Unid dels greca obeeix a l'en• laeselJaaseite. g Ja propok4 d'ajut

que ele ha fel la Gran Bretarya.
Es cert que ets grecs voten der.-mear anah les armes el territori
de TrOcia que el Tractat de &ares els havia adjudicat i que les
p.:nene:ice aliades han promès fa
pocs dies als tures? Si ha de venir una nova campanya grecoturca a Tracia, es compren que
els tares vulguin precipitar ele
esdeveniments, i es neguin a esperar, per a comenear la liuda,
que les tropes greguee hagin estat refurgades amb nous contingente importante.
Per als aliats el dilema és clar:
o han de donar als turca la garantia efieue que els grecs no
s'oposaran per les armes als
acorde que es prenguin respecte
a Träcie, o be hauran de resignar-se a veure com s'obre un nou
capítol de la guerra oriental.
iä. ROVIRA I VIRGILI

La situació política a Itàlia
•

Els feixistes prep1ren
un cop d'Estat
Roma, 7. — La publicaciú del
Reglement de Porganitzacie militar dels feixistes, ha produit
corta impressi6 a Rama. No obstante alguns opinen que es tracia d'una maniobra per a induir
et Pacta a dissoldre la Cambra i
apressar les eleccions generals
abans que ele socialistes organit
zin Ilur campanya.
Els que estan al crit de la
política italiana, esperen greus
eedeveniments, a menys que el
Govern d'En Facta no s'oposi a
l'organització armada del !deis_
me
(to. ele no 69 probable —
O no s'ajunti obertament amb
Mussolini per a eesiter el cap ergs
lat,--gadüt

El dimaets, dia 26 de setambre,
arribaren a Parle 214 cantaircs
dels Chors de Clavé, acompanyats, sembla, d'uns 400 socia
protectors. L'expedicia fou organitzada per un membre de la minoria radical do l'Ajuntament
Barcelona del qual, per a t'atleta
propósit, s'obtingué una subvenció de 10.000 pessetes, segons
ens diesen. La visita a París tenia
per objecte, iluable objecte, fer
conèixer la representació actual
de l'obra gloriosa d'En Clavé._
Uns dilien que la visita esteva
exempla de tot careeter politic;
altres soetener que obeia a mires patriatiquee, no a favor de
Catalunya, sine en pro del nom
d'Esparya_ Que hi ha de oert?
Que hi bague encert? Els dirige nte de l'expedició s'excuearen
amb ele Estatuts dels chors: ele
chors, aeg-ms dits Esta t ets, no
porten pendre part o servir de
pretert a manifestanone polilla
quee. Aixd, e@ clar, denota fidelitat a una obre purament choree a una obra de cultura popalar. Peak PI5 que els Ch e rs d'En
Clavé no repra lenten quelcom
d'íntim de Eäni rma es t alana? Es
que el sentir/10..1f, de Burs ernts,
el menta de s eeiptiu de Ilurs chnrs
té res que ve ure amb el restant
d'Espanya, mal g rat 1 tot el "Glo_
na a Fee parrya"? Acuestes preguntee les hem °Idee, entere
mostee, formular meneste dis per
llavis catatane, ares1 a Parle. 81
ele chnre ne rentan per cap idea
extra-artfstica, attal aolitud
s'hanria prerisat amb una conducta Imparcial, tant enfront de
la coldnia catalana de Parle, com
enfront dels elements &leíais
d'Espanya. Sense la Interven:ad
deis elements calcine d'Espans-a,
era cosia dificil, per els ehnre,
Asse r rebuts a I'lletef
De totes maiieree. cal estahl t r un
parallel entre la visita de l'e,rf,6
Catalä. ei carecter de la fe t al ton
eesencielment cala1ä, 1 la dels
chore d'En Clave; aqueix paral.lel
see rale rallsbnet a de desagrAables incidente que vinguesetn
empaLlidir el sorprenent lit et
primer, èxit del qual tan bell record se conserva ertre el r,,Sh!ic
i la Promsa dc Parts. Que ha dit
ara acuesta Pr a msa, com a manifestarid del parer de la seva
critica prof e estoret, sebre Part
deis Ch o rs d'En Clavé? Res.
Es eensible, rar els Chors d'En
Clavé t'oren molt aplaudits a l'en..
dernä rlimecres, en la recepci6
de l'Hotel-de-Vill , , a la qual, per
cert, no foren convidats els representante mas genulns de la
Promsa de Earc r iona. Allí
cantaren el 'Gloria a Espanya"
i la gnärdia republicana toeä un
tros nc la • Dolor". Allí (oren
obsequiats Ilure seempanyante
amb aque i xa polidesa exqu'sida
que sol usar l'A iuntarramt de Pa._
rfs. sampre esplèndid, seenpre ge
neres.
Segons ene manifeste tina per
sana estretament relacionada
ami) el Casal Catitle, aquest, en
tenir notfcia pels dfaris, de la
vinglida dels chors, no sentí Filtre anbei que posar-se a Ilur
Serveu per a d ispens ar-los una
manifestaciú de fraternal acolliment, en rennembranea de noetra dolça Catalunya. Delegate del
Casal, dones, has:iteren una entrevieta amb els dirigente de la
expedició per oferir als Chors
Ehnspitalitat dol Casal, per de_
manar que els dines es deixesein oir allí per la coldnia catalana i cbsequiar pel Casal. Aqueo
ta diligencia era cosa natural i
ora cosa de sena: come. Un melenas, au, es produf tot segun
a la entrevista sobre les rifles_
tions de principi a quA fern referencia al començament d'aguas
ta crónica; pord, en fl de comptes, es combine que el Chor dr
Riudoms, nota la direecid del senyor Novf, donaria un concert el
dia 29 en honor de lz Colaina
catalana. Es preparä I es cursa
el programa; pera el dia 29, a
l'hora de la festa, deixaren
compare:leer el Palau de la aíse
ternilla!, on aquella t o nia dieser
celebrada, el seneor Novl 1 ele
dirigents de la expectecia. Dita
senyors no cohen, amb Ilur presencia, fer creure en Ilur adhealó als ideale del Casal Catalä,
sobre la interpretació ci . ds quals
manifestaven aqueix estat d'espera que prepondera a la capital
d'E s pahya, entre els partits afe_
rrats a la canengia centralista.
Atalgrat aqueixos contratemps I
grecios al concurs del Chor de
Riudoms. la resta tingu6 noe amb
un èxit que ultrapassii les enarene." @Un idees' deesertuada

del seu principal objecti: oir els
Chors de Clave; per6 certa parla
del programa no ponle esser execiliada, eran la sardana. • L'Empordä", del nostre gran mäsic En
Morera, i "La Marsellesa", La
Resistencia fcru nombrosIssima;
la sala oferta un brillant aepec_
te: dames elegante bonlques dan'eren l'ornament debe
eies; una brogidosa atmosfera
de entusiasme eatalä hi regnava. ni havia francesos 1 havia
castellans que, sense prejudicis
do rara, amb distingida Ilibertat
d'esperit, volguenor honorar la
f e ste. Duncan 1 dos deixebless, ha..,
billete a la grega, prengueren
també Beiont a la sala.
El Chor de Riudoms centä amb
gran justesa de veme i amb Amo-.
cid l'hinine d'En Thnenaa "Sabit
als ~ton"; cante. els *Xiquets
de Valle" i després "Ele seescadore" matisant,, bellament, eIs
diveraces motlue que es !lim e n 1
es desIllguen, gräcles a l'en ea.
pnntan 1 tan profundament den _
rat de sentiment d'En Clavé: la
frescor pura de fontana catalana, sota el bés de l'aire, seta
l'esguard danrat del gol (1 annf
rau l'essència Inmortal de l'art
d'En Clavé, dIns la seva innosremeta e atruotural , , et Chor de
R t udome ho tramate nrielment a
Eitnima enesieada de l'auditorL
Gran uncid.
El vtlinista Joro Llubell, nniet
en entes remese 1 de b e lla rabanera itera, delitä Al pábVe amb
la VII Sonata de Mozart I altas
laenarurka • Oberlass' ¿'Fr Wen
wesel, aarnfrabtement secundat
per la jnve plantsta /enterneced
Mus, el joc de la qual fon ;teten_
e st ¡ p le de delicadesa; t la ernocid, srulgas o no, fen antelar ele
tata deis enallens neen rolet
Moteen teeä "Ele SegaAnre" amb
el 5e 0 violf, ron nc moment
delirt que encele teta la sala.
El senyor Trías, de la Junta
del Casal, dirigt unes frases de
benvinguda al Chor de Riudnms,
explieit l'objecte patridtic de !a
(cela 1 terminä ei seu Inflamat
partammut auch un "Visca CataItinya lliure", sota els aplaudímente de la sala. Aqu e et visco,
a Parts, tse té la trae:llenada
politice n1 el velor eivic que tin_
dria. per exemple. a Barcelona,
sota els batanee dr la rapliania
general, com quan, ja fa alguna
anys, solia éeser llençat pele joven de efolent temo nrame nt. En
tot cae, Eadjectiti "Ibare" eena
un ele euro un pleonasme en les
fades ramaticale dels freneeens.
En Sastre, en eloure la resta, degué entendre-ho aixf, suprimintlo.
J. PERE7. JOilBA
7 de la a —El ala ee de 5eteinbre,
ril , ret re teniS nar la feata del fttetal Catala, de QIIA parla la crónica del nnntre

rt-daelor- r orrespon5al, l'Embullada d'Espanya a Parla oferta, en el seo pnInu 1
a 200 franris p er cap, i in dinar a la rlom.5a16 org anitzadora del vlatga dele choro,
Podan avarar que Ilavora va Coser fefa prmiet,5 sin rommi rmats, per ta1 qua
no aealattaaln a la fea141.
a.***

a la plaça

Vet agur que l'altre dia em tro- xivarri, pera tot el restant eme
baya en un d'aquests pobles
pal-lidia d'una manera trieta. I
Catalunya en ele que el verd 1 la vetaquf que tombant per un ea-.
pedra catan tan ben Migala sota el rer6, värem sorpendre unes llama
cel, que els ulls no Rabea avenir- vacil-lants 1 una música do co-.
se rom en aquest m6n de llästi- bla, 1 una dotzene de sardania.
mes i misèries s'hi poden enso- tes, que ballaven com
uns desea,
pegar recons tan purs i perfec- pirata amb un entusiasme quo
tea.
arrivaha a l'ànima.
Aquest poble es troba anant
El paisatge d'aquell carrer era
Girona a Olot, en aquel/es recete ben distan del de la placeta da
sedes on el paisatge es fa tan muntanya, les barretines ere*
s e nsiblement pie.teric, i on al mes uns barros de palla ensopits, t
heu detall li sobra la gràcia pele en els dansaires. la
bona voltiza-,
quatre costats. Dones jo m'esta- tat habla pres el Ilec de la grieta
ba a la Plaça de l'Església
I jr peneava en acuelles alt res
d'aquest pohle entendridor, 1 era sardanes, on tot era frescor na..
la caiguda de la tarda, I uns mil- tunal, on tot era inetint 1 incoaalca de cela local, amb amere. ciencia, on tot era afinat i per,
canes tronareee 1 gorros humils, feote rom tina runa d'arbre o una
sesteas-en la sardana roes si fos- Ilem e eta de nevni 1„vnia At71109,
sin rossinynle celestina. I ales' tes al t res eardanes de suburhi
boros turnrfeu vea com els paga- tot era improvitsat 1 impera:ce
ses d'aquell ¡acalle 1 les ?adrices te, on tot era• conciencia i dreng
i les eaeades, es donaven lee mans i voluntat, 1 si les uns rre'orTi1 felen un cerrol de bnna mida 1 piten t ate els recons de Eknima,
començaven a pti.nleinr 'la dansn lee al t ree em feien tremolar tots
mas Mla, dc tote,, les dances que els neret e, percee st és una cosa
es fan 1 es deefane.
meravelloaa Pe-epectaele do la
Jo he vist bailar la sardana a densa natural i espontänla nue ve
les graos Viles i ale poblet ma- a siss . r la milelea 1 el moviment
rinera de PEmperde. 1 cada ve- del patente* diva breé Os una'
greda que ho he vint m'ha saltat cosa meravellosa la volnetat
el cor de sentiment; perd jo no d'aquells joves t d'amelles avise
sé (ve hi havia en aquella plaea, sea, ere damnn i les Ilambordea
ni qifin era el mnment espee'll d'un recé humil de la tantee a la
del meo •spera., que les sarda- vora del fum 1 ele trengnIs det
nes d'aquella tarda em semblaren
rnoll i de les febriques, fan ree
les cardanes m A s emorienante le viere desesperadament, 1 tol rom
la meva vida. Entre ele dansai- poden. el moviment 1 la música
res hi harta un be de Dito de ba- d'aqnell peienge dtv!.
rretines vermelles, 1 una colla de
I jo, 1 tarta corn lo, que sonl
vPllets que ja enfilaven la Tel- filie de la Rambla, de la riostra'
xante”a, quo test Aent.Int la milet- Rambla de les clatellades I de lea
ca s'anaves antmant I mallasen flors t del "viera" 1 del *mori",
mas %mere m y, una Hebra.
sentim tan fora l'alegria de ser
Aquella verja delicarlfesima eatalans davant de la perfecta
que omplia la playa de1 poblet, era sardana de la renntanya, cena
una enea instintiva en earlascun davant de la barroera sardana del
dele dansalree. era la gräcia que imberbe
habas encomanat, amb ele
JOSEP MAMA DE SACARRA
ares de viure en aquel' rece de
sean guallant aquellos muntanyes
nespirant aquell alret tan fi I
una mica humit que ve deis polianeres, deis veras 1 les alzi .. Naves
rice,
AL DISTRICTE DE LES BORJES
Aquella borros 1 aquellos dodiputat a Corts :rayar Afasia esta
nen. dones, ballaven la llur sardana de la maldita manera que portan! a cap ano Orie d'ocies de prollauraven el camp 1 vigilaven les pagando nacionaEsta per diversos Pobiti
condes, era N'Agria natural del del districte que representa
seu esp e rlt barrejada amb tole els
EN MAPCELI DOMINGO
men ten:ente ara tristes ara joioLe: .1.:putat por Tortosa, En Mareta
sos que se'Is arrenconaven al
Domingo, prepara, també, diversos actos
fons del cor i que si a mä vú nt de prapaganda per aquel! districte.
se n'adonaven que ele tinguessin.
De mes a »Os, es onunrieda la lete
Jo me'n vaig arar del pote>, actuació: dissapte que ve, al Clot,acompant
<1,-1 senyor Casanovas; i, ditanenque era negra nie eareif de (brome
amb la seguretat que havia vist ge i duiiass, a Casal de la Selva i To-.
1 sentit una d'aquelles coses me- rralla
Moutgri.
ravelloses nue. ben buscarles I de
QUI NO S'ACONTENTA'
tant en tant. es troben a la riosA la "Casa del Pueblo" d'aquesta tintra vlda.
tas, se celebré ranunciada reunió de eaAl cap dune ¡mea dies, rodara sinets radicals per acordar el Tu' h074411
amb dos //mies meus, pele harrte de pensar deis, darrers discursos a Cafi r la Barceloneta, en un ambient
mbies de llar espitad t i flamant advocal
d e festa mejor de raval; era mas
Lernens.
de la una efe la Mfl'inarla i la gat _
Com qm' segons ja va anotar En Pianee s'anava desmaiant entre tea tarra "primer él el porta que tel", ris
coloraines del "pim-pam-pum",
reunits triaren que En Lerrau.r he
deis trapezis, dele cavallets.
havia fet dalló m<ts b, i que, per tant,
les paradee de fira, de la fortor a ella no els eslava res millar que rapte
de rol'. i les pallarotes dele ca- tiran&
cauets. A l'envelat encara hi Invita
Qui co l'aconrola, fa perquè no vol.
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Criatures, no sigueu “subversives», sino us tocará el rebre
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del 7 d'octubre de 1922
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5.060.000
"
•
"
o
lo
"
13.06JO.000
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77'73
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12.
Vagen3 arribe:e; Nord,
Atacara, 11.
"
Sensatos -Amionquilina,
toro pals,
Prat noves,
Mallorca,
trate( Valencia.

Peists,
71'95
ARBOS
7 9• 1300iba Moret,
62
"
núm . 12,
" 1 o,
•
bentloca
Scleere,
ece75
Mateut,
19
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62
81
73
112
117
113
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69
114
105
105
93
59
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G.ASETA LOCAL

neral per ,a1 romera, tal con)
Fanortnalitat 'que encara aval
t'observa en e! Bemol de Correos,
es - va aCoritar ratificar pleiteament l'adhcsiú de la Cambra Mercantil a la ComiSsló mixta del Gomera en el Treball de Barcelona,
aconsellant a loto ele socls que
compleixin els acords en be de la
pau social, .desvirtuant, per comise
següen, la campanya que amb
ans ignorats persegueixen alguns
elemento que ni releen', tenen amb
el comerç de Barcelona.
AVIS ALS COMERCIA NTS
Aguaste Associació havia demanat insistentetnent que fos
concedit un nou termini per a la
presentada) de peticions relativos
a la devolució del recàrrec, per
depreciacid de moneda. Després
dloaver aconseguit diverse re-.
formes millorant la R, O. primitiva establint el recàrrec, ara
s'ha obtingut que el ministre
d'Hisenda dictes una R. O. de data 4 d'aquest mes, per fa qual es
permet presentar peticions de dea
volució Mis al dia 15 riel mateix,
La Cambra Mercantil ho fa
avinent als seus socis per als
corresponents d'actea; i els comunica tumbe que segons la
R. O. esmentada, la soLlieitut de
certilleacions consulars ha I de
fer-se abans del dia 8 vinent; pe,
rre cona que aquest termini es tan
breu - sobratot tenint en compa
te quo ha "Gaceta" contenint la
R. O. no ha arribat a alguna Hoes
fins ahir, i que amb la dita disposició s'ha variat la forma d'ex,
pedir tes cerlificacions - ha dirigit novament al ministre
senda el següent despatx:
La Cambra Mercantil d3 Barcelona agraeix profundament II.
0. 4 actual prorrogant termini
per a formular peticiona relatives devolució recarrec per depretiació moneda, sentint molestar novamant atenció V. E. per a
soLlicitar mejor termini per a
petició de certificats consulars, ja que fins avui s'exigía
certificat per cada expedició i en
virtut R. O. citada pot un sol
compenetre diverses expedicions,
novetat que precisa comunicar al
llos d'origen estranger.
El saluda. - President, Cabré.
NONELL GERMANS I

5133
61 5 0
114

3715
0 4 15
63
7025
61•75
A775
74
82,73

84

ESTRAriCERES

',tres, 2 9

Tanca

s4'40
59 al
1750

BORSA DE MADRID
Interior conrat, 6975.
Mera fl de mes, 00'00.
Amortitzable 4 per 100, 0425.
Ideal 5 per 100. 9425,
Exterior, 84'50.
Sane d'Espanya, 52190.
klein Ezpanyol de creen. 13900.
Idem 8Iu de la Plata, 228'00.
ktem HIspano-AnierLca, 00000,
Tabeus 24500.
Suereres preferente. 000 0 .
Idem ordrateles, 0000.
tibdulos, 0000.
Lloras, 33550.
Alocaras, 00000.
Franca, 0000.
(Dures, 29118.

LONDRES TASCA
Frailes, 58175.
Nava York. 44149.
Espanya, 9509.
Mama, ' 23'6/.
Ifol'ando, 1137;
Dalla. 103.
Suecia, 16025,
Portugal, 212.
Ar g erittna, 4418.
MuntevIdeu, 4100
Elle. 3180.
Bcrlra, 9700.
c,„pentiaguen, 210'71.
1 cite/Lama, 92 1 1.
Belglee, 62125.
ilo r ue4a, 24954

1750

7,

' Franca, 5015.
111, In 691 0 00, 12195,
Idom Lel g ues, 4719.

-Dures, 5 ,822 dom
Pemmes, 400 Iden.
Ltiest, 5640 U/cm.
Pelero, 1319 Ideal.
Frane$ salmos, 24650 Ideal.
Marca, 060 raen),
Vierta, 0'02 lama
Belgica, 9360 Idea),
MOlanda, 5105 0 com.

Mema,
Seinnet

Sane ocio. 31,
1,
Jerez
"

/Catalana GaS Ele/trio/tat
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3 e 110 1 Nil'
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/lord (ra • 40
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6
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.ses enes

Terceres
Quartas
Prono per sacs ele 60 quilos.

See,)

Framjcs 1001
"
1 9 78
63'95
E. • Gral. Treiltires 4 10
^
50/9.
Ferrcearre de (ateluaya
tomrauevia general terrols. CAta/atIl 0025
toinpatiela Bareeltaisst Eh:Lima/a:
iflgües de Barcelona 4 Of
;aletada Geä 1 Electat. Ser. E.
73
»
»
"
7230
lergta Electca de Catal o 5 0/0
•
e 0/1.1 93,75
"
Borrara! Produerav: Forres Motriva 117
E.cnipanyia general Tabacs
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Espanya Industrial
tat. Gral. Tele/tras.
" rentrout fr ',non
Amertee
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17 !

Parrar! número 4
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CANVI VALORS : CUPONS

fe

Rambla del Centre, 16

AGENT DE CANVI 1 BOR,
vizsEIG DE GRACIA, 17

Cumplimentació d'ordres
de Borsa en valore al
comptat i monedes estrena
geres. Intervenció de contractes comercials i presa.
lees sobre mereaderies o
valors: .asubscripcions
euiprAtits, etc., ele.
1:1:m2C22.16 re!egräflea

"fdlARCO7.19TE"
Teléfana: 4EaG A. 1 499 A. 1

Ferro-carrrs M. S. A.
Aquesta Companyia porta un
augment de 25.860'74 en la primera desena del mes de setema
bes 1922 vista la recaptació en
la mataixa data de 1921.
Els ingressos totals del pria
mor de jener al 10 dc setembre
de 1922 porta un augment en la
recaptació de 3,936.509'51 sobre
la recaptació de 1921 en la matcixa data.
BANC CE CATALUNYA1
DAR.CELONA

Cambra Mercantil
La Junta directiva de la Can',lora Mercantil va celebrar sessiú
ordinaria el injurie, (La 5 e est
mes.
La presideneia va donar cumple de les gestions tetes (terrera-.
ment per a aconseguir la resolució dei problema dels Encante,
suprimint de la o a pública les
barraques que avui enlletgeixen
la ZOLa próxima als jardins de
l'Exposició, reeiamant, a mes a
znee, que ja des d'ara sigui ternonantrnent prohibida la venda
d'objectes nous.
Aiximateix es va insistir en la
qüestió de la venda ambulant,
prenent-se acords que poden doPar resultat satisfactori per al co-.
mere.
Es va donar compte dels des.
patxos cursats darrerament arnb
relució a les dificultats derivades
de l'aptieació del coeficient, per
moneda depreciada, inostrant-se
una tronada mes la Cambra Mercalan partidaria de la supresei6
absoluta de dit coeflcient.
Es va ocupar lambe la Junta
d'altres diverses qüestions, lals
coro la relativa al R. D. sobre lloguers, la receta R. O. sobre la
contribució industrial, la reiteració de que eis comerciants delalbstes puguin facturar els generes venuts a particulars, la rebaixa que hauria dobtenir-se del fuid
electrie i de gas, i de diverses pelicions que han de dirigir-se a
l'ExceLlentissim Ajuntarnent, referents ala próximo pressupostos, i a diverses mides de urbanita
zeda i de policia, que afecten essencialment al comerc al detall.
Es va acordar ampliar Phorari
d'oficines, aeeenyalmot els dimarts
i dijous, de set a vuit del Vespre, per a que la presidencia pugui rebre els inscrits en el local
•
Des de la data queda inaugural.
un servei de informes de la dependencia, allarnerd, beneficiós Leer a
tote.
B'acorilto donar major extensid,
al "Butllet1 de la Cambra Mercantil", amb la coLlaboració de no-.
tablee fi rmes.
Després d'haver tractor. d'altrea
&vare» E41113ppira g uitroi g e-

CENTRAL: Rambla dalo Estudis, 4
AGENCIES: Santero 1, Creo Coberta.
Andreu,
2 ,Sant
Numero
214.
ritlinet0 3, Salmer6n, 111,

OBSERVATORI NETEONOLOGIC DE LA
UNIVERSITAT Da BAPCELOSA
Ola 7 (l'octubre do 1929.
Nora, d'oaervaoló; 7, 13, 18
' Earömetre a O . I al aleen de la mar,
7149ra: 760'8; 7009.
Ternrametre sec, 152; 14'2: 154.
Termómetre hurnit, 130; 137; 14'2.
humitat teentestmez de saturacra). 76;
94; 86.
DIrece10 del vent, E.; NE.; E.
VelOCItat del veta en tararea per Segon, 1; 2; 3.
Estat del cel, plou; plou; que! cobert.
°asee de nthols. ninebtri: olmbus; Cdmulus-nlmbus,
Tomperaturcs eatramal a l'ombra
Mittinte, 1 38.
ni n'Urna, 141.
Minima erran de terra 137,
Orca-lacra termometrica, 57. Temperatura muja,
Precralteeld zumosa, des de les 7 hores
del die anterior a les 7 boro del dla de
la data, 360 tnrametres.
Recorres-lit del vera en Igual lempo, 908
ilúmetres.

PREUS DE SUBSCRIPCIO
Daroelona: Dues possetes al
mes. Províncies, 750 pessetes
tres mesas; 15 els sis ídem; 30 ten
any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
/ilesos; 50 els sis; 90 un any.
El doctor alurillo, delegat general de Sanitat de Madrid, ha
inspeccionat els serveis ,sanitaris oficials i ha informat sobre
les suposicions que s'han fet de
haver-sa registrat casos de gllia
nota; supusicions que fins ara
es creuen totalment infundades.

Chaissagne Freres

Apartat da Correas, 651

Direcció Telegràfica
CATALONIABANK

Ferro-cariils del Sud d'Espanya
Del dia 11 al 20 de setembre
els productos d'explotada, donan
un resultat de 19.97457 en mes
que ha maLeixa desena de l'auy
passat.
Del primer de jener at 20 de
setembre de 1922 porta una recaptació amb déficit an les proa
duelas d'explotació de 206.45697
vers l'any 1921.

FORMULES

Fusseetvo 20,000 fórmales Indas-.
triara, Tottiorn put atormentar els
leas ingresaos transe despeses
sorttr de casa, fabrican& mbons
ueors, xarops, neetars, perfuma',
depliatorlS, dentlfrics, colerents,
vermuts, retarais, Idetzleis, miralls,
aura:lates, adobo, botaras cremes,
lacre, Untes, Inaectioldes teleraututaira, y ermases, coles, ele. Preu
de calla förnittla 10 cometes
A. F. Ferino,. Santa Catalina, 12,
Corono.
11111•31.1.

Subscripció iniciada pel Casal
Català, da París, La vida austera
d'En Pero Corominas, per a publicar corn homenalje a l'autor.
Josep Salvada, 850 frenes; Joep Font, 10; J. Sentis, 10; Olaguer 13racons, 10; Jaume Ballet,
bú, 10; Stanislas Rull, 10; Este-.
ve Pons, 10; 'forte i 13rusi,
la,garriga, 25; E. Durand, 25; Ga-.
ya Busquets, 10; Dwelshavers,
20; Solsona, 50; Massó i Llorona,
100; Víctor Rieb, 10; Rovira i
Almazan, 20; Josep Maria Sert,
100; A. J. Coalloo, 100; Pere Comas, 10; E. Puis Carceveny, 25;
Alice, 15; Guarro, 94'50; Matas
Vallvedu, 10; A. Valls Mulet, 10;
Francesc de P. Vilalta, 10; 111.
Ugarte, 10; Puig Pujades, 100;
Tehas, 75; Pi Sufier, 50; Miguel
Nidal i Guardiola, 49'50; Pero
Gual Villalba 1980; Ferran Boter, 1980; Josep Maria Taltida,
1980; Manel Revanlös, 080;
Andreu Bausili, 1980; Alfons Ma
seras, 19'80; Joaquim Biosca,
19'80; Rafe' Canipalans, 990;
Antoni Noveltas, 990; Joaquinl
Borralleras, 990; Miguel A. BalLo, 990; Llis Planas, 594; Joan
Munne fläfols, 5'94; Ferrán Bolofill, 591 ; Joaquim Bonbon, 594;
Antoni Torelló, 594; Miguel Arnalot, 5'94; Josep Espriu, 5'91;
Santiago Oras, 396; "Un catalä",
396; F. Camba, 100; Joan PérezJorba, 100.
Total, frailes, 1.21520,

L'acci6 eati mulmt d'un can abmratarnont pur I d'atta qualitat, com el torrat
P e r v osraa té P ro a l erata fisi Mó gi nam (lee
no ea traben en loa maeclea de oaDle ordinaria.
Dr. J. l'arrastra (Paseara de Grac17, 7).
Lea queman 0 fa/Gonce u higraniques dol
caes pur conetitueixen un excel.lent refluid contra Palcoholisme, mentre que ele
cales haixos, ultra afavorir el constan de
l'alcohol, produe i xen dolor° gástrica i
tostinals consecutiva a irritaciuna o cato.
iras de la niuceea digeative. El reabre café el trcbe magaUic arnb el varitable
paladar, aroma 1 color de cate pur.
Dr. Rodriguez Portillo (Gravina, 12).

Els colmados el venen en paquets
de quilo, 1/2 1/4 de quilo,
100 g. i 50 grams. El mitg quilo,
pessetes 430
El día 2 varen començar les
classes de nit anunciades en
l'Ateneo Encielopedie Popular,
II inscripcio a les guata ha acordat prorrogar-se fins el proper
dia 15, per tal d'atendre els precs
de molla socia que no els ha estat possible el matricular-se fins
ara, rebent-se, dones, fins a dit
dia en la secretaria de dit Ateneu (Carme, 30) inscripcions per
a les classes de Curs Preparatori, Aritmatica, Calcul Mercantil,
Gramática Castellana, Gramática
Catalana, Teneduria, Francés,
primer i segon curs; Angles, primer 1 gegun curs, i Piano i Solfeig,

n••n••nn••

Publicacions rebudes
"Catalana", ntims. 127 i 128.
"BuIllelí de l'Atan% Nacionalisia
Verilaguer", /11i/H. 19.
"El hambre de los Pueblos". Lon j rrheici ¡leida Pel Dr. Pi Sunyer MeaMisia de Medicina de Barcelona.
L'edició is feta per l'Asociación Instructiva de Obreros y Empleados Municipales, i va precedida dos prtileg eta
calcad an
fisióleg fa afirma-

tions idealistcm.
"Anuario de

industriar Metalüroicat",

publicat per la Unió Inclustiáj
!en.

suttori Jurfdio per eompte de la
Federació, Llei de Proveiments,
subvenció de l'Ajuntament per a
la construcció de cases barates,
i donar compte da les relacione
da la Federada amb l'Institut de
Reformes Socia/s.
Podran asistir-hi tots els socis de les entatats convocades i
pendre part en la discussió, pecó sonso vote
Joyeria, Argenteria 1 Rellotgerla

LA ISLA DE CUBA
PLAÇA REI XL, 12
Gran varietat en joies d'estll
modern a tots preus i articles
d'argent per a col.legials. Rellotges de marca garantida.-PREU
FIX.
Avui, dia 8, a les deu de la nit
tindrá lloc a l'estatge del Centre
Moral, del Poble Non (Passeig
Triomf, 53), una audició de sardanas, a eärrec de la morlt popular cobla Barcino.
"t1E23191211Slill

L e i[51 W
CAPES
IMPERMEABLES
SUPERIORS

CLARIS, 43
Fianca-Autoptanos
Armoniums-Rui¡Iles Perrorats
pianos de lloguer 1 d'ociasi6
Ventas a terminis

cPutiores DE METGES
scene EL GAFE LA GARZA

VALORO - CUPONS
CARVI - BANCA

GIRO -

e

Blurrienge, croatubi% ite.11)21111

Galeries I ayetanes
Corta Catalanes, 613
MOBLES, JOIES, TAPISSOS,
LAMPARES

Decoraeló, projectes per eminente
artistes
La Federació provincial de Cooperatives de Barcelona celebrarlo
avui reunió general de delegats
de les Cooperatives federados i
no federados de Barcelona, a la
Cooperativo "El Reloj", Borrell,
213 a les quatre de la tarda, per
a tractar tan importante assumptea 9.9W 49.4 1a 9.4>440_4el

Una conferencia que, sobre l'asa
sumpte "Teoria de la Relativie
tat", pronunciará dins les miles
de l'Escola d'Enginyers, corneas
e
sant a dos quarts de set.

Corredor-Viatjant
a sou fix, es desitja per artia
eles mecbnics, relacionats amb
fàbriques de teixits i lallero. Esa
churo donant referències i tarea
tensions.
Apartat de C e rreus, 604.
Els venedors do periódica
d'aquesta ciutat, celebraran el dia
9 del corrent la seva primera sortida fora amb estandart e múa
alca.
La comitiva s'organitzarà
l'estatge social, carrer de Guardia, 12, principal, a les vuit del
mata sortint migahora mis tard
cap a les Planes, on abans i des-.
m'es de dinar co hallará, tornant
a les tres de la tarda.
Queda invitada a l'acte tole le
Preensa local i corresponsals.
Avui diumenge, da vuit, a Te3
quatre de la tarda tindrà lloc al
sala d'actes de l'Ateneu de Sant
Gervasi (Alfons KB, 127) la traa
dicionat festa deis Joco Floraba
de la Bonanova, organitzada pel
Centre de Defensa Social del mea
teix nom, amb el concurs de presa
tigioses personalitats i impera
tants societats, la qual acabará,
com de costura, amb oferiment de
la flor natural per la regina de la
testa, a la Verge de la Bonanova,
organitzant-se una brillant co..
acompanyada de la flan..
da Bonanova, que pondrá part 4
dit acto
Es venen 42,e5o pams de te..
rreny situat, punt cèntric amb
aigua vivo própia.
Raó: Centre Badalonf. Badalona

Monda Si. Pero, 1
Plaça Sta. Anna. q

BARCELONA
AMME=122======~121
L'Institut eledic
- o-Farmacéutic celebrara sessió científica ordinaria demä, dia 9, a les deu de
la nit, en su local social, plaça
Santa Anna, 28, primer, en la que
el doctor Comas Camps versará
sobre "Impressió del primer Congres d'educació fisica, infantil i
femenina; la dona i els esporta".

VIOIATA GARGIA ; REUS
Han sigut tramesos a Madrid
per da Federació Católico-Agrícola, d'aguaste Mutua els següents telegramcs:
"Majordom mejor de palau. Madrid. - Federació CatólicoAgrícola de Barcelona protesta
energicament pressions Govern
contra triomf indiscutible Azara
cono a conseller Banc d'Espanya.
Firmo Casanova, president."
"Prosident Consell ministres.
-Madrid.-Federació CatólicoAg,ricola de Barcelona reclama
validee legal elecció Azara com
a conseller Banc Espanya i protesta energicament contra pressions polítiques realitzades i emparedes mel Govern. Firmo Casanova, presidenta"
PARAIDUES
CARDUS
Partaferrisa,
La Banca Arinls ha adquirit
un magnífic local a la plaga de
Cabrin.3tty, de Puigcerdà, on
aviat s'inaugurarà una sucursal

CARBONS USOS DOMEST:CS
VILM.11. i MATEU, S. R.
CLOT, 130-141.-Tel. 3 22 -3. M.
L'Associació d'Alumnos de
l'Escota d'Enginyers Industrials
ha organizat una serie de conferencies que, sobre d'interessants
temes científica i técnico desenrutilaran olaustres professors i
enginyars, accedint a precs do la
Junta directiva.
Derroto, dilluns, dia 9, l'eminent
catedràtic de Mecánica racional
i Cutleuh integral, En Ferrän
inaugurará la serie amb

En virtut da l'intere-isat per la
Junta provincial de Sanitat, la
Comissió Central de l'Ajuntament
ha acordat proposar a LAIcaldia
que es designi al regidor senyor
Dan°, al tècnic del Laboratorl
municipal eenvor González 1 al dia
rector de! Institut de Beneficencia
senyor Mer i Güell, per a formar
part de la Comissió que ha d'exaa
minar les aigües del Valles.
JOIES VILANOVA UNIO,
La Comissió de Cementiris ha
acordat propasar a l'Ajuntament
que accedint a l'interessat per
l'entitat ".association Geaseaki
Française des Mutiles, Rernormes
el Anciens Combattans de Guea
rre, residants en Espagne", se'ls
concedeixi un solar al Cementiri
del S. 0. per a aixecar un momia
ment que perpetui la memória
dels francesas i espanyols que ett-i)
cumbiren per la gran guerra,

CENTRAL DE TAL L
méfode p risenc MABTi

SISTEMA UNIVERSAL

Les aspirants a professora do
tall i les altres alunines en general que desitgin matricular-se en
el dit ram d'ensenyament que
sol.licitin el neu programa i
lla de condicions a la Central del
Tall Martí. Primer Institut es-,
de costura professional
per a la dona. Alodisteria, Sasa
treria, Llenceria, Cotilles i ca.
polis. Passeig do Gracia, 12;
L'Alcaldia ha delegat la seva reta
presentació en el regidor senyor
Esteve per a l'obertura de curs
del Centre Autonomista de 'Be-.
pendents del Comerç que va cele-,
tirarse ahir a la nit i per a la de
l'Escota de Labora i Cultura per
a la Dona, que es celebrarà avui,
en el regidor senyor Tomas per a
la resta religiosa i festival que
celebrara l'entitat Joventut anoto
motiu de la festa mejor de Les
Corts; en els regidora senyors
Trino i Escolä per a la festa rea
ligiosa que amb motiu de la testa
mejor so celebrará avui a la paa
rráquia del Poble Non, i en el ti.,
nent (l'alcalde senyor Illatans per
als Joco Florals que celebrara
avui a la Boaanova l'Ateneu de
Sant Gervard,

S40 DE LA MODA
Durant els dies 6 a
1'11 d'outubre próxim

LA GOLONDRINA

(Ronda Sant Antoni, 41), fàbrica de brodats i puntes fines, ex-

hibirà en el dit Saló les darreres
novetats per a la confeeció de roba blanca.
Arnb el fi de podar fer-se perfecte càrrec de l'efecte deis nostres brodats i puntes fines, elia
encarregat la confeccia d'alguna
models (camises, calces, combinacions), a diverses cases de
Paria, que resulten ésser d'un
refinat gust.
Una vegad'a acabat el corta -a
mea es remetran e/allega ala
nostres dienta i a totes les per-.
" e pones qua l'hagin soLlicitat,
gratis

Prova de la nova il-in- En Pan Casals Airee
tot d'orquestra
minació de Barcelona

Teatre

TIVOLI

Inauguració de la temporada
Estrena de "Don Joan de Serrallonga", de Víctor Balaguer, adaptació escènica de Francesc
Pujols, música del mestre Enric Morera
81. LLIBRE La nit d'ahir feu una nit gloriosa per a la escena catalana,
amb la inauguració de la temporada de Teatre Llrie, ainb la pre_
ir.clació del Serrallonga, passejant-se per les taules com un
gall, amb la seva capa vermella
el seu badea de plomaes, i la
seva espesa de cavaller i seu
punyal de Hadre. Tots els que estimen la tradició i la poesia de
postra terra, van sentir un buf de
vent de muntanya i una canea
de pins i alzinee, que els hi va
arribar al fons del cor.
La mey a amistat i l'admirada
tw seno per a En Pujols i En
Morera, la emoció que m'inspira
la gran figura histórica i llegendària del Serrallonga, l'amor i
l'entusiasme que tinc per tot el
• català, se m'endui e n davant la
representada d'ahir, i em sentut
ates públie que critic de l'obra.
Ara, serenament. dee contes_
sar que és una llàstima l'haver
feral l'obra d'En Balaguer, que
no es pas gran cesa mes que ua
melodrama romàntic, arnb tole
ele defectes de l'època. En Pu,
jota, en cosir i apedaçar les esGenes i al expurgar l'obra, potser no va redilr d'una manera
absoluta, en tot alló que fa referencia a la lógica i a la teaeralitat de Bardó.
Pera tant se-val; el lema d'En
Serdllonea, es un roo tan ple
tan vibrant i dama tant de si matera, que en ell s'ed cremen roes
els defectes, totes les imperfeccions i imprevistos, perqua en
quedi la flania pura de remeció.
Ademes, l'eneert extraordinari
ir presentar al públic el ball popular d'En Serrallonga, es una
eosa que honora a En .Pujols i
a En Morera; perque totes les
grisors del melodrama desaparearen davant d'aquelles paran_
lee tan Iturnineses:
—Serrallonga, Dan vos guard!
—Qui sou vas que no us costee?
Aqu e st (padre del ballet que
Corona el seeon acte, rom una
enrula feta ama) totes I I'S flore
deis hoscos i les muntanyes ee el
moment en que jo vag sentir
aquella divina frescor ! , e les co atte viles i naturals de la riostra
le era.
:•
1 un altre moment eertcroe,
amp lia eeeena del bosc, giran devela dels n, - . stres ulls h' ha la
gran escampadissa de trabues i
mantee i barretines, i quan despaee que ei bosealge queda desert, ens arriben a les orelles,
com no plany de merla de bardiese, avienes fresquissimes paraules:
Toles les ninetes
piaren de tristor
perqua En Serrallonga
ós a la presó.
1 es tambe d'un gran efecte
pete t ic el final de l'obra, quan es
sera e n ets timbals de la more
1 pa , sa el Serrallonga, veltat
Leed i agat de inane, aumert_
Me de fea Juana de Torrelles
de: Palia de Sau.
La r e presentecia del "Don Juan
du Ser milonga" ens ensmya
elaraat ant que Iti ha molts mulle
i temes VIUS per a el
&ostra teatre; j que mentre fem
volar eit: re les tejes de les deeo-

reclame i lee Ilums addicials i
lee ra y es pintades i les perruques
postiee, deis cOLIDALIBis, un vent
que eigur ealalä de dció, i que
e ne /•••f1,21.(iGi

les orelles eent
cançó dels pins i la cançó del

polde, el teatro català cus arribara s , nipre al vio de:e sentisumas i no reodiet 1[141.
JOSEP MARIA DE SAGAIllat
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Tot 'esfore per dotar a Catalunya d'un teatro !i
incnacional, ds
per nosaltres del mes viu
Apresta t e mportiela que ara eo...
mença al Tivoli, ens mime; d'esV e ranea. Ili ha ambient, entueiasme i un /ion desig de fer les
coses com cal. En els carteas hl
a p areíxen, a continuada dels
noms d'act e rs mes prestigiosos,
Ulm suggestiu repertori d'obres
eludes pele nostres prindpals
areasies literato
Val corn ara s'havia remareet
la falta d'un teatro lirie caleta.
Catalunya posseeix una deu sullma per a apartar dels escenane barcelonins l'actual migrado_
sa que ens ofereix la escena IIrica castellana. Aquesta deu es
ei propi folk-lore. A ell s'ha de
recorre en un principi, per a cercar un contrast poderós per mdift de la seva virtut emotiva en
el nostre pablic. La caneó cata...
lana que ha fet brollar al cor de
la cartea un suntuós palau i que
ha triomfat fàcilment a tot arrear
<MI man per la torea original que
la r aracteritza, és plena de engg eotions„ El text senzill de qual~rol melodia camperola, ens
preeenta conde/dada una tragadie intensa o un bell sentunentdsl i a lne A traV4a d'ella puesea
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herois populars: estudiante enamorats, cavallers ¡legendaria. Iladres originals, que brinden ale
nostres poetes una ampla ma t eria que cal aprontar en beneflei
de la lírica catalana. L'interessant nombre de compositora actuals és en espera d'aquesta de_
sitjada coLlaboració literaria.
Tal manera de sentir ha fet
que el mestre Morera, un dels
mes ferms prestigis musicais nos
tres, el mes catalanesc de tots,
s'unís a l'exquisit literat Feincese Pujols per a portar a rese . ena la figura que serebla hacer
impressional. ne i s la anaginació
popular: "Don J n ii te aterra_
llonga.".
'Per a o- mplaure al músic,
Eranceso Pujols ha -Jet una intel.ligent adaptació de l'obra d'En
:Víctor Balaguer, que porta por
titol el nom de l'heroi Regenciare. Les condicions literaries d'aquest drama no s'in gaire musicables. Si Buda en ell es lenta,
mes encara havia d'intensiRearse aquest defecto amb l'aportaci6 del compositor.
Pera, no obstant, el mestre
Morera ha fet una obra d'un in-terés remarcable. El verb musical del nostre excel.lent compositer, apareix amb tota la seve
envejable espontaneitat en "Don
Joan de Serrallonga". La inspiració es manta ferina en els tres
actes de que es compon el drama
si bé l'apreciern sobro tot en
aquella fragmenta que mes ens
suggereixen el nostre paisatge.
El temperament d'Enric Morera
s'ave admirablement per a sentir la bella Ilegenda d'En Serrallenad; aixi veiem vibrar en les
eälides melodies del darrer arte,
liricament compres, l'esperit de
l'heroi popular.
En el primer acre, sobressurt
la romanea de baratean i la marxa final, impetuosa i valenta. La
escena del estudiant, a lacte segon (en la que el compositor interpreta el bell romanç popular
d'En Serrallonga), da d'una encantadora emotivitat. Ple de color, i bastant per si sol per a
assegurar l'exit de l'obra, de el
quadre final del segon acte; en
ell, lenrie Morera palesa esplèndidament la seva , mestria per a
compenetre i tractar el maro
folk-lore.
El tercer acte Si on el compositor fa mes gala de la seva inspiració personal. La caneó que el
tenor canta entre hast idors, bellísima da color, potser la melodia mes característica del .maisie
en tota l'obra. La romança que
segueix a poc, també de tenor, és
rublerta de tendresa i constieueix
una pagina de delicada inspirada. Ple d'arteras dramätic el tercet. aixi edil el final de l'obra.
La formosa partitura del mestre Morera assolf un toca esplèndid. El públic no es cansà d'aplau
dir a Berninent compositor catnlä, el qual fou cridat sovint a
l'escenari
„„ ,
aa . •,*
La interpretada de l'obra fou
ininflamable. El senyor Sagi-Barba sabe donar convenient reitera
a la figura noble i arrogant de
Don Joan; carita teta la nit amb
torva gust, verament interessat
pel pereonatge. La seva veu potent i ben timbrada, .matisa arnb
mestria d'experimentat artista.
Molt be el tenor Vendrell, en

el personatge de "Fadrí". Palesä
ésser el sensible cantant de seinpr o , de delicada es-cola, de fina

sensibilitat lírica. Amb la romanea del tercer aete assoli !larde
aplaudiments.
La senyoreta Engallo interpre
13 el persnnatge de "Donya Juana" rineertadament, contribuint
amb la senyoreta Ferrändiz el
excel.lent conjunt.
L'obra fou presentada amb tota propietat, Les decoracions,
bell efecto, sobre tot la primera
i tercera del segon acto, representant paisatges de les Guillerics.
ERNEST M. FERRANDO
.0-os nlabve.

Per la repatriació
Na eseent possible contestar
toles les comunicacions que ha
rebut de diversos Ajuntaments
la Comissió de saarlamentaris per
a la inteneincació de la camp anya d'opinió endegada a obtenir
del Govern d'Espanya la repa_
triada immediata de les termes
del Marroc i le convocataria d'un
plebiscit per miaja de/ qual l'opintó pública- pugui determinar
e santa de la política d'Espanva
a l'Africa, la dita Comissió iecornana a teas els Aj untaments
Catalunya que esperin les ins
truccions que d'aquí poca dies
els seran remeses abans de pandee cap arord i que les aegueixirr
estrietamena ij /OS avisa&
"

Ahir, en fer-se fose, s'inaugura la instaLlacia dels nous fanals que la "COmpanyia Barcelonesa d'Eleettleitat" ha posat n
la Plaça de Catalunya i a un
tros de les Corts Catalanes per
a que hom vegi cono sera la il.luminada de Barcelona un pie s'hagin instaLlattots els nous fanals.
A les sis de la tarda es reoniren
a l'Hotel Continental lobs els invitas a lacte. Entre altres hi
veierem al Exern , alcalde de la
ciutat, senyor Marques d'Alella;
als regidora senyor Massot, Marta
Esteve, Blajot, Carrasco, Degollada, Vilaseca, Plaja, Cararaeh,
Trius, Eseolä, Tusquets, Roure,
Matons, Merla', Tomàs, Maynes
i Bose Labras; al diputat de la
Mancomunitat senyor Perez de
Rozas; al mestre cerimonial de
l'Ajuntament,- senyor Ribe; al secretari particular del senyor Bat1/e, don Jatnne Brandoly; al senyor Claudi -Planas, sedretari de
l'Ajuntament; el cap d'ialuminacaí municipal senyor Vega March,
i a n'En Bonaventura Bassegoda,
arquitecto municipal.
Reberen als invitats el Consell
d'Administració de l'Empresa, el
director-gerent, don F. Fraser
Latvton; el sotsgerent don II. H.
Betts, el contador general don
E. E. Cretehley, el cap del departament comercial don Jordi Laveronce, el secretari don Juli Gay,
el professor mercantil don Didac
Montaner, els enginyers senyors
Bennett Eddy, Oliveda i Webb i
ets alta emplets del departament
de contratada senyors Denton,
Alberti i Peray.
Tot seguit se serví un espiarada lunch, aixecant-se a l'hura
del bindie el senyor Didac Montaner per a saludar en non) de la
companyia als jineteas i que
la Companyia esta disposada a
fer el que calgui per a beneficiar
ha ciutat.
Despees es sorti a les balconades de Dintel per a admirar
l'afecte dels nous fanals que la
"Companyia Barcelonesa d'Electricitat" intaLlara a arree amb
rautoritzaeió del nostre Municipi.
L'enllurnenament del troe de
Platja de Catalunya que s'inaugurä és realrnent rnoltissim siperiur
al que hi ha actualmente
En comitiva s'encaminaren al
carrer de les Corts Catalanes, pu
I pe el Passeig de Gräcia i la Rambla de Catalunya, on Lambe s'Id
han instal.lat llums de proba. El
President de la Diputada de Barcelona, senyor Vallas i Pujals, ha
sortit al baleó de /a sama casa,
essent aplaudit.
Podem estar satisfets del neto
enllumenament que dintre pue

l'aura, perque és el que es rnereix
la ciutat i le que cal per a la pr62'
serme Exposició Internacional
d'Indústries Elèctriques.
lo•

1NFORMACIO
PALAU
GENERAIZATI D,'ESPORTS

Ama armes% tbol aperegue te POC a
Le Monde Musical", de Paris, la següeut Iletra del remes pianista Altred Cor101. 031-kilt de rorquetra Pan Casals.
Havent l'esmentado orquestra alome/al una nava tanda nie concerts, ens S em_
bla oportuna la publicarle de la Iletra
d'Alfred Cortot, por tal que els nostres
Begidors vegin el que boro petisa, Lora de
casa, de la notable orquestra barceloninsi
Din dones. N'Alrred Corlo::
"Voten les {Recae Impresslons sobre
Pls concerts crea ,Palli Casal§ a Barcelona?
Em sera (miel( ex pensar-les iteoPe re'
rerrer a la comparzeió amh els glorioSos I nobles precedente de Llait 5 WelInar o lambe aillb ale prImers 11113.1 de Beyreuth. I, amb tot, es quelcom diferent,
caro el real natural, institntiu. dcl mes
gran interpiete que avul tenitn, 55 prou
per a crear al sen entern una atmósfera
Cates, al mee ontendre, en el conJunt
de manifestacions mualeals d'avul die. Per
a explicar-6o, va: g a ffear-me, mes que
en la virtuositat d'En Casals com a
ri• ctor (1'01 . w/ostra, o en l'erecte del seu
gest sobre el Debite, en el domen pro Metes que execren solare la seas arquenli -o, en la quanta% moral, per cltr-ho
amb que ha sabut enriquir-la per la sola
Corea persuasiva, irrest tibie, d'una
comprensló miracu/osament musical.
Pildreu e0Mpendre fIns a quin punt
exercele acinesia suggestM sobre els seils
Mfisics, pela següents Iris deis quals he
natal testImeni en el transcurs de Tenia
(totuma d'assaigs.
El vuttanta 1 tants remarcables proressors a seo que componen aquesta Or.
q u osta, I els allane per conseglient es traben sotmeses a les matelses Imperiosos
neeessitats l'existencia que eta seus
rompanys d'art deis altres Amn i os. P0dent rum Sq/le . 5 reclamar pherrotratIves
sinlicals, moilificacions de tarifes I lind lactó de les Toros de treball. semblen /rever oblicla: 11,1 tot, sets l'Imperl con yincent d'amirst non °M'en, totes Hura re11,1mile/felona torpomtives.
Jo els he vial demenar esselgs mes
llargs e inós sovint, sense prerenir estipendtp supleneutar. e. He pegut cona/atar, al final n 1p IlaretIPS Resalen! do
treball, que, en Ilcie d'atanyar-se a encendro la ene:4mM O.S/IluradOra, O eirrer cap al cinema remunerador, la major part Sollo s'estrrnylen entern le Pe
mestre. Rumana d'obtenir q ua/Mies 111~s suraemac e ?lee sobre certs detalla
d'e:prefirió o de :Pernea de robra Cine eslaven assabint; els he VIII asseure's a la
Solo, (pian no Oren menearer a l'ore:Mestra, per a no pernee Passaig d'obres ce

El dipufbt sonyof Vida! 1 I
Llobatora
Domé, dilluns, manca a Iteres
per a atendre a assumptes particulars el nostre benvolgut ande
i diputat de la Mancomunitat, En
Pelai Vidal -i Llobatera.
La seva estada a la capital de
verna República durará apeoximadament una setmana.
Oomiss i ó provincial
La COMi g leit5 provincial ha despatxat els següents nssumptes:
Exemció de subhasta soLlicitada per l'Ajuntament d'aquesta
ciutat per a les obres de reparada, de la màquina pitjadora número 1, i execució d'altres en els
latiere especialitzats en el ram.
Idem idam idem per l'Ajuntament d'aquesta ciutat per al subministre de personal i transport
amb destf als serveis municipals.
Idem lä.311/ 1 concurs sol.licitat
per l'Ajuntament d'aquesta citatat per a celebrar contractes amb
la corporació municipal i eAs futurs conreadors del lots del pare
La Salatlia.
Idern idem soLlicitada per l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat per a l'execució d'obres i
per a subministrar a la Companyia dels ferrocarrils catalans
Cargue indispensable per als serveis de da mateixa.
Autorizació sol.licitada per
l'Ajuntament de Begues per a
ernetra un emprestit de 12.000
pessetes destinades a la instal.la-.
ci6 d'un excorxador públic.
Informe en l'expedient relatin
a la autorizada sol.licitada per
l'Ajuntament de Mediona per a
contractar amb lla Sociatat Fi%
de F. Gomis Soler el servei d'ile
lurninació pública de la localitat.
Assenyalarnent dels prous de
subministre per al mes de setembre darrer.
Ha tornat de /a seva donant
le, enale nn Ii nennen part. rara celoso.
per acabat l'estiueig, el diptitat
de no perdre lea ebservarlens duo roe-desala enrtrInIr luir compren:06 muRfde la Mancomunitat senyor Marcal: I ttnabl comentar spasslonadament
ques.
Cobra exectitada, frute lea celes Mie• •
s" quen Ja Na SOISs n be ter
El Consell permanent de la
esforçna p r r a capir-lei, en el Cas con_
tr.sr!; es na parsula, mostrar-se a rada
Mancomunitat de Catahanya, amb
rumien: O..1t4)S05 de fer . se diem d.,
data dea elia 5 del mes en cura,
Ponlatrat Ideal que ola ha ret albirar el
acordà obrir un Concurs lliure,
mestre director.
pel proveiment da la plaça de
............... .............•• •••
linn en, que he dit, la poden rempenprofessor del grup da Lletres
Aro. sen, rtubte cele en laIR rolla/Mena,
curs preparalori a l'Escota d'Indele seirona vlolins d'una tal or.
dústries de Teixits de Punt,
nu e stra, du gui en al maleta una flama,
Canet de Mar, qua comporta l'ouna fe musl eal semblan: a la ene no•
drelx le. ronvleclon, 1 l'entdstaame dols
bligada de 21 hoces setmanals de
MOR eetehrsts vietimeos 1 que Vecero/cid
tlasse i es dotada arnh el sou de
d'una ~ni& de Beethoven o de Brahms,
tres mil pessetes anuals.
en aqueo amb , ont amoral de fervor, ree 11111 que/com Ion:Malato cota a punt de
Podran penetre part en aquest
partida.
concurs:
I ah, a mes a mes. lis ima ginen que
Els posseidors filial de Iliaquena preise, aquella sebeletat, aquecenciatura en Universitat o Eslla remete& ',cual d'expressi0 que caracteritren Part d'En Casilla, els comunica
cales Superiors de la Mancomuarnb le batida als soda a:distes, pedron
nitat o de l'Eetat i els raestros
ten'''. una Idea aproximada n he les ineb11d'ensenyament primara.
dable& que harem passat a Barcelona en Thiband. en Ilekkt.mq lo. acoLes instàncies per pendre part
Wats alte per V ,, n1111.131 /Usar, durant e/3
en el coneure, deuran ajustar-se
dos Ultima coriceris celebrats.
a les prescripcions Vigente i es
ALFRED CORTOT
presentaran a les oncines de la
Mancomunitat — Palau de la Generalitat — fins a les tretze hoA. de D. del C. i
zas del dia 20 del prasent irme
Adhesions
d'octubre.
Per tole mena de detalls. dirigir-se, de non a tretze, al Departament d'Ensenyament
Ens comunica la Secció Perreanet‘t de Propaganda del Centre
nic i Professional del Consall de
Autonomista de Dependents del
Pedagogia, Urgell, 137.
Comen; i de la Indústria que els
n• .411
treballe d'organització de lacte
d'enrulada) nacionalista del 22 L'HOMENATGE
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A la capella de Santa Euleria,
de la Catedral, vaeelebrar-seahir
al mata amb tota sodemnitat, el
matrimoni Je la distingida senyoreta Pilar Puig i Macià. filia
del president de da Mancomunitat, amb el jove advocat, En Ramón Curial i Bastus.
Apadrinaren ele contraients,
per la part de la núvia, En Josep d'aquest mes prossegucixen anda
Garf i Jimeno i don Joan Ferrer gran aetivitat.
SENYOR MASSOT
i Puig, i per la del no-vi, el preEls Ajuntaments, ent dais i fins
Pocs homenalges slauran tan
siden/ de la Diputació senyor molts particulare envien diäriacaracteritzat per la unanimitat i
Valles i Pujals i En Josep Salom ment a l'esmentada Secció Hurs -entusiasme dels elements que eta
i Metzger.
corresponents adliesions, fent organitzen con, el que el dietrieVa beneir la unió el cardenal alternada de nacione.lieme i de- te desä prepara al seu tinent d'alde
Tarragona,
doctor
arquebisbe
clarant-se disposats a ajudar a
calde, En Milis Massote el dita
Francesc Vidal i Barraquer, la constitució del Goveru de Cae menge, dia 29 del corrent, amb
assistit dels canonges, doctors tu lunya.
motiu de fer-li ofrena de les inAlbaiges i Dachs, rasant da missa
En sesea) consistorial san ja sígnies del seu càrrec i d'un magmossen Llufs Carreras.
mello els Ajuntaments que han nate per g anii. ubre de l'exceLlent
A la cerimamia re.ligioga hi votat Integra la "Declarada"
artista "Santa".
assistiren les familias Maspons, propasada pel Centre, llore conToles les enfilas del destriete
Gara Ferrer, Borren, Blanc, Gua- fin que no Miura cap que que pugno a Inés de quranta, i torro, Utrillo, Marfä, Andreu, Ca-. deixi d'aprovar-la, ja que no es
tes les barriades del mateix, vodafalch, Puig, Binada, Cabot, Nu- traeta pes de cap fet notita:. ten cooperar a aquest acte
biela i Prat de la Riba.
L'era= organitzadora es prot
d'alt sentit ciutadà, de retro
Els invitats foren obsequiats Coneguda de tothom perque es homenatge al seu linera d'alcala
casa
deis
pares
de
la
despres
presti a rezels de ningú.
de per a palesar-li el pler del (lisnúvia amh un banquet.
Malgrat tot, enc,ara lii han tricte per la seca incansable i briLa gonlil parella, a da euat
.1juntaments un s'hi han fingid, Ilant actuació.
siejern tota mena de* felicitats, ele • soetemir Hurtes per aprovarLa Comissió executiva, que presorti de viatge per Catalunya i ho, més que res per suspicàcies
sideix molt encertadament el coBestranger.
infonarnentades. Citarem, per negut industrial don Joaquun
exemple, el cas de l'Ajuntament Costa, esté ja donant els darrera
de Vilanova i Geltrú, que per opotocs al programa. Aquest secta exd'uns quants regidor; no va tens i nodrit, i en el desenrotlla
UNIVERSITARIES Biela
eprovar-se la "Declarada," el ment del mateix podrä apreciar
El Rector de la Universitat ha prinaer dia de tractar-ho en con- l'homenatjat lee simpaties que al
delegat perqué el representi a eistori per rezels 1 suspicàcies districte ha sapigut conquerir.
les festes organitzades pel Centre de política. Aixt que es feo eäreee Com es natural, informa el proAragonés els diumenges dies 8 i l'Ajuntament de Vilanova que el
grama an patriótic espera de ca14, per a celebrar la testa de.la Centre Antonomista de Depontalanilat.
raeu espanyola, al doctor En Jo- dents no eslava al servei de cap
Per a donar compliment al masep Munt.
Política determinada i sf al serteix, s'han contractat les millore
— En la inaugurada deldrou vei de la causa de Catalunya ex- cobles de sardanes de Barcelona
Casal de l'Institut de Cultura i elussivament, la "Declaració" va
i Cataltmya; la honda afartinenea
Biblioteca popular de la Dona du- ésser aprovada per unanimitat.
i la achola Choral Martinenca
re la representada de la UniverNaturalnant que hi han „Nauru- preparen un selectfssim conecte;
sitat el catedrätic do psicología lamente els gneis no expre3sen les entitais esportives del districdoctor En Costare L'arpa' i
Festat d'opinió del poblo i será le lambe ht volen pendre part
dificil, sine impossible, l'aprovaraya principal; els guiare esbarls
— El Rector ha rebut les se- cid de la "Declarada". Sabern que
de dansaires amb qué cometa el
güents visites: Deis doctore mes d'un Ajuntament, després de disIriete estan organitaant. .un
Poech Gimpera i Antoni de la To- les combinanions a que ha estat
grandiós festival, junt amb la co
rre, acompanyant el savi prehis- sotmes, no li ha quedat cap rebla Barcino, i una de les primeres
toriador alernany senyor L'hunda gidor deis elegits pel poble. Perú companyies catalanes do BarreQue tant ha estudiat la prehisteS- els pobles que es trobin ere lona representarte la farnoma obra
ria catalana.
aquests casos, poden tambe vo- d'En Guimerä, "La reina »ve".
— Ha pres pnesessid de Frs- tar la "Declamació" i a ¡efecto
Un dele ruimeros culminent.3
cola de nenes de Cardona Na Ber- poden reunir-se els regidora 'i ex del prngrarna será el hanquet que
riarda Samuel.
regidros, entitats, etc., i volar-la
oneanitza la Con,i,esió executiva,
— De l'inspector de Lleyda procurant rodejar lacte de la el qual se celebrarà en un espalda
senyor Majavila i el Urano i re- mes gran eolemnitat perquè la hotel d'aquesta ciutat.
gidora do Viladecavalls pur a voluntat de Catalunya es maniEn vinentes edieions anirem
tractar afers relacionats amb l'ea testa esipleiadáis i iacoufdpvalltdoriant detalls dels preparatbaa
senyameni
aquell psfs,"
ble,, ,, •
d'aguda!, homenatze,„
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Cam p lonat de Berma
lona
La pluja mate tinaués 'loe
la primera diada de le da ga orgaaitzades
Del Sindicat de Periodistes Esportius;
per aital mutiu se realitzati aquesta tarde amb el mateix programa, ja anunciat.
La testa comene,sra puntualment a un
quart de m'Imane en el Velódrom BadSIO.
tal situat a la Carretera Real, 170.

En guate a la final del Campionat de
Barcelona, este gestionant-se perquè pugui fer-sc en Inta propera data; potser el
22, si, com s'espera, els Campionats de
Villarreal sofreixen un ajornament.
Malgrat la suspensió de les provea, ¡oren nombrosos els entusiastes que es reuniren ahir al Velódrom per a veinte l'entrenarnent dels corredors, ço que demostra l'inters despertar.
FUTBOL

Ela partas d'avul
Malgrat la suspensió de lea proveu, fr,bits-ei, avui es realitzarin lote els partits
de Campionat i que cu rctsponen jugar-sq

pet següent ordre:
Europa-Espanyol.
Sabadell-Barcelona.
, L'aló Esportiva-Avene,
Martinenc-Badalona.
Terrassa-Atlétic de Sabadell.
Espanya-Júpiter.
Es recomana en gran manera al públic que s'abstingui de fer manifestadas,
sorollosos als jugadora i ärbitres, sota pena d'expulsió i d'ésser lliurats a la policia.

Són tants els que s'han presentar per
a desempenyar l'arbitratge eil aquestes
eirc-umstincies, que han quedat cobertes
totes les places necessäries.
Son varia els "col.legiats" que individualment s'han prestat a arbitrar gratuitarrient, tot lo que demostra l'impopularitat amb que ha sigla rebuda l'actitud
descabellada deis àrbitres coLlegiats. •.
so.
els synyos Matas i
governador civil com a delegats
del Comité' Provincial, per a recabar :orces considerables pelo panits daquesta

tarda.
El senyor Martínez Anido prometé que
no en raanearien.

El retoco de l'equip baso
Ditten de Vigo que en el trasatlintic
"Dclfino" arriba base, després de
recórrer no massa triomfatment disimules
Repúbliques de l'Amèrica del Sud. j
El capitä de l'equip explica que molles de les derrotes sofertes foren degudes a la parcialitat dels arbitres. Diga
que, económicament, la excursió havia
resultat un desastre.
•
•n•••

MUSICA
En l'Estudi Domus Arde se celebraran durant el cura 1922-23
una tanda de concerts de Cambra
Intime, en els que pendran part
distingita artistes, la majoria
aplaudas ja del nostre públic,
Dits concerts es dividiran en
tres series de cinc concerts cada
una, corresponent als tres trimesa
tres: octubre-desembre, genera
mare i abril-juny.
Entre els artistes figuren ets
noma de 3111e, Blanca Selva, se,
nyoreta Blanca Alba/at, senyoreta
alerce Miraele, Guillem Garganta
i Antoni Marquäs, rom a pianise
tes; Joan Massiä, Francesc Cosla i Enric Roig, ¿'om a vinlinistes;
Aurèlia Sancristófol, M. Miracle 1
Gaspar Cassad6, corn a violoncellistes; senyora Laura R. d'Arbae i
senyora Concepció Badia d'Agusta com a liedertstes, i Alfred
Romea, com a guitarrista,
• ••
El Censen directas de l'Asemejad
ció Intima de Coneerts ha donat
mostres d'una activitat ertraore
dinäria organitzant el vinent eure,
al eme aId clonarä una serie de
concerts d'excepcional interee,
done pot veure's per la Hiela d'are
tistes i agrupacions, ala quals han
contlats, i els noms dele
quals domen a continuada:
°aclima t a, de l'Associació Dala
me. de Coneerts, dirigida per
N'Enric Ainaud; Alexandre Bite&
nostre gran pianista; Vera Jana-.
coptiloe, la genial cant atriu, que
tan gran impressió predial en
presentar-se el cur5 passat, i
fou judicada la millor que ha aca
tuat a Barcelona; Judith Bokkor,
eminentIssima violoneelaista hon.
garesa, que seria presentad ', per
primera vegada a Barcelona: Arte
toni Brosa, violinista catalä, 1111
de tants eminents artistes que,
aetuant a Bestranger, han cobere
de glória el norn de Catalunya;
Trio Vifiem-Bilewsky-Levy, conjunt formidable. quina editada
als esperada ami) visissim inte.
ras; Quartet Vandedle. de Paris.
joya agrupad') que ha merescut
xardorosoe elogie de tota la cria
tica parisienes; Trio de Viena, in's
tegrat pels grande artistes Sino.
ta (piano), Pollack (doll) i Dux.
haum (violoncel); Quintet de la
Ilaia, agrupada ja coneguda per
haver actuat ando hit immens ea
cl eurs 1920-21, cite s'ha encae
rregat d'un festival Internacional
de música "da cantera", en guatee
sessione, essent la primera dedil
cada a l'esrola alemanya; la segoa
na a l'escota francesa; la torees
ra, a l'holandesa, i la (marta, a la
ibèrica. No hi ha cap ~le que
aquest festival constituira una de
les manifastacions artistlques
mes importante que registra
!listada do noetra chitar.
Denles, la Junta acaba de ron-.
(dictare per a &mar lira únieda
audició a Barcelona, al iormidst
ble ojeaba& alerak Rezaban". -
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La oarrera "Panya Rhinn
Per a telele/. d'assurripies reíationats ami) la carera internacional d'autornebils (segon gran
premi Penya Rhin) han risitat
Valcalde, marquee d'Alella. el ereeident del Comite exeeutiu i dipuMat provincianeanyor Räfols i el
Comiscad general de la carrera I
majordnm del palau, don Emili
i Rasas.
Mareaderie s decomisades
Segons dades del COS de Veterinäria municipal, han estat decoInisats als Escomeadors, estaeions
i ßelats d'aquesta clutat duran!
el mes de setembre ültein, 85 cape
de bestiar borl 390 !elles; 277 de
llana i cabriu i 2.653 fetus; 19 de
Porce i 130 fetus i 34.659 quilos
de menuts.
Durant el mabeix mes reen estat
reeoneguts a les estacions i
lata 10.970 caps de bestiar bovf;
90.798 de llana i cabriu; 5.108
de pores; 172.116 d'aviran; 37.255
tonills; 456 de cava 218.605 dotzenes d'ene.
La mortalitat, segons les dades
del registre nosogrätic, en el dit
mes ha estat el següent; bestiar
boye 92; llana i cabriu, 352; de
porc, 10; cavallar, 92, i d'asee, 4.
Tetes les defuncions han eslat ocasionades per nialalties columna.
En els mercats públics, central
de pcix, aviram fruites i distrieeets s'han deeomisat 75 quilos de
'carne avariades; 27. 806 de pela;
54 de mariscs• 100 de menuts; 71
de vulets; 26./11 de fruitee i vere
dures; 29 d'embutite; 28 de sube täneies väries; 18 de erustacis;
eaea i
:1.674 avirane conills
ous.
EJ preasupost d'Escorxadors i /*croata
Bla resina la Colitis/die d'Es.40exadoee 1 Mercate, epitoma pn
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La política francesa dona \ la victoria als turcs
Les bases acorLord Curzon, Poincaré i Galli arriben a un acord comple't
dades
Comissaris
tornen
a Mudänia
Els
Alts
El Govern angles les aprova
Continua la concentrad() kemalista a Txanak

• París. 7, - En una entrevista
eclehrada per un redactor del
*Petit Parisien", amb el eenyor
reeleassee ex ministre d'Afers estrangers realices, aqueet ten noParis, 7.-La
arribatar la tonteria deis argumenta de da del ministreinopinada
ap ele d:Afers
l'ex Kaiser en prel.encire que en Estrangers d'Un objecte
de
• el moment tomenfiar la gue- nombrosos comentarle en els cerrra anglo-hoer, Pretina baria cles politice de París. No sem.proposat a Alemanya una arrió bla que la causa de 1es complicaconjunta amb Meseta, a le d'eme_ done en ia situarle oriental eisarese a la pelitica euerrera de gin la qüeetie de les iones neu.la Gran Bretanya.
trals ni en particular la m'aduAlemanya, (ligue cleepees • l'ex ce:, de Txanak. On. Inha produit
ministre, creie amb gres] errer el confiiele entre. els generals
per ella niateixa. que Franea aliats i tures 4..s sobre el retome
eme : lrarin una pielitica inspirada de Te Tráela a Turquia.
.per la por. Per aleó quen declaEls anees preposaven de fer
rä la guerra a Rüssia - el ßen pri- evacuar inmiediatainent la Träerice' pass feo el d'aeuenular una cia per lea tropes heleniques, con'gran massa de trepes contrn Lar la seva administracid iocal
Franea, a la (mal peneara d'a- els kernalietes, deixantlo-hi una
queste manera dominar.
gentlarmeria lecal turca, pelee el
Si l'ex Kaiser aletea ara tan teritori devia quedar sota del
evivarn ent la política deeproxima_ ¡control dels continezerels anats
-che franeo-brileniee. es premie fins a la conelusie de la pan.
donat cempte que aqueeta
El representant otomä, pel con•politien te per ees,enelal objecte trari, demanä el releen
Träcia
.d'assegurer la independencia a la plena sobirania Turquia
dele
grans
Estals.
indepencleresia
dintre d'un plae de 30 dies, a
t
que- Alernanya volia e/meditar als templar de la evaquació de la
.hapriris de fa cera dowieació.
provincie pels grecs.
La Entente franeo-brieänienEls generals aiiats es negaren
Afegi el senenr Deleesse-fon a admetre tal pretende', que resIon concertada a la leam del din. tahliria a Turquia en les seres
Sobre Passurnpee de Tänger. antigues fronteres abants que
l'ex Kaiser eneeeix reconeix avui elagues poesat d'acord amb ele
enal ton el sen encale pn insis- aliats sobre del connint de les con
tir en les seres temences que la dirions
la pau.
viene fos codrieeenee 3 Parts
Tal és el problema que abortoril una provneade.
daran en la Ilur entrevista d'avuf
, lee serle a Parle. afegi re7 mi- . els senyors Pi:encare i lord Cureistre frances. ton tinguda per , zon.-Radle.
preroeacie la tal visita, sine a
EL QUE ES DIU A LONDRES
tot el ende.
• Ara-acabä dient-l'ex Releer
París, e.-A Londres s'assepretem eerruivar reepeneabilie
gura que lord Curzen ha anal a
tat d'acene e t viatge. atrebuint-la PaMs amb la rnissie de comuniloen per enter a yen Bulow i Meró car a M. Poineare que els tres
to es predenment
mee den- fecverns allats devien respectar
eat i
mies correcle.-Haerie.
la notar de 23 de setembre que
si no existía entre ells un acorne
MRECORDS" CONTRA ":"IrM0- abeelut el Gabinet engles recaMORIES"
berä la sera Ilibertat a
, Berlfr. 7.-El prineep de Eue Orient.-Hanas.
low proposa en I lur " Re
L'OPINIO DE LP. pRtrasn
- - que es eeibliraran en-erviS
FRANCESA ,
been - contestar energicamene
París. 7.-La Premsa d'aqueeta
• etees gire l'ex 1,7a s er ti diirigeix en les seves eMerrieree". repito:t . exposa la epinió que foca
realment incomprensible que els
gadio.
ineidente que pogneeein sorgir en
la Confereecia de Mudänla perMILLERAND EN EL SALO DE torbeesin la pan, per ana part. ni
L'AUTOMOBIL
produissin per ealtra escidons a
• Parle. 7.-M. eillierand ha en- Europa.
. Tots el diarie prile e nn la Hur
eitat en el Grand Palais el Sale
ele l'Autorneibil. La visita del prr., creencia que s'arribarh a un
aeord
salisfactori necessari. i
Niclent de la República bi ha por°al una nonilirosa cime7irrimria. eeperen que de l'entrevista que
celebraran els senyors Ponle:si-e
i lord Cureon amb el represen" CAPTURA D - UN HASTMENT
tant d'itäl:a snrglrä la indispenAME ARMES
seble solueie.
,
7. engo-Pay les
segons el "Pet i t Parisien", lord
trepes nadonale han capturat
Curven, en l'entreviela que tinNaixell a bcrd del. qual han eetitt
gue 'amb Poincare. insistf sobre
trobats trenta fusells, tres ame- del perill que entranyaria la eireralladeres i 3,400 eartutxos deseumstända de que els aliats no
jinete als rebels.-Havas.
tinguesein mes m edie de pressió
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Post-guera

M. Delcassé comenta
les membries de
l'ex Kaiser

d'octubre de

linies generals el preeeurnet del
ram per al prexim li aPiciri econemic.
"La Gaseta gRuniolpal"
S'han publicat eis 111 .1111CF03 8 i
9 de "La Gaseta Munieipal de
Barcelona" amb tots els acords
del Consistori i Comismie de (toreen de les sessions de 23 i 30
d'agost, i estadtstiques dels diversos centres adminisratius. En
la secció "Publicacions i disposicions °Reíais" transcriu integralment la R. O. del rninisferi
d'Instruccie públiea, sobre la
constitució de la "Fundació Pere
Vila i Cudina" (que tant dona i
donarä que parlar), i l'altra Reial
erdre del ministeri de Finances,
resolent favorablement una reelamacid l'Ajuntament de Barcelona, sobre abonament de quotes
d'Eixampla.
Per a la instalació de distins
aparells industrials han acudid
soLlicitant permls de l'Ajuntaenent:
Don F. de A. Puig, traslladar
un electromotor i una torna).
Córcega, número 302.
Don Vicente elegui, un electromotor i una fornal, Enric Granados, números 99 i 101.
La Societat Espanyola de Caeburile Metällies, un electromotor, Austias March i Cerdeña.
Don Joan Vila, sustituir un elee
tromotor, Riereta, núm. 11.
La Comnanyia Anónima Filatures de Fabra i Coats, dos electromotora i guatee rnontacargues,
lialari, núm. 22.
Don Batel Luna, dos electromotora, Congres, nÚm. 30.
Don Josep Poch, sustituir dos
eleetromotors, Vilamarl, núm. 46.
Don Antosti Saludó, un electromotor i mol! de vent, Canti de
Can Tise.
Joaepa &intimes, sustituir
dectromotors, Verdi ) 1111108. 151
•
.
I en eirtnt del que dispose en
Ordenapeee
oreetle 4 Pe de eg

sebre deis tures fins a concloure
la pau.
Afegeix aquest diari que (s is senyors Peincare i Galli, representant italiä, visitaren el minietre
hritänie, creure que era
inevitable el eelorn de Träcia a
Turquia tan aelat com es retiresein ele funcionaria grees.
Finalment, "Le Matin" es mosträ conveneut que ele aliate denen
conciliar els punts dret amb la
imperiosa neceesitat deis tete I
imp osar la entorització a les autoritats civils i turques
d'instale:ir-9e a 'necia despees
d'anar-e'en elsigrees, ambla condictó que els contingente aliats
exerceixin un control provisional
finten la conclusie del traetat de
paa.-Havas.
LA ESPERANÇA DE LA PREMSA
ANGLESA
Londres, T.-Fer a la enajories
de la Premsa d'aquest malf, la
link% esperanea que solucioni
favorablement la qüeetie, d'Orient
troba en el resultat de l'entrevista que celebren els senyors
Poincaré i lord Curzon, a París.
En general, els diaria estimen
que per peic que els senyors Poin
care i lord Corren posin de la
Iliir part en l'exämen de les iiCes
tions sorgides Minlänia, la imminenota del perill deurä de,apareixer räpidament.-Haves.
LES CONVERSES PARIS
Parle, 7.-Les converses entre
els senyors Poineare i lord Ciernen i Galli quedaren sospeses
aqueeta matinada a dos querls
de tree i taren represes a les
non.-li avas.
Pares, 7. - Els .9cm:ere Peine
care, lord Curzon i Gaiiihan Jornal. a reunir-se 3 les non del me_
ti. nenbant la conferencia poo
desprcl s
dce quarts d'onze,
traetat dele mitjane mes
convenients per a la' continuació
de la Cres ferencia
Mudänia.
Es confirma la imereesió de
q u e Träda serä reetituida als
'mes e PD plae d'un mes despees de la evacuacid grega.-11avas.
e
DIU LORD CUPCON
.
París, ;. - Lord Curzon, interrogat pele periodistes aeebada
la sena conferencia amb Pirineo_
manifristä:
-Hein .fet !Pina. Espero que
annest
eontinuarein pel
teix canse-Hayas.
M. POINCARE I LOMO CUREON
ASZiE3AT A UN ACORD
tParis,
- liaren rebut lord
Cenen la adhesió
Govern an
sobre díverses qüestions
traetades ernb M. Poineare en la
Conferenela que es celebra taPae
ris entre el cap del Govern fran-

munielpale. l'Alcaldia ho públie per tal que els que's creguin
perjudicats per dites instaladone, pugnin presentar les eporlunes reelamacions dintre els
quinze enes següents al de la data,
efecte pel qual estarä manifest,
l'expedient de referencia, durant
lee llores de despatx o al Negodat d'Obree particulars la Seocid de Foment de la Secretaria
municipet.

Institut Francés
Cure de 1822-23
MORAR!
1. Curs de nengua francesa.
a) Cure normal. Professer;
M. Cases. Dimeeres i diseabtee,
•
de sis a set.
b) Cura superior. Professor:
M. Bertrand. Dimarts i divendres,
de sis a set.
c) Cure del vespre (trances
präctie i eomercialn Professor:
M. Cases. Dilluns dijous, de nou
a deu.
2. Cure de Cultura general.
e) Gramätica. Dilluns, de sis
a set.
b) Fonética. Divendres, de set
a vuit.
e) Literatura francesa, Die_
marts, de set a vuit.
b) Geografia. Dissabte, de
set a vuit.
e) Histeria. Dijous, de sis
set.
3. Cure mine (grans guiares
de la Franea contemporänia). Di
jous, de set a vuit.
Matricula: Deu pessetes per
mes D'ente per trimestre.
Biblioteca: (Moda de dos
quarts ele sis a les sis.
Inseripcions: Es poden fer al
despiste del direetor, Cansen de
Cent, 398, tole els diem, de cine
a vnit.
El enrg eomenearä dilluns, *din
9,,del que eones

«ls i el ministre d'Aters estrenegens britänic, pogut arribarse a un acord sobro les bases in_
dicades a yo que fa referencia a
la es:enlacie de Träcia.-Havas.
CONSELL DE MINISTRES
FRANCES
París, 7. - En el Cansen ae
minietres oelebrat aquest mate
sota la presidencia de el. Millerand, M. Poineare esposä als ministres tot el que fou tractat anda
Lord Curzon.
El Corleen aprovä les instruceions enviades per 31. Poineare
als plenipotenciaria de la Conferencia de Mudänia. - Havas.
LA SITUACIO DIPLOMATICA
Parfs, 7. - Segons 'l'Agencia
llanas, la impresió dominant en
eses cercles aliats respecte de les
converses sobre l'Orient, és satesfactória.
Sembla que ees aliats estän resoles a permetre que la Administrack!) i la gendarmeria turques
ocupin la Träcia despees de que
dita provincia sigui evacuada
pels grecs, encarregant-se del
control en aquell territori els
conbingents aliats en un pla9
d'un mes.
Probablement aquest matf els
abates redeetarän una nota amb
les instruccions donades en dit
aes respertius Alts comise
saris.-Havas.
ELS ACORDS DELS ALIATS
París, 7. - A le Conferencia
celebrada aquest matl pels aliats
s'acorelä en principi I evadeacie
de Tracia, quedant establert que
equesta evacuadó en les tres eta
pes següents:
Primera. - Evacuarle imenechata de les poblacions i l'exércit grecs.
Segona. - Un mes despres
d'haver-se portat activarnene a
cap aquesta n'enlacie. la gendarrneria i leariministradó turques pendran possessie deis territoris turca.
I tercera. - Desprée de la con
elustd del Traetat de pan. l'exisr,
cit ritomä sera admès rpassar
els Estrets i penetrara Träcia
que des d'aquest moment retornarä per complert a la sobirania
turea.-liavas.
París, 7.-Les deliberaeions
entre ele senvers Poineare, Curzon i Galli, comenearen a les diles
I acabaren a les 3'40 de la tarda.
Els senyore Curzon i Calli someteeen Re cap del (llover!' frances el text definitiu de Facord intervingut per llurs Governs respectius.
El Oovern brilänic deliberä a
les vine de la tarda i ha comuntcat des de Londres que contestarä aquesta nit.

RELIGIOSES
Avul, diumenge XVIII despr e s de Pentermite+. Nostra Dona del Itemel I sena
Erigida, vIclua.
Quaranta hoces: Avut a Prerhi eta del
Sa grat Cor de Jesils, Itengloses Adoratrius. llores crexposicid: De dos cuarta
de uno del matt a dos quarts ele set ele
la tarda.
La misma Demintes XV1rt despees de Pentecostee, del dia, color morat.
Cort de Marte: Arta, Nostra Dona de 3
Concepcte, a Sant Frente . .., o a Santa
Clara, o a PEnSenyança (Eixampia), o a la
seva e,glesla (Eixamplal,
Adoració nocturna: Avul, torn de Nosira Poin dels Do/ors.
Verlies en sutratel de lee an!mes del
purgatorl: Avul, a la seva espelta, Eneriel, (tiricia). Tora de la linnuiculada Concepció.
- Avut el Centre de San Pere Apóstol celebrara a Vesgresta Sant Prancese de Paula, missa cle comunIO reglamentarla, a /es villt; a la tarda, a les sis
I mutis, runel6 mensual, dedicada al Migras Cor de Jeans.
Es trova a Ilarcelona, hotiantlant_
le al Palau Eplsropal, el carilend saquebisbe de Tarragona, doctor Vidal 1 11arraquer.
El reverend Pese ITe e gade ha remes a la secretaria del Palea Episcopal,
rent pessete g per als nens (amenes malee.
Astil ha de celebrar le e Montada l'apiec del !toser, que relebren cada
any en alma poble del vende les Joventuis cateliques de Sabadell.
Pre4iiiire la testa el conseller de l'Amidemla Católica d'aquella etutal, el doctor
En Lluls Carreras.
El doctor Oulriamel
delegal a
Parxiprest
Vilanova I Geind per a que
el rep e csenti e l'acte Oficial d'obertura
de cu c o academie
l'Escota industrial
d'aquelle poblactó.
-emiten Pelen Episeopal
rebut un edicte anunciant oposición! a
una r n oongla vacani a la csiearai ae
Tarragona.
El tenneal es de 40 dies acabe - thi dla
11 del prop vinent mea de novernbre.

El temple do la Sagrada Familia
oonvida ala col.legla d'Infanta a
"Illeons de coses"
Obert el cure escolar, el Temple Fipiatori de la Sagrada Familia convida a tots ele coLlegss

centres de cultura a visitar-lo per
a copear tote ¡os tresors de vida
espiritual
ola gItres ele-

No hi ha el Mes petit duhte de
que la resposta del Gavera angles
favorable.-Havas.
LA comurEcacto itt..3 tiaVERNS
Parle, 7. - El president del
Corleen ha comunicat als seu.s
companys les noticies eebudes
sobre ,els acorde adoptate en
principi referent a l'evacuacie de
Träcia,
Tambe Lord Curzon els SUDmós a !aproveche del Govern de
Londres i es creu que aquest no
hi tare cap obieceie. - ?leyese.
EL GOVERN ANGLES APROVA
ELS ACORDS
Pede, 7. (1.Irgent).-Lord Cur
zon ha rehut l'aprovacie del (+abinet de Londres als acords con
certats sobre les bases ja conegudes.-Havas.
EL CONITE SFORZA TORNARA
A PARIS
Roma, 7.-El ministro d'Afees
estrangers, senyor Schanzer, he
telegranat al comte Sferza, pregant-li que torni a Paris.-Havas.
LA CONFERENCIA DE LA PAU 1%
ESCUTAII
Parte, 7.-En les entrevistes
entre lord Cureon i Poineare s'ha
decida que la Conferencia de la
Pau a Orient es celebri a primers
de desembre a Escutari.
Despees se'n celebrarä un altea per a trae,tar dels Estrets, i en
ella participaran Lotes- els Estala
riberencs del Danube-Reelio.
DE QUINA MANERA O'HA ARRIRAT A UN ACORD
París, 7.-Es creu sabre que
l'entrevista ami) NI. Pölficaril. lord
elurzon exposä la petield deis kee
malistes reclamant per par! dels
aliats el compromis formal de
deixar que les autoritats i la gendarmeria turques s'inslablessim
a Träeia un mes despees de l'evacunde total lió l'exereit grec.
Feu veure que els aliate ja no
tendran de ter presto damunt dels
turcs si es. matisfan totes les Hure
rehindicacions per endavant.
Gajes
El senyors Poineare
contestaren, aportant fets, i
feren observar que la Träria estä
poblada en la seva majoria per
turca, i que esteva totes metieres destinada a tornar a dosel'
turca immediatement despees de
la sesenta dels funcionaris hellenies i que, per loe, no he-hada perqué provocar un conflicte
i esgrimir amenaces per a impedir que es reallitzes una situadie
fet sobre la qual no es te aceite.
La discueie fon !larga permie
cada llegue de Ilegir ces telegraues i :letones rebuis dele Cioverme respectius.
Per últim es pensä que tal vol-

mente de pedagogía que permet
utilitzar magnitut de la construcció. A amas e! fi, per a que el
q ue el Temple atresera miga ser
d'utilitat als infante, hi haurä
tots els elipsis, a mes- del cape% del Temple, sin dels veinte de
la Junta de conetruccie.
S'estimarä, per a mejor eficäcia de tes visites, que els senyors
mestres i mestresses cornuniquin
la acceptació del convit a l'Adminietració del Temple (Fontanee
Ila, i3, Hibreria), al objecto de
poder concertar el dia, hora, in ograma, i fins els detalls de la visita, segons els desitjos dels e turedore.
El Rosar en l'esgISsia de Sant
Felip Nerl, do Gracia
Tots els diumenges d'o-tubre
es celebraran els següents soleennes cultes:
A les guatee; Veepres gregorianes.
A dos quanti de cinc: Eeposirió del Sentissim i Rosari solera-,
ne, en el que', cantaran les gloses populers dels misterio de OSria, la Salve Regina 1 la Lleteeta
enegoriana de la Mere de Deu.
A un quart de sis: Punt dorarle
ne1
A dos qteans de 8197 Cant die
Praltiri i Serme.
A les sis: Goigs populars del
Roser a quatre -seus mieles i Reserva,
En tots apreste actea, segons
consuetut de l'Oratori, el poble fidel pren part activa en el cant.

ELS TEATRES
ELDORADO

"El conde de Lavapies", estrenat darrerament ha constituit un
veritable exit, contribuint-hi no_
tablement la gräcia de l'Ortas i
En Gallego i la aimpätlea Leenis.
Acinesia setmana es repondran
"La mala sombra", "El enonagui
llo", "Saisere y Aren.e_taltree.

Els incrits maritims
la resposta
M. Dior
Marsella, 7.-A conseqüencia fi
haver rebutjat el secretare de 14
elarina mercan!, 31. Rio, la re
unió d'una comissió paritär
ha tingut lloc un miting d'ins
crits maritims en el qual ba
tat acordat suspendre tot servel
en tots els bastiments.-Havas,
Marsella, 7.-Els dockers i
trehalladers dels dipesits de ele.
be s'han reunir aquest matl a
la Borsa Treball. A la reuni6
han acordat de no trebalinr
bord deis navilis francesos
dele estrangers que caneen
niereaderies destinades a porl
francesos-Havas.
Marsella, 7.-Els inscrita ma.
ritims, reunits a la Borsa del
Treball, han aprovat un ordre del
dia en el qual es declara que con:
sideren la resposta de 31, Rio con
una declaració de guerra a la
desee obrera.
. Han decidit (Idear el treball 1
tots el vaixells declinant tota res
poneabilitat pels esdevenimente
que puguin sortir a conseqüene
cia d'aquesta resposta.-Radio.

ta hi hauria un medi de conciliar
tesi de dret amb les necessi:
tate imperioses del fet.
Aquest mitjä es el que estä foie
mulat en la nota comú que els
aliats enviaran avui a 3ludänia.
-Radio.
RIUDANII
París. 7. - La Premisa publi.
ea detall; de la Conferencia de
Mudänia diu que que els Luce
demanaven l'ocupar militarmen
Träcia durant un termini
trenta dies, encales:te es firma la
pau. Aquesta pende originä al:
gunes dificuatals, sobretot per
part del representant britänie,
general Harrington, el qua: he
rebutja terminantment.
El ,general Charpy, d'aeord ame
Franklin Bouillon, digue que es
creia autorizat per a fer cerlet
coneesions suplementäries als
turcs.
Els tures mmosaren als anal%
un v.erdeder ultimätum per el
qual, declaren que si no !ene do-,
nen les degudes satisfacciones , es
emprendran °perecieses de
guerra el diveneres. a dos quarts
de tres de la tarda.
Aquesta bou la causa que fea
que el Govern britänic deeldis
que lord Curzon enes a *París.Havas.
LA CONFERENCIA DE

UN DISCURS DE Mi/. ASQUITH

Londres, 7. - En un discurs
pronunciat ahir a Dumpries per
Mr. :temen), aceuest insestf en
afirmar que en la qüesti6
delerient rentilaven interese
sos, no sols de-Inglaterra, sine de
tntes le-s potencies, i acabä cre•
tienen severament la politica dt!+
Orient
enrolllada pel Govern
-Hayas.

NOVES
Atropen

Al earrer de la Sagrere el tiamvia número 433, conduit pe) eone
doctor número 927, va xoear amb
el carro número 1119 de la matricula de Terrassa, reeultant el
carreter amb diversos ferides
contuses en la regle sarro /une,
bar esquerra, cuixa dreta i nona
tusió toräcica abdominal.
alasitegeAt

El mine° de queden d'En Pite
Segú Creus, nomenat emito!
Martí
dp 30 anys, fou mosse'
gat
cavall que cuida, mentre
sattejava l'estable al carret
d'En Fabra, números 9, 11 i 13.
Accidenta de! treball
N'Antoni Julians Rodríguez, de
41 anys, treballant al taller de
carruatjes del carrer de la Crea
Coberta, número 7, propietat
d'En Franceses Navarro, s'aleare
el dit gros de la ma dreta.
- N'Andreu Emilio Castd1/3;
treballant en eds tallers del ter.
roearrel de la linfa del Nord.
Sant Andreu, es caueä unes ferides contuses al dit petit de 13
ma dreta; per a cuidar-se aqnese
tes ferides fou portal al Boli.
quin dels matrixos haltera, ea.
mentre el curaven, es va des.
matar ealent produint-se una
ferida al cap 1 con/e-meló cerco
bral,

no»

- la gran e,peciació per a la 'Avena
'mellada A. E. P., puix ademes dcl com.
bat internacional er.tre el cariapi de Sor
ea Andre Simeth i el curuja de Valúe
roja l'Agusti que amte el canee
d'Espanya va fcr ten gran meted mal.
grat la diferencia de giranta, es dispetr'
ran les eliminatórics del torreig
pol
pluma, en el que hi retan beses ele se
gilents boxiadors: Vonna, IferWtai, Fabregar, Marco, Caasszasa, lieefte
ronde y Reavaa,

▪
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CONFERENCIES
Una bona iniciativa

comerç amb França

població forestal

Entre els vinicultors regna ms
estar perqué els duaners francasos es p eguen a admetre els
enestos aeofrats, i aleó origina
greus perjunicis als nostres pro-.
ductors.
El dia 12 d'agost es va fer al
tninisteri d'Eslat la corresponent
reclamaciie amb el 11 de saber si
els vinatera podrien o no ensofrar els eins destinats a l'exportació.
Sels va contestar olleioeament
en sentit aflrinateu. encara que
advertint que }'assumpte eslava
eotmes a consulta del ministre
deeenieultura francee.
Perú la comissió d'agrieultors
encarregada de gestionar aquest
aeseenpte. ha sabut una carta de
París en la qual se li-diu que el
ministre d'Agricultura frances
s'oposa calegóricarrient a les as_
piracions dele vinicultors espanyols.
El ministre frEeint espanyol
'no ha contestat encara a la consulta que se li feu.
, Igual sort ha tingut una nitre
.reelamació presentada p e le vinetere anomenats 'leoneros. Se'gens les eläusules del trectat han
de pegar a Pentrrida a Franca,
d'acord amb el coeficient 205 per
Pes 12 graus primers, 'mis 10
frailes per cada gran: aixi (•S
que un vi de 15 gnus rioenes
lamia de pagar 59 frenes Pece
A les D'once franceses de la
frentera lo entenen d'una altea
marero i apliquen als licors espanyols una srbretaxa grandiosa,
la cinc) fa imposible l'exportaeió. puta e que noniAs hauria
papear Si) trance, s'Obliga a que
ten paguin 129.
E!. vinicultor ene eS troben
lb Madrid estan disposats a re1capttrr una promp t a i categórica
eleclarariö del ministre d'Eetat.
"OADr.Til"

11^i^1 &n'el del mirtisteri del
ITreball creant en aqueo, ministeti una cornissió a.sessera del GO•
i le la representació eparana, en Iereanisme iaternacioTreball.
nel
Pe en re reformant l'U e t ale! de
la e:ele:110rd Narierial de l'Aeseein: n e a Agro-pecnarir, aprovat
re2 neen deeret de 9 de eetemere
ac 1519.
miniFteri de Fi Ial ordne
ran e‘t ren orant opneeenne per
n rl vi r) places it inirres al
Cos perneel de romptabditat de
al.

l'ua n'ira cortredint. rom a gräi anal el caracul. dirn
'rin
prer:-e,t-a/tic. un dituit flefinitiu
Jet ini tIP Sis meses pór a reme¡perr nona a merrederia necioleal i eaes introduits en régtra
'lcmpr'a a l'entpar de la ceosirr't rt . rtra, cas primer, de l'ataineh
ordre del minieteri dl
Ti tau nomenant voeale del Irle taet del Ceinere i -la lailestria
• .enyors que s'esmenten.

Aprofitant-se del Acial decret
sobre repoblació forestal, a Bis-,
cata s'ha iniciat un moviment
aquest sentit entre els empleats
de varice cases comercials i de
banca. Genstitueixen els de cada
empresa una creció i repoblen
una extensió determinada amb
reiaci6 anda la vàlua de l'estalvi
que pretenen realitzar. No es eregui que es tracti d'un assaig temerari i fantàstic, dones coree%
que les eceoles paliques, centres
d'ensenyament en general, ele.,
han fet en altres Estals repobla_
eions roolt rmuneradores otilittant la prestació personal.

DEL MARROC

Ja tindran
Que ha passat a Uxda?
'bandera • Un convoi per als presoners .*. Una conferencia d'En Millan
Astray Lo que diu en Burguete

Els biscains i la re-

Una reclarnació dels
vinaters

JE

LAIQUESTIO

Al ministeri d'Estat continuaren avui sense tenir noticies de
la detenció de l'agent consular
d'Eepanya a leida, senyor Caji-

LA COMISSIO CONTRA L'ANALFABETISTIE
Al migdia. en rebre ele periodistes, el senyor Monlejo els ha
exposat els aventatges del Reial
decret de 31 d'agost sobre l'analfabetisme.
A demanda deis periodistes, ha
facilitat els neme d'aquells que
formen la Comissiú central. Sen
els següents:
President: el Director general
d'Ensenyament primari.
Vocals: corn a senador, el marq ues de Santa Cruz; com a diputat, el senyor Gaseon i Marina;
com a conseller d'Instrucció pública, don Ruft Blanco; coro a
sacerdot proposat pel prelat de
Madrid. don Pero Poveda; t'un a
cap de l'Institut de Reformes Socials. don Pere Sangro; com a
cap de la Secció d'Instruccid, don
Josep Acuña; com a mestre nacional, don Ezequiel Solana; com
a secretari, el professor senyor
Gelvez.
El ministre ha afeen que no
havia facilitat abane eis noms per
no comptar amb ele interessats,
ja que ha procurat constituir la
Con-úsele amb elements prestigioRoe.

Ha dit que dins de pece dies
publiearä aquests nomenaments
la "Garete",
ELS CAPS DE L'INSTITUT DE
GOMERO
Per reials ordres dcl ,ministerl
del Trebatl 4 han fet ele següents
nonienaments per a l'Institut
Corriere Indústria.
Secretan i tecnic. cep de la efe.ció de corneen exterior, a den
leuis Olariaga.
Secretani tecnie cap de Recelo
de comerç interior, a don Frau.
ee e e Bernie Carrasco.
Secretar' tècnic cap de eercid
de ensenyarnent, g don Emili enfiela, professor erierrantil.
Serretar, téenic eap de eerrió
de indestria, a don Aureli 11(1drienez Bruna, enginyer industrial.
Secre7ari genera!, don Llorera;
Víctor Barret, professor mercan._
tu.
Els eeerrtarls termes ae 'coe
mere exterior i Interior, seran
cape de la seoció de relacione
h span o - am eri ea ces.

gas..

El Govern D'anees al qual preguntà l'espanyol, ha contestat
que ignorava el fet i que havia
oi.licitat informes de les autot'ante franceses al Marroc.
REMESA DE BANDERA
El dia 10 sortiran de Larraia
un tabor i un esquadró de regulare, amb direcció a Sevilla, per
a aesitir a la solemne remesa de
la bandera que aquel Ajuntament
regala a les esmentades forres.
A Vade de la remesa de la bandera, que s'efectuarä el dia 12,
hi assistiran el Rei i el senyor
Sánchez Guerra.
MELILLA.—Ha tornat el vapor
"Gandia", despees de portar un
comboi als presoners de Aydir.
Aquesta negada fondejà a dues
mulles del lloc anomenat Palmadero, pella cala, a ¡abrir de
la muntanya de les Palomee, en
el qual els moros tenen emplaçada una bateria.
En arribar el "Gandia" se sentiren tres dispare. Era la senyal
de l'arribada.
Componien l'expedició el comandant d*Estat. Mejor eenvor
Suärez Llanos, el tinent seny- or
Colones i el menee auxiliar senyor Gullón.
Aquest últim envià a Abd-elKrini un recado, dient que desitjava desembarcar per assistir als
preseners.
L'indígena que portà aquesta
carta tardà en tornar poca este_
na, vo que prova que Abd-el-Krirn
estaba a poca distància, i portä
aquesta resposta: que podria
desembarcar en el próxim comboj, pera!, a condició de quedarme a Axdir fins que tornes a Espanya l'últim dels preeoners .
El senyor (nilón es reservà
consultar amb el Comiscare superior.
El tinent Solaces donà al moro
Malern cartee p er als presoners.
Aquests no rrhan enviat cap. Maiem edigue que ignorava la cansa.
El combo' es feu sense novetat,
barca motora.
amb auxili
EL Oft? DEL TERÇ A OL:ADALAJARA
GDAD.eLAJARA.—En teatre rinquesta cunea ha donat una
conferencia el cap del Torf estranger, senyrr Millan Astray.
La sala es trobava completament plena de públic.
El conferenciant cnlairä la tasca realitzada rtls camps africans
pels enginyers militare,
Parlä després del credo de la
Legió, i elogià la seva companyoeta.
El Senyor Millan Astray ton
ovacional.

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS
Els tractats

de Comerç

Ha quedat firtnat el

Des del teatre es traslladä el
cap dele legionaris al casino
".Nueva Peña", on fou obsequiat
amb un lunch.
Des del baleó saludà al poble de
Guadalajara i oree( donar la seva
vida pel triornf de les nostres armes al Marree.
DECLARACIONS DE DESPRES
DE DINAR
El general Burgueln ha dinat

avui al Hotel Ritz arnb el senyor
Bergamin i el general Gómez Jorua na.
De sobretaula En Burguete ha
dit que mai havia estat africanista, per6 ilia fet canviar
criteri l'aviacid.
Abans, el domini del mar garantia la preponderància en la
vida intercontinental; perci ara,
encare que es molt important la
superioritat naval, mentre existeixi Padrea podrà ésser realitat
el mite d'Hercules, tenint un peu
a la peninsula i altre a l'Africa.
En aquest concepte soc un entusiasta africanista. Amb una esquadreta de cent avions, que costen menys que un dia de campanya al Marroc, es pot establir
constant i immediata comunicarió entre la península i el Nord
d'Africa i afavorir ilesembarcs i
guantes operacions siguin neceeeäries.

Rebroten les ludes'

Incompoténcies entre

de Noruega

diverses armes

Com havíem entinciat, avul
firmat el tractat comercial
entre Espanya i Noruega.

Amb motiu de la conferencia
donada ahir a Guadalajara pel

UNA

COMISSIO VALENCIANA

Una nombrosa CeMiSSiä de la
regió levantina, presidida pels
representante a Corte de la provincia de Nali•ncia, ha eisitet al
ministro d'Estat, el qual, d'una
manera terminant, els ha ofert
que en el transcurs d e l me:, se1-aal, miedarä firmat el tractat
amb Anglaterra.
Ele comissionats han visitat
lambe el ministre de Foment per
a fer-li tramesa de les concite_
atoas votades per la Unió Agrícola arrossera, assenyalant les
dificultats amb que topa en leaportarle de la produeció de Pernee, despres de proveif el mer_
cal, nacional.
Sieliciten que s'igualin les tarifes ferroviäries a les del blat;
que es concedeixi una prima d'ex
portació de 5 pessetes per 1 00
quilograms; que se suprimeixi
l'impost de transport maritim
per a l'arrós, d'acord amb l'are
ticle criare de la hei relativa 1
a reforma tributaria, que els vapore de la Transatläntica necia
escala al port de Valencia, en els
Selle viatges a l'America, i aspeeialment a l'Argentina.
Tenint en compte les justes
pretensions de la indústria erro_
cera, el ministre de ',ornen!, he
citen resoldre-les sonsa demora.

OCUPADA
As-ui elan rebut noves donant
compte de que les tropes lean
ocupat aquest metí una posició

a la costa de la zona de nostre
Protectorat, a itns vint quilómetres de distància de Tiguisa. IImit del nostre avene en la zona
Occidental i a uns 50 quilómetres del Penyal de la Gomera, que
quedà auf a una jornada de distäncia de les tropes.
La posició presa s'anomena
M'Ter, prop del pont de Pescadora.
L'ocupació no ha costal ni una
sola banca.
Els detalle que es coneixen eón
eh segiients:
' M'Ter ha estat ocupada mitjançant un deeembare dirigit pel
general Castro Girona. Les barcasses no foren hostilitzancs i no
sliague de vèncer cap resistencia. .
Amb aquesta ocupado quena
dominat un gran tros de la costa,
i per tant iota la important badia que porta el seu nom.
Se ea, b Lambe que ha desaparescut de la zona Occidental el
darrer grup de rebeldia activa
que quedara per a dominar. Després de la sotmissio del Ftaisuni
sols queda en peu una harca
dune cent hornos que acarnpava
vora de Tignissa i que es retiraren cap a Allmeemes.
En el punt intermig entre Ti-

UNA

COMISSIO

Aquesta nit surt cap a Ginebra
el sots-secretari del Treball, amb
l'objecte d'aeeitir a les deliberarimes de l'Oficina Internacional
del Treball.
guisa i la käbila d'Abd-el-Krim
hi ha un territori ocupat per gent
de IPTer, que al-pasear per allí
1 harca fugitiva l'atacaren resoltament. Iii hagué un eninhat 1 els
d'Abd-El-Krim tingueren cinc
monta i deixaren en poder dels
seus agressors 0117e presoreirs.
De Tiguisa i Metalza totes les
käbiles estan resoltament nefront
llamar-lamido, el prestigies
guerrer, i llurs =les, es troben
in en els límite de Mantisa. Els
habitante d'aquesta käkila afectes encara a Ahd-El-Krim han
estat ataeate i els soldats de Beni -llamar lloctinent d'Alid-E1Krim, han sostingut foc amb ells.
Les mes importante fraccione
d'Alhucemes. com són Beni-Hadita. Abdalah i muja kebila
Beni-Iteffcistan, d'acord entre
elles i els nostres agente i s'espera que d'un moment a l'altre
tes tres fraccione se sotmetin al
Magzhem.
L'assedi de la käbila en la zona
d'Abd-El-Krim es va estrenyent
mes de dia en dia i el general
Burguete espera que aviat el
tabdill moro haurä d'abandonar
:a seva residencia d'Axdir.

tinent coronel, cap del Tere Estrangers, En Millan Artrai i de
no haver assistit a Cacle els sena
companys de e'arrna de Infanteria, s'ha parla!. molt de la lasca
que fan, per cert no rimel, d'acord,
les Juntes Informatives, assegurard-se que l'arma de Cavalleria
i el Cos d'enginyers es trobern
enfront de les aspiracions i objectius de la Junta Informativa
de l'arma dfInfanteria.
En quant al Cos
esta en actitud espectant, encara que ja es sapigut que no sent
grane entusiasmes per l'actuació
de les Juntes.
En resum; que sois actua la de
l'arma d'Infanteria, d'una mane na mes intensa i definitiva que en
mesos anteriors, com es demosträ ahir en l'acte de Guadalajara,
en el que el conferenciant va
parlar solsament de disciplina 1
de patriotisme, tema qa,±, per
cert no preocupava ni era sospités.
El seu discurs ha estat molt
comentat en els corches militare,
sobretcli el paragraf referent a •
la disciplina gua deia aixis:
"Aixt com quan davant de nosOres passa la bandera de la Pà.
tria surten imnes del con, perque ella és el l símbol de la terne
on nasquerem, on reposen nostres avant-passats, on naixeren
nostres fills, on viuen els mis
!creerte amors. abrí els militare
davant la senyera de la Pàtria
havem sempre d'entonar un imite
a la disciplina, aqueixa disciplina que per crudel paradoxa quan
més se la invoca .sembla que mes
s'allunyi; paraula ja tan gastada
que esdeve atrotinada i no correspón al concepte elevat de ser
base 1 fonament del benestar i la
fama dels pobles. Santa. noble
donzella, pura i virginal disciplina que tots havem d'adorar
agenollats, sagrat principi que
farä d'Espanya un pollo prtesper
i fort, no pot tacar-se la teva
alba túnica ni deshonrar-se ton
rostre amb falsos besos. "Pesat
tranquila", perque eficara comptes amb paladins que en la teva
defensa sobran desenvainar Hure
acers 1 far-los inclinar amb gallardia davant teu, i rompent ele
pitrals per a posar les caras daprop del cor mes al descohert,
presentaran les seres acerades
puntee als que francament i solapada pretengin villar-te."
DE LES JORNADES REIALS

El ministre do la Geverneció
ha rebut uns telegrames del go_
vernador de Salamanca, en ele
miele aquella auloritat fa el resum de le primera jornada de
l'estada dels Rete a la ciutat del
sea comandament.
El governador fa ressaltar la
collida entusiàstica i les contimies evaeions de que foren objecte els Reis, tant Rls arte= a
qué ase i s lre n com als carrere.
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AUDIENCIA PROVINCIAL
ViGta d'una causa per aseassinat : El Fiscal retira l'acuseció
Va continuar altir mal' en la
Seid segona la vista de la cau. en per assassinat contra leidre
Comas Pi, compareixent ele 4105
testimonio, que per deixer de fer:ho abans d'ahir van sser cridats
urgentment. El primer, Pero
Amat, diu que el dia del fet es
trobava prop del loe °u va desenrollar-se i va dtriir els trets,
va voler dirigir-ecu a en sorben
els trete i va veure un individu
que per la poca llum no va dietmgir-lo perfec t anient, i creu
qu e el que ta veme:, era mes baix
que el procesat; el segon, Josep
Pral Bertran, declara en català,
reanifeetant que el dia de lascasSinai esteva parlant areh el senyor Melló, a qui va demanar
permis per a fer unes obre-si
equest senyor va enviar-lo a
comprar una capea de mistos i
quan s'hi dirigia va sentir diferente trets, i tombant-se va veure cona uns guatee o cinc individue disparaven contra el senyor
Avellú. Allavors—afegeix el tes•timoni—vaig tocar el pito daLenta i un dele que dispararen
va encarar-me la pistola, diente
li que si continuara deananant
auxili el matarla; despees tie'l va
eniportar, donant-li cope que van
fer-li perlita el coneixement. Interrogat si algú dele ngressors
era el processat, contestà negatinament.
El ;letrat defensor renúncia ale
selle testimonie. 'Pot seguit es
proceden( a la preve documental, donant-se' lectura ,pel secretario de väriee diligencies que
toasten en el proces.
AGäbildets Je. provee, el aenyar

president din que per el secretar'
es donarà tecleare a les modificac:ons que en les conclusions provisionals presenta el senyor fleche
I en mig d'una estupefacció general es diu que el ministeri Fiscal retira Vacusació per falta de
provee (?) en un judici en el que
set testimonie han acusat concretament al processat.
Es objecte de grans comentarle tal resoluei6, tot podia esperar-se en aquest judici menys
aquesta retirada... del Fiscal de
S. M., don Didac Medina,
Sentencia

En canvi... avui mateix ha es-,
tat firmada la sentència condernnant a la pena "de dos anys, quatre messos i un dia de pressó correccional" al ferm catalanista,
director que va üeser de "Esquerre", Lluis Bru Jardl, proceseat
pel delicte de "lesa majestar,
causa la neta de la qual tingué
lloc en la secció primera d'aquesta Audiencia, el proppassat dimeeres,
Altres causes
a
En la secció primera va conipareixerJosep Expó,it Rodríguez,
acusat d'abussos deelionestos i
d'ús de nom suposat, dicfant el
jurat un veredicto d'inculpabititat per a el delicte d'abtieeos i
de culpabilitat per Fije do non)
supossat, condemnant-lo el tribunal de Dret a dos recesos i un
dua darrest mejor i multa de 125
pessetes.
1 en la seeció queda, el jurat
ha dictat un veredicte de culpa-,
apreciant-li el delicte cene
de robatorl frustrat, contra Joan
Vives, Corral, imposant-li la Sala
la pena de tres meesoit i un dio
harrest majen mes la .endetnnit.
unió ae2 pesado,
-

ASSENYALAMENTS PER A DEMA
AUDIENCLe TERRITORIAL
Sala primera. — Jutjat de la
Universitat. — Pobresa: Marian
Burriti contra Amador Vifiolas.
Sala prireera.—Jutjat de la
Coneepció.—Illajor guardia: Josep Vilaseca centre Enric Melimbert i elinisteri Fiscal.
Sala segona.—Jutjat de PHospital.—Poblesa: Domenec Flernändez contra Josep Girona.
Juljat de Sant Feliu de Llobregat.—Incident: Víctor Casanova
contra Jovi Codina.
AUDIENCIA PROVINCLIL
eectiO primera. — Jutjat do
Dressanes—Homicidi: Angel Pérez. Jurat I tres orate per estafa.
Secció segona--.Jutjat de la
Univerintate-aAnton Blanco i altres. SuraL
,Secrie tercera. Assassinat:
Manuel 'Martínez Castellanos i
Anton Cervelló Salvado. Jurat.
Assenyalada per a dos dies,
Secció quarta.—Jutjat de la
Bareeloneta. 'I'alsetat. Jaume
Bellmunt. Jurat.
DELS JUTJATS
El de guardia
El de l'Hospital, secretaria de
Rius, ha instruit 28 diligencies,
ingressant en ele calabossos set
detinguts. Ha estat sotstituit pel
de l'Audiencia, secretaria del senyor Casanovas.
Tentativa d'estafa
Abans d'ahir va dosen detingut
en la sucursal del Banc de Bilbao a Barcelona, Josep Gil Ala-.
mä, per haver presentat al cobro
un chec fals de 10.000 pessetes,
signat per Manel Castell.
Causant d'un atropell
ha estat detingut i posat a lis-.

posició del Juljal, de la Barcelo-4
neta Mereció Cänovas Gonzälee,
acusat de haver estat el causant
de que el tren atropelles, deixantla merla, a Anna 'Citarle Solsona,
accident incorregut al Puble
•
E) eia . weetgorront,. ,

Crónica
• Social
n VAGUES

Als obrers en vaga de la fäbrica de teixits del senyor Blanch
que es negaren a treballar amb
individus del Sindicat Lliure,
deseable reprengueren el treball.
En canvi els associats del Sindical Liare han comenñat la vaga,
ELS PATRONS FUSTERS

'En el Centre Industrial ha cellebrat junta general extraordinäria 01 Centre de Fusters Mae
triculats de Barcelona, acordant
separar-se de la Federació Patronal.
De. "

,..L'ASSUMPTE DE LES
NES DE FICOLS

Aquest assumpte cada dia segueix mes obscur. Tot justament
quan semblava veures-hi un xic
de Ilum es quan s'ha fet mes fose.
La Direcció de la Societat Anee
nina Carbone de Berga ens m'ea
ga la inserció de les següents
"Vistes les inexactituds yesca,
des en la Premsa, referente a la
vaga del minaires de FIgols,
preguem que temí constar en 01
diari de la seva digna direcció
que es completament faule que
aquesta Societat hagi celebrat
últimament cap reunió amb comissió dele seus obrers, I par
tant, és fals el manifestar per la
Corporació General de Treballadors Unió de Sindicats Lliures,
de que — malgrat la bona voluntat dels obrers — el conflicte segueix en peu per continuar la
Direeció de d e s Mines amb
géncies inacceplabies.
Corn deiern, no hi ha hagut ni
ila tal reunió, ni les tale exigen.
eles."
LA CON113310 MIXTA DEL
' 7 TRERALL
A la aes.±.4 Relti».14 per la

Ce m iesió Mixta del Treball en el
Gemere de Barcelona, el dia 2
del corrent, es van pendre els
següents acorde:
S'han dignat apadrinar la banAprovar setze propostes de ve- dera deis Pomells de Sant Feliu
redicte formuladas pele Comités
Llobregat, que sera beneida
Paritaris en reclamacions de de- en les solemnials festes poniependents contra Hure respectius Instes del dia 15 del correut. la
patrons, i deixar damunt la tau- eenyoreta Neria Guarro i l'exla tres expediente de la mateixa celIentissim senyor bare de
classe per a desee objecte de mi- Güell.
llor estudi i discussió.
En les esmentades festes, ulAcceptar tes manifestacions tra importante elements que s'adele representante de la Lliga de nunmarän oportunament, hi pene
Defensa Industrial i Comercial, drä part l'Orfeó Catalä, eantant,
Unid Gremial, Cambra Mercantil al mati, la Missa de benedició
i Federació d'Ultramarins, Co- de da bandera, 1, a la larda, un
mestibles i Similars, que són les escollit concert de toas pauteque principalment reuneircen el tics.
comen el detall alt detall, de que El sermó csiä encarregat al cales esmentades entitats no sola- congo de la Seu, de Barcelona,
men t ni) havien intervingut en l'ilustre doctor don Caries Cal,,
la organització de *'Assemblea ce- de Pore.
es.
lebrada al teatro Goya contra la
Comissió Mixta, sind que reiteraActas ainb els quals els Po4
ven a aquesta l'adhesió als seus melle de Joventut de Catalunya
acorde.
conmemorarän avui el aagon anie
Protestar dale cIdlcentes pro- versan i do la seva !unduló.
nunciats en l'esmentada assemA dos quarts de nou del watt.
blea contra la Cornissid Mixta,
solemne Ofici de Comunid a
especialment que se Ii atribufs glesia nora de Santa Anna. 111
ta Mare de
signiflcat pollftic determinat, cantarä la Missa
quan sempre ha limitat la seva Deu de Núria", t'Orteó Sarriaactuació a l'esfera económica i nene. Serè celeebrant i diré la
social amb completa independen- plätica t'ilustre canonge Taquee,
cia de tots els {nuble politice.
ta Seu, doctor don Alfons Maria
Lamentar la decIssi6 del Sindi- Rib6.
A les onze gran festival a la
cat Lliure de funcionaria de lance i Borsa, de retirar els seus re- terrassa del Pare Güell.
&retienes per. "La Principal",
presentante dels Cotillee Paritaria i Comissid Mixta, perú ma- de Tortellä. Ballets imputare. En.
nifestar que atetrasta corporacie trada triomfal d'En Patufet,
estarä disposada sempre a accep- acompanyat de les banderes dele
tar la dependencia de Banca que Porcells de Catalunya.
En cas de Mal [ocupa aquest
envii representante amb plens
es celebraré at Watt'.
poden per a pactar Iliurementa festival
Oree. del mateix Paro.
arnb els patrona del seu grup.
Recomendar al Cornil! Paritati
del Grup primer (Banca), que
amb ta deguda urgencia tormull de la dependencia de l'esmeetat
i ellevl a la Comissid Mixta un grup, amb l'objecte que pugul
pendre'a Afeb b.Nujetal 1'140114
dielament o vots partioulars re -

ELS POMELLS

¡rçnL a la regulaai0 dela

Diumenge, 11 d'ootobr• de 192

LÆ PUBLICITAT

ettli u my a Daftera hora
IOUALADA.—Darrerament
belebrat la seva l'esta el carrer de Centre Autonomista de Dei la Soletat. Deisprés d'uns anys de
pendents del Comer 9 i de110 haver-ee'ri preeeupat—o. poli' ser de no '!'a y er-n.3 reeixit—
l'Industria
aquells vaina han reprès amb tal
Ahir a les deu de la vetlla tenempenta i entusiasme la popular gue lloc a la. sala d'actes del
festa, que es de peeveure ele no Centre de Dependents la inaugudecaurä fäcilment.
ral de curs de les Escotes MerA mes a mes de lees passadee
cantils Calalartee que misté
11-luminaeions, ballades i nitres aluesta catalanissima entitat. A
actea que conslitueixen, invaria- l'estrada presidencial hi vegerem
blement, totes les festes de barrí, el senyor Vidal de Llobatera, per
hem d'esmentar en el cas present, la Mancomunitat de Catalunya;
el novenari a lat Verge de la So- En Martí Esteve, en representaWat i les audicione de sardanes rió dc l'Ajuntament de Barcelo-que avui ja eón imprescindibles na; el president del Centre, En
,per als organitzadors que.volen Francesc Casals; el senyor Ruiz
'assegurar-se un xit.
Porta i Pere Corominae.
El senyor Casals obri Pacte
— Si fa no fa, han celehrat
lambe la set .« testa ele carrers oferint la presidencia al reprede Sant Ignasi, Crehneta, Sant sentant de Catalunya, En Pelai
Francesa. Travessia de Sant Do- Vidal de Llobatera, el qual pass
mingo 4 passatge Cornet, quo a ocuparla, en mig d'aplaudiformen una extensa barriada. mentes.
Tot segun el satnyor Casete
Tots els sietes l'oren animedíssims
— Per al prop vinent die 12. flagela un discurs essencialment
festa de la Verge del Pilar, pre- nacionalista estimulant la prosparen lambe la seva l'esta els peritat económiea de la nostra
venas de la Font Vella, Custiol i terra, la qual fonamenta en l'esBonanova, que des de fa molts piritual, a fi de que aviat Cataanys, aelmen celebrant-et Cense lunya obtingui la llibertat ea tots
interrupció i antb mon esplen- els ordres ,
Ei professor de les escotes
dor.
— Del "Boletín Oficial de la mercantils del Centre, En Feprovincia de Barcelona" corres- rran Bester fa un raport dels reponent al dia 26 del passat se- sultats obtinguts en les escotes,
analitzant el nombre de les matembre, eopiem lo següent:
Caixa.dc Pensions per a la Ve- tricules cada dia creixent. S'oettIlesa i d'Estalaa—Havent-se per- pa d'algunes particularitats de les
dut la llibreta d'estalvi número disciplines ensenyades en res es7.609, expedida per aquesta Gai- cotes i parla de la gran importa (sucursal d'Igualada), a fa- tància i la necessitat deis llibres
vor de rlonya Concepció Sala Coll, de (ce catalana, que poguessin
es fa públic que de no formular- servir tambe a l'ensenyament
se cap recia:nació en ei terne de primari i assenyala resforq ja
realitzat amb ajuda de l'AssociaCRIIn g e dies, a contar des de la
data del present avis, s tanearä ahí Protectora de l'Ensenyanea
l'esmentada Ilibreta expedint-se'n Catalana.
Ocupà la tribuna el catedrätie
nua de nova a favor del mateix
de l'Escota d'Aeta Estudie CotitularBarcelona, 23 de setembre de mercials En Pere Cual i Villalbi,
1922.—El director general, Fran- 011e dula encomanada la conferen
cia inaugural sobre "El problecesa ?t'orugas Barret.
— Des de fa uns quanta dieis ma de la deeocupacid de la defunciona en el vei noble de Cas- pendencia mercantil".
Estudia les crisis morabais del
tallen el telèfon que hi ha ins
tal -Ist la Mancomunitat de Ca- traban i l'atur forçós. Compara
la situació francament rebel i altalunya.
— Sembla que estan ben en- tiva drl l'obrer desocupat amb la
del
dependent o l'empleat "vescaminades les gestione que es fan
per a que sigui aixecat un pont sana" i les manifestaciona sodamunt el riu Noya, que uneixi cials externes d'un i altre estala Pobla de Claramunt amb la rnent, que en el primer ras prenen el calent d'un perill general
ßeva estarle.). A tal objecte. els
reina han obert una subscripció i en el segon, el m'es modest,
i la Companyia del Ferrocarril d'una tragedia domestica, malSta promès urea respectable quan- grat Ilur essencial importäncia
tant sernblant.
titat.
Culpa de la desocuparid dele
— Procedents de les terres ehrers a la desocupació del caespanyoles-de l'Arrice, i rellevats pital.
per la quinta del 21 han arribat
S'estén en consideracions bisels p ostres compatrieis Joan Su- teriques sobre els desvagats i fa
birana, Sebastià Mateu, Josep Va- un estudi de les causes i els relente Sol. Francesc Solà, J. Puig ineis de la desocupació 1 els alts
i P. Palmes. En =lave han estat
baixos dels salaria,
portat .e a continuar l'aventura, CI3
Es plany amb tots els respecjoves Antoni 011e, Josep Parellea te u de la manca de cultura geneJoaep Pernianyer, Lluís Ferrer, ral de la dependencia, i recomana
Rafel Valls, Bartomeu Torne, a la mateixa que procuri remetan
Juan Caro!, Josep Sollt. Manuel aquest mal a fi de fer-se indisCastelltore Guillem Alemana , i pensable al capital i elimtnar
Alacuel Lluciä.
comerte operant una selecei6 ne— Amb gran entusiasme i no Gessäria, els indocumentats i els
menys solemnitat, fou inaugural fracassats que s'hi dediquen sellIletanurallament del canlp des. ar preparació,
porte de la Joventut Nacionalista,
El llarg discurs del senyor
Beneí la tanca recentinent Cual, el qual paiesä uns profoncoustruida, el reverend pare To- dIssims coneixements d'econoinia
reas, escolapi, hissant-se despres t un do de paraula envejable, fou
ceronat, cona (Jis anteriors, per
la bandera eatalana i la del rlub
en mig d'una gran ovasi6. L'or- Perllongats aplaudiments.
questra tulä els Segadors, que
El secretari senyor Tomäs Ileeoren earatats amb entüsiasnie
geix la hiela dele M'etnia adjuper una multitud que slavia re- nicate durant el cura de 13e1
unit allí. Deepres, el jovent ar- a 1922.
i les darnieel-lea gentile reI s'alça a parlar el nostre amic
teren ferveut liomenatge a la be- eenyor En Martí Esteve, el qual
lla clanea catalana.
aornenert elogian la ~t'ere/leía
, A la tarda, en el perfil de fut- del senyor Guel i fa present ruin
bol entre l'equip de la Joveneut l'Ajuntament de Barcelona es
'1 el Catalunya, de les Corta, sortí cumplan en lotes les manifestavictorias el primer, per 5 gala cions culturals i patriediques,
emb quin guig aeud a inaugurar
'a 3.—C.
una tasca tan profitosa com el
RUI31.--Avlat 1 a carrec Id al:tanga
d'aquestes escotes inercantile,
i profes,or de les Escales albas, condonare perque cure nou significa recoCl Centre Democratle Repubdca un curinençarnent, i encare cal a la noa» de geometria, les Iliçoits del (mal OCrau lila da:merca e dos cuarto va Catalunya l'esforç de col-lode tiou de la alt.
car-la al nivell que Ii partany en— Per al oredelinent de la poblad()
tre les nacions.
durant rs paseat tnes han estas InspecLa nostra Pätria—diu—es trocionad» les segnents meterme:
ica espiritualment devastada per
nalt b e ns, 4 cabras, 52 avenes. clel?,'s, Cl pores, 5.940 danos d o Po/s,
llargs segles de decadencia, du2.552 Idees de I tel, 1.047 galanes, 73 iant eta quals ens havfein venut
30 000, 1811 n1 11 1 11,11, irell111 l'Apinta- I änima, que (ts
la cultura.
ment per arbltd ele d . U . S meterles 6.52018
'esperada aquesta /Motiva)
amo 11. 1,111,....1 1.0.11-11l al enes de seternbee
de 1921. Si ba II» ananient a favor d'en_

pessetes;

guany de 1,113825 pessetes.
— d'ha pulirle» Vestal de comples

de/ Masticad, pertatiyent a/ trimestre de
asost 1 setelabre, el .qual sete,a
un sobrant de diner en el) setelnbre
de 111,123'55 pessetes, ateses lOtes les

Palesa l'obra lela per !Iris esperits selectes al volt d'En Prat
de la Riba. Ara manca enear3 la

d'educacid general qus està duma,
a tenue la Contissió de Cultura

del nostre Ajuntament que tant
(ei per l'ensenyança,
• obllaaelenit.
Nosailtres — acaba dient —
-- 1 sn girar cap a Bardana a Incorporar-se al cos m'e estaven destinar,. ael.laborarein en la vostra obra
Jet mlnyoue de nombre'all pertanyents a per a que sigui ea benefici
' la quinta de tan) 1921.
'
-vosaltres mateixos, de Barcelona
— InJous d'aquesta setman% 1 0 »ui de Catalunya. (Grans aplaudilaa de corm!rulr la elaveguill Pe r 7 trenmentes.)
ce les aletea brotes de /a casa iiiiiner023
del carrer de San: Hiemal, deein a enser
En Vida! i Elobatera regracitt
elle d'anta» constraccld, s'en/sorra totalla presidencia que gallantment
. mera l'expressada casa, serme que, aforfou oferta, psique diu que és Una
tunadament, progueo mal cap persona
JUill per tot patriota i mes pel
El propletarl Ce la casa dita, qu e s'anomena Juan Cola» 1 Mafia/Uva puit amo representant d l'organisme cab• llar tandua, tIngue d'ecser recoillt pela dal del govern da Catalunya el
vetos I paren», un de motnent vluen, rar
venir a ttoompanyar les tasques
Ila quedar arase casa ni estada. EI pergocen causal, pot ealeuisr - sa en unes
culturals del Centre al qual de5,00u prometed
.Durara rl passat ni» de selembre, dica paraulee de tele:nació i
diu quo es tIll volta l'associmea
San este( Inscras en el llegIntre
d'aquesta vila 11 natealents, 5 matrituomodel de Catalunya, comentan t
Lis 1 Is defunciend
la seva obra social i l'encart arnb
— Mal, de po;:s dita 1 a cauce d'una
importara empresa d aqenlas Capital que es preocupa de la defensa
Iliviangurerti an etne en el formulo 1 non
de I e/3111min per ell representat.
local de l'"Assdolacl6 JoVeditat
Fon tasca intensiva an toles ele
»lista de Rubf". Primer !ser Molt tonordees, ofegi, amb e( fi que Cacorresut, la que d'e edtfl e i reine o Colee
boa» »Mara»l ver 4aas4 Classe ealuaya esdeviegui easencialnient
' a taticaor».4%•.
cuna, gomas, Cocat culta tamb
418

sera justa- k. ésSent justa podrà
frisen lliure ,
Acallats els aplaudiments amb
qtta foren acullides les (Matreros
Veranees del diputat d'"Aeci6 Catalana", ea donà per acabat Pacte.
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tres quarts be cine; nit, a tres
girarte de 10: Primer Amor
lefeenle;•segon,
LES JOIES DE LA ROSER

FINAL DE L'ESTRENA DE
"DON JOAN DE SERRAL'obra del mestre Meren fan
rebuda pel públic amb veritable
entusiasme. La majoria deis nümeros van ésser repetits. Al final, tant autor com actora, es
veieren obligats a parlar.
L'entusiaame trascendí al ,carrer, an sv formaren grups que
es dirigiren cap a la Rambla, donant visques al Teatro Lisie Catalä.

.
Avui, diumenge, tarda:'
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Companyla de comedia
GUELL TUDELA - ASQUERINO CORTES

•

Avui, diumenge, a dos
quarts de guatee:

DON JOAN
N
•
SERRALLONGA a01

per Domenec Massanes.
Nit, i lo-tea les cita:

DON JOAN

•
•
•
•
•

Al dispensari de les Cases ConbIstorials
fou auxiliat anit passada Eugeni Gómez
Carbonen, de 31 anys, setter, jornaler,
habitaut al carrer de l'Arc del Teatre,
núnlero 43 , de diferents contusiono a respatita, de pronóstic reserve, cautades al
carrer del Marques del Duero, davant
del carrer de Sant Bertrin, per haver-li
pegat alguna bastonades uns desconeguts, que fugiren després d'agruhr-lo.
Gespres de curat f . na conduit a son do-

tnicili.

ATROPELL
Manuel Silva RamIrcz, de 61 anys, ca-

Ginemstosyratle

12 batuques numerades per a M
/de e special de les sis. En. toles les
• siessions El Jurament; tarda: prl•
mera seas» t dos guama de <marre:
Sege,na especial, o les ale, I nit, a
U do flauta de (leu • triomf dc la
U produce» . ttreuit t El juramern
texclustva d'aquesta empresa), By ten:retal per l'arana learism Goaper., Completant el programa la
preciosa comedia Lielt angany n El
; sensor demmt, de gran brema. Nor. tal A la sellald matinal, SI no4 de
Carlot obsequiara ais nena amb lata
U
r, original 4 bonlca »guara •7711 va
prOJectarla Una, pm - titula per a do: sur Idea al públic del valor de
l'obra eta/ El not, per Chirlos., en
2 la (mal a p areMen »cenes
de l'as- 411
stimpte de cut
Aquesta
2 dita s'estrena» la propano setma• na. nema, dilatas, dos grana estreIN p es: El trlomfedor, El saltan lela- •
• rl, de gran broma, I la colossal obra N
I
Jurament.
•

LA NOCHE DE VERBENA
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1n8 per Emití Sagi-Barba.
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« ama si ovino NE vil mili

A les sis, -especial, i
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TEATRE NOVETATS !

Cito Equestre
111
)..oriM an oda de He. Ventura Gen- ta
nau. Aval, dannonge, 2 grano l'un- im
elona, 2. Tarda, a les quatre, 1 alt,
r, a tres calarte de dcui Loa • Aa%nona Teto Bocanas, PrItts Ernmy,
Togo Meta I Mal .» aros, ;enlardo 919
suceea de Cederte Cros, luna llar II
32 perca rasea-erls; Lee 3 Norberto...t.,
Frena Cholos, -me liuden Caria, •
amb //urs 100 salto mol tata, Prime. •
dalwator, antb /lurs 30 snlinalcla
enstuestrats. Ultima dina del
•
GRAN RASTELL1
•
• cada ha sdri tala aptaualts rts eta- 11
muson clowns Pompoff, noca« 1
Emil. Ceuta, dilltais, tarda, a dos •
quarta de cinc, m'anee especial, 1 •
a MI, a tres quarts de dril, gvand.osee 11
nmelons, prenent pan tata la toril- rd
• panyla. 101005. Ma 12 4octubre •
Va 4 u:tenue...te debuta, 4; Troupe •

Es despatxa a comptaduria.
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Companyia de sarsuela
Orlas - LecnIs - Gallego
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•

MUS1C-HALLS

•

Avui, diumenge, tarda, a I:
• les quatre: Gran Progre.- •
ma. L'entrem ès El capri-

rn ill

foll[tlli

l'U
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ASALTO, 12

51 chito, la formosa sarsuela
• El cuart eto Porta i quinta
51I repreeentacie del sainet do •
Ex i t enorme
grandiesiseim exitäs en •
U dos actos de Corlas Are:- 1,2 va
del programa
:e ches i Alfred Trigueros,
111 música deis nrestres Calle- 1 •
111 1
ja i Lestrenura:
•
•
• Estàtues animades •
15 EL CONDE DE LAVAP I E3
S4 trabe, 5 extraor(Pnans saltad,r,, 3
• O NO HAY FUERZA CON- in •
3 Lee 3 Jaratar, ratno.O.S turnatea
in
U edades, Els tres toros beata, preVi 1111
.
11
TRA LA ASTUCIA
e sentais per don Artur Manzano l
• • Exit sense pa riód
ir •
a •sai
OhlENTES ¡,31/STER:050::
Nit, a les rico: Mañanita 511
II
San Juan 1 el saratet en 8, •
frOLEielajairitIZZSECIE0323117 111 do
das actea El conde de La- • U
D'AMARANTINA
111
EL GENERAL Ar!LEGUI
veplas. Demut,
Demut,
tare. •
•
da, Trlanerias; nit, El oon- U.
WIARXA A MADRID
Teatre Circ Bercelans
de de Lavaplea,
alB11111151L2B2BILIERIBIAJ
En el rapid cravni mancara a Madrid
Companyla de grana espectacles tmillIMBZINZWCBC331315:51554.s
el Cap Superior de Policia gimeral Arlegui, qui va a la Coa per assuniptcs parLA BULNA SOMBRA
ly
ll
BOrnä3
Primer actor:
ticulars.
Primera aceren: Elvira Torren&
Tornari
poca dies.
Chalet, 3.—Cabaret continu de
Soriano
les set a dos quarts de den i de
717.
Demä, 9 d'octubre 1922, del:U ranilinGallä2EZ2E5111211: les dotze a lee guatee de la mal,
a
i
presentad()
de
la
oompanyia
ja
SA14 Catalunya
DEL MARROC
111 tinada.
a .mb la sensacional estrena de la o
Notable soviet, AV
d1umener, I
111
tragicomedia
en
un
preletz,
dos
EL CO•UNICAT D'AVUI
U eran matinal; tarda, per seeeions, ell
artes i un resurn, d'Era. ‘letoriii.
ro ef i nt
a orowil iebi swelt,) • ip. rer
r tg.
raTI
lEI
ronjec
,éds drlee. gi
El telegrama de Guerra d'a- Banedicto
: :
Dm,olae Falrbanke I El Quinot ma-. is
mamita nit din aiii:
u
s
dern
ialt
l
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Le
»be
de
Pelefi
LA
MONTOS
"El general micarregat 4e1 elesGrandloea i estupenda pre- •
. mes les eSCellea mes Inrerennams a Palea M 1.131C1 Cetalana
pata participa a apea!. Ministesentacid. Nit, a los deu. Deritä, -U del gran tan, El not, per Charlad.. EI
ti el següent:
que s'estrenara en aquest saló el si
ORQUESTRA PAU CASALS
leuarts
de
cine,
ineue
all
Aquest matí s'ha efectuat, sen- tarda, a doe
vtiomt dIsaable . Ni t. erandiós entre- a
Primer coneert de Tardor. Di.
se novetat, un desembare subre gen-me ló deis verntouts populara, IN am Por l'amor d'un fin reveas»),
jous, 12 d'octubre, a tres quarts
preciosa l'el-tienda d'art. Dendr, dl- IN
la cesta de (Jumara, a M"fer, di- amb l'estrena del vodevil amb 3 aloí
u Iluits. 2 estrenes: Teetement esde deu de! vespre. Programa:
a
rigint l'operació el general Cas- actea de V. B.,
a ries. per Violan Martin i Per ca- e J. S. Bach, "Concert de Brander,
LOS CrillIfiENES DE LA N D 7.4.1
• ane -aa amb Lilian.
tro Girona.
at rous popularissims.
•
9 burg núm. 4", per a viola flauta
Ilan pres part, a mes del creuer
atsesimingenturiantamsimans
orquestra de corda; Sehubere
"Cataluña", les forces navals po
eSimfonia en si menor" Unan..
sedes ah srevtei de l'Alt (Jon-úsenhada;
; C. Frank, "El caeaire mas
Diana-Areentina-Exceisior
le, contant-se'n del regiment del IIIUMMEEMSCIEMI25114ZUCZECI1
'I
len", poema aimf6nie; Wagner,
Serrllo, .Tere i Enginyers, ele III
•
Avui, diurnenge, quart de Cl "Bacanal de Tannbauser". Se.
quals han ocupat posicions a la o (ira!) featre Fspanyol 55 nou Fantemas; Cinc dies de vida; g-uaix obert l'abonament a 6 i 4
U El senyor Gegant; Liolt engany;
ueetembucadura del riu al"f er, i U
concerts a l'Unie Musical Espa'i' 'fol l 12 '12 A
U
a
iort iiicant-se.
lb nit, ou i nt de Victórla do la cien- nyola, Portal de l'Angel, 1 1 3,
&han presentat al general Cas- b
El Cempanyia de vodevil I PI
cia; El nou Fantomas.
de 3 a 7 tarda; i avui, diumenea,
tro alguna caps de la kabila de Si - g rans espectaelas
•
al Palau, de 5 a S larda. — Des
Beni-Gris, que acamparan aques- •
a
PEP SANTPERE
•
CE
Teatres Triomf i Marina de demä, dilluns, es despataaran
La nit anda aquell,
•
limalitats per a el primer cancera
.k.at el territori de Melilla les
ASSUIV.PC10 CASALS
a
Avui, diunteng,e, quarta sbris Programes detanats, a tots ela
bateries de Cfulia i Tugutiz disa
citt
Fantomas;
Parid
de
eruten;
El
magatzeraa
ae música.
pararen sobre grupa rebelde, di- • Aval, iliumenge, 8 octubre tetc.
PrineeP I la bailarina; sise de Els
11 Tarda, a lea qualre, magnIne ter_
eolent-los.
tres m E squeters. Nil, setè do Els
a toll. Primor, /a dhertula comedla
En la nit del 5 al 6 una par- rd
tres ni n squeIers. — Dilluns,
ticla enemiga atneä el poblat dl- a en un alle Ja dorm; segen, tercera
Majestat l'Ardericä.
muchaten (Beni-Said), empor- • representaeld del verdador ésit del
tant-se 55 ovelles. En la Huila • vodeva frantea en tres aelei de
51/1111hat amo 111 74/11L91 V I
sat, guardia civil retirat, babitant al terror de Napols, núni. pu, fou auxiliat anit
passada a la Cesa de Siocura dc la Ronda dc Sant Pere, de una ferida al cap,
algunes contusions i conmoció visceral de
pronánie reservat, causarles al Passeig
de Sant Joan, davant del craTer d'Ataaies-March per haver-lo atropcIlat un
autom6bil.
El ferit fou conduit al seu domicili
després de curat, i el automóbil i son
conductor torea conduits a la Delegació
de Policia del districte de l'Audilaacia.

•

•
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----CINEMES-III,

CONCERTS

RESTAURANTS

resultaren un mort i sis t'eras del lo Garl»don 1 N, mala premiar a Ponis
u
poblat. Els agressors deixaren un a I que °baldead un Con gran, representad-ea 5110 IntinItat de nits
mort, amb armes, suposant-se
segLides, adate» a rescata cataque hauran tingut alte-es baixes.

•sl
El comandant general de. La- wo

rratx em comunica que alta-, ai
migdia, feu la seva entrada en la
esplartada de 'l'-afame aeompanyat deis bOLIS familiars i una l eid
indignase, el eherif Raisuni.
•-
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lama per /Matar' l'hiato»
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1 catre Catale Romea c
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N Telelon 9,.500 0.—Dimecres, duo a

si

o 11, a dos quarls de Oda, vallada •
1 Inaugural. 2 •atrence, 2
e
O
le

MI

la

• P3I ¡Mi 1 liareri 15
coneltdle CO tres actea d'Ea Euni- 111
2
el peu nrehuel, Interpretada pelo M3merco Morera, Ortiz, Cotd, N'aloa- ll
..., u, l'une 1 Coocolla 1 ele senyors III
lai
.. Muntrx • o, Materie, Greses, Gultert, le
2 To,...ents, Serraldma, Ileruoul, Ve- el
N rrandlz
in
.,.
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1112 ealnet en dos quid es d'En Jo rp

ff, Burgas. Dijo» tarda a les cine, a s.

tima da la

quarts de quattre i nit, a tres

111

•

•

'reclutes par • Infanta. Estrena del •
nieravcilös espectaele, en tres setes 1 vuit (muno, d'En Josep M.
111
FOlcb 1 d'Orles

;marta de ihm: De Se villa a LC1
C o rrales i l'opereta en S res as'feil de etr:rt exit La condesa de
Montmartre. — Demä, d Ohms,
tarda. La revoltosa, La canción
del olvido i De Sevilla a Les Corrales. Nit, La condowt de Alcntmarea. — Maneares, gran festa...
ya del Centre Obren Aragones.
,nm_61111babbhillislirmaclaw
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Teatre Còmic

•

Oran eco-inmola itramattea ea s tellana ROJAS-CAPAR°. Aval,
;
• ne,e,e, grana ftinnuns, tarda, a les
•
•

13 quatre, 1 oil, a no, nuarls de den.
MI g amma 1 tercera representaelös de
Pontoclonant drama en cinc ames

11/
11 de eran Axil La mujer amante o al ..1!.

a mayor da I» crimen», mona de
• lida la companyla. A ;a tarda,
Ii acaban 1 per la nu, ce:adatara la
fumad ama oh Wr ituldS Malea' Noche 17,
• da noirlee. Planas, tarda, g ran toatutee popular, a dos (marta de cinc: T.
• Primer, el drama en tres toles do 2
Benaveute, La malquerida.

•
! EL P!ZINCEP BLANC !
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Companyia Catalana Clara1149_13L-e4al144, , s-et A
rda,

••
Es despatxa a compladuria.

l'entre de la Comedia

Pela, 0,tres

Avul, dlumunge, dones a una,
• matlabe, tanta 1 MI, gratis pro- II
u
gronen. El senyor eegast, Nao del
matelmoni, S. 31. Pamerici, el sus a
1:1 labre cl Ets t.". mosquete». A la
• sessla do /a nit, 3 grane estrenes, 3
• El quart episodi El nou Fantornael •

7.77MMIM

Avui, diumenge, larda, a dos

S ORTIOA

Gran Tea : re Comtal i
: Gran Cinema Eohemia

;
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Frontó Principal Palace
Avui, diumenge, tarda, a trel
quarts de guatee, dos interessants partits. Nit, a un quart
d'onze, grandi6s partit a Meten:
Jaime i 11rquidi, contra °mierra
i Palau. Dilluns, tarda, no hi ha
partit, Nit, dos escollits partits.

FUTBOL

Palace Cine
artletlquse

a una. Tarda,

da qualre a ate I de ala a volt. Nit,
a les g a y , Krtndlds tan de la monumental novel-la clueinatogratica
in sis paros, etil,.t1 de la
U divida*
reno:nena.» niailufactura alIterlea-

la
•
•

' irrnr.2
MEELTS"oe

sr_arrs CE
L'APOZALIPM

ronea eltu 0're
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1/MECE naaeco ISANEZ

1711~...111MMICKBIAIMMIEVERIO

M.o-Mi:os. Quinta», 7 ,

ESPORTS

IMEllin•sizEilielboncliarbb•
PlrlateeratIquen
Aval, dlornenge,
Mall, d'enea

1

CANIPIONAT D CATALUNYA
Avui. diumenge, 8 d'octubre a
un quart da (matra:
Europa-Español, camp Europa.
Sabadell -Barcelona, id Sabadell..
Unió S. Sans-Avene, id. Sana.
Martineno-Badalona, Id. Mara.
nene.
Terrassa-Attätic, Id. Terrasse.
Espanya-Jüriter, Id, Espanya.
Per entrades i localitats, en el
carnp de joc el die dvi partit,
des de les 9 dcl mate.

.
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PALAU Dr. L'ART MODERN
Paro do Iteantjuich
Exposició de modela, ruanue
(aclueco de luxe, oberta al peablic lins al dia 11. Entrada, al
metí fins a les dolze, i paeseta.
Per la tarda, passeig acda.
niqnía ivente. Exhibi0i6 So me.
deis de
i bah-esta,
Is. a 7. irtattaaa, la pt•aelsi,

Monumental 1 14131eia _
Avui, diumenee, sessió
U mal/riel, de onze a una. Els
tres moaqueters, sise capi• tul; S. 11. L'Americà, per
Dongias Fairladiks; El cep;
alarda, La comtessa del pebrot Wat/. Nil, Els tres mos
II queeora 7 rapan Pecadora
U sonsa culpa. —
la I rima, L'esclava d'Orient
114 L'alqueria dol corb i altres.

Saló de la Mole
IN

1:fleme-Je, a rootubeei

..PUBLICITÄT

e 1922
ganta ballablas: Vds romintiOw
Fasemació; tango, Apache; pací-,

Festes a Serritt
ErintELAT

con, Clavell rail., que aell tant

En virtud del gran èxit nssolit
'en els balls celebrats .a l'Envelat
Joventut Sarrianenca, la
de
comissiö laa acordat a precs de
ia distingida concurren2ia, contt_
ruar els dits balls avui, diumenge, tarda i nit,

T U R e)-F. A R K

c4::Iste. rum

(Vencen dirigeix el simpätic i popular mestre Domenee Ponsa:

la

AUTOIVIOVILES

Park de moda

Cabria automóvil Studellaker se somete a
9500 r.ftmenes antes de abandonar la
fábrica; lo cual garantiza al csnsumidor

Ilumines I deliciosos Jardlne.

MagnIfIqUes art racclons. Obert d'ariamcnt Ons a entrada de fose,
Aval, tarda, inrdanes cobla 112.rdlno, Putelnel.11s 1 altres stgacclons.

PUTCHINEL.LIS
4 GATS
AL TALLER

la óptima calidad y exactitud mecánica
del vehículo.

ENTRADA DE PASSEIG, E giA PESSETA. Aval continuen les InvitaCaos de PE:iNELAT MONUMEN-

"M:RIA"

Rosselló, 206
Inauguració de la tern_
porada de 1922-23. Diumengn vinent, dia 15, a les
cinc de la tarda. Preu: una
pesseta. Les localitats reservades anteriorment no
aumentaran en el proa.

(iran fábrica
fábrica de Calçats

Ferréi-Veri: 113 idI2

I

Sa21f. rzlim hl (11,i-hl. t3154
GliFtES het TRES/al-U 0t15111_ eyeemeenimee-aiiitencee
eimeemenymetneeerincen
Stirribas i Bracons ('advo-

Veus Slorl 13 31.1Ce Bn:

•••••••••••••••n••n•.-agagg.0..Migwaggan/•n•

Stevenson,
Romagosa y Ca
Valencia, 295-Barcelona
Erle ea ten ala

de :remuda perra getedebalar

Calcats per a Senyora des de 3'50 pessetes
„
13'00
Senyor
„

el bert des_
de la Rambla de Catalun)'a, I
número Si, principal, al carrer
de Clarls, 15, segon, segona. Te-

cat), ha traslladat

Kb. 5. Antoni, 62 a 64 Tigre, 27
Aval, diumenge, 8 d'octubre de
452.2. Grans balls, tarda i nit,
•menilzats por la sons rival Banda Sport, amb l'estrena dels se-

AGENCIA ESPAÑOLA

Saldem molt barat existencies dc cal•
cst AL DETALL procedent dels nos •
tres mostruaris que renovem tontinuament i calcats amb petits detectes
de fabricr_s_ciá

TAL

ArlUrICIS, Rorl,'LS, FA9ANES I

patx

Carrer LLULL, 21, darrcra el Parc

lefon, 4.40 7-A.

Patrons Martí
FALL

ELS

MS CHIC

1-V.:111-41--51X** pera
cinco re..jerna.
Nalmidiecne

aeard.backe.

Eillililillg illEGUEUMildlielfitiCAPIr Ni

Suprema elegancia 1 meneara de la rabieta
Fi! Petroni Van 1. tEarcept3e14 tinlvat331 com perfeeteS
Ornes graduables a :a mida. san oil primera en presentar les
MeS Cistitis-Idea cuartana de la Mo f a. Le g senyores que usen
vestlts mulata amb els Patrons Mari i veSteliten autentica
modera que noiní f s es troben a l CO primeres cases de coareceló a costa de crans Mspcndts.

ti`ili-verra.

Cartera

Orsola 9 So! Cal-LA

1-922..23

renta un alburas de 125 modele Ad Pena costera parisienca,
vestits fintaste, vestits sastre, M'uses. abrics, capes, etc.
1 M g patrons corre ponents als dita , rnodels, tots en tarnany
natural I graduabl. a la mida exeta. Preu le la carmra
completa, 10 pies. Certificada, f Estranrer, 1250
pessetes, en sobre moneder, gir postal, carta ordre, etc., dirigir' a la

Central Tan

MARTI

FABRICATS

R.CIARISTAilY
Casa fundada en 1870

AL CONTADO

r21
reJ

MENJADORS
Prc-Ls s I: a ratissi rns

DORMi1 CRIS

4

l'Hospital)

PLAZOSyALQUILER

traslladat 1 si G9spalx al

'Carrer

vin.t.:3=Xi..:XiMiki~;-45ine1M-zumum=.1
MLIKV-..1110.11Pad

Sublime marca

Mosaics Hidràulics

MOBLES
(I-t avarat de

-I. DE CUERDAS CRUZADAS
CON MARCO DE HIERRO

DE

MAGATZEM

°
Lopez
1z
.4 4, GARME, 4

PIANOS
.1
samseese...

ta

i,. ..ectoig de Gracia, 42 Carcelono.
TLICfull 3,4ns

GRAN

esen,-Yatta
i

1B,NamCnlario115

i3 Vergara, 11.'3

u

(rro2 del de Balmes)

tg 31118111312 11131G1-11:171MEH139.30 151251

.yeetemeteCeeste.

stren~~121~8

e

Arlicies

ea Indas sus nisnifestationcs...cretriOa, ort
otrifir, eirfitia, gota neatinnf, etc., por cridniccts rebel'
MI que 5010, se C111,11 pronto radicalmente co, las
Cachets del Doctor Solvre)
que dopuran la sangre y los humores, camunieen 3
la orina SUC propiedades antisepticaa y mierobicidaat
adtniraMes resultad..e experimentan a lan
mera, tomas, la majoria prosigue huta el complete
perfecto rey tatileciiniento de todo ii aparato genitteurinerio, curindesa el paciente por al «Unte»
in yecciones ni lavados raque haya de intervenir el
medico, y nadie 30 entera de ea euferinedad. Basta
convouLeme de elle. ,
ts.ar
Agente e g ainsive: Hijo ea toa* s'ion

phitura dibuix

Y

xx C.. Monead., 21.— Venta, 8 pta.. fr•adot
SIVSALÁ, Rambla de les Flores, 14; Fa gg a g la Ge.
taro, Princesa, 7, y principal. larmactat de Es.

p311•, l'etanol y Anterice,
1

Victoria
El mejor desinfectante Pie/
ra hi g iene, ganacleeía I me..
cultura. Venta DrOguerfa.1
Farmacias.

° e

—

l'initilut i a li Escola
--=-- -=-- d'Alts Estudis f!lercantils -=
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RAMBLA DE CATALTUNYA, 15

CORTS, 624

Ore: pel Ilengament, cumuten, de la tIM, bronquitis,
arma, debitirat pel sistema
artErenl. Crmsultori grama. Ronda Sant Pan. 41, de
2 Quarts de tres a 2 (marta
Ce 4 1 de 7 o 8. Pestes.
de 10 a 11. Visitar particular, Pelayo, 7. primer, de
2 (watts de 1 a O quart,
de 2, 1 de 4 a 5. ¡este.,
Ce 12 a I.

S.

Rambla de Cataillfiyai 89 -Tela 1872 Gi I
'i.C 01,2LEGI DE CATALUNYA
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Tisis-Tos
Enmeló radtca/ de ta tes

Angina de peehe, • VeJea prematura y
deinai enfermedades originadas por la Artertoesolereele e Elpertezeión
Se o:17ml de un modo perfecto y racal y me
evitan por completo tomando
'

,r
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Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de cabeza, rampa o calambres, zumbidos de oidos, falta de tacto, hormigueos, va/:idos (desmojos2, modorra, ganas frecuentes de
dormir, pAdria do la memoria, irritabilidad de
cardeter, congestiones, hemarrogiaS, varices,
'do!oreo en la espalda, debilidad, ezc., desaparccen con rapidez usando Ruel. Es recomendado
por eminencias médicas dc varios países; suprime
el peligro de ser alcarria de una multe
no perjudica nunca por prolongado que sea su
uso; sus resultados prodiziosos se Mailifiestan a
las primeras dosis, coatiMlando la mejoría kas:a el
total rettablecimiento'y logrändose con el mianna
una e/dolencia larga con una salud envidiable.
o VENTA: Segel. Rambla Flores, 14, Barcelona,
y principales fan-rucias de España, Portugal y
America s.

SERYORETA
catalana, amb tftoil da
nustressa superior i
desitja
entaular correspondencia amb persona
anglesa o sueca.
UN FALAZ
extern de la Garrot-i
xa, disitja viatjar.
Preferiría recorre r
Australia o la Repú.
bliea d'Haití.
EPAMINONDAS
Vereingetorix i Pleo,
nasme sólo eta noma
de les marques prefe.s
mides per les cremes
per al caçat deslio,

CIVIS assortits an confeccions de aran novetat
SECCIO ECONO1VIICA
Continuarnent articles de gran reclam
•

NOTA.-Exhibicia de les- último CfeaCiOilS al Sala de la Moda
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Ensenyança Colilegiada 1 Oficial

Els alumnes oficials seran acompanyats a l'Institut per personal del Collegi i taran el repàs al mateix
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Ventas al por mayor y detall
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SEÑORA
Recuerde que los almacenes
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por sus importantes contratos de géneros y por tener fabricación
propia son los que veadeo a precios ms reducidos
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Altas novedades -Lencería - Mantas - Lanería -Sedería - Panas-Astracanes
•

En beneficia de sus ç'llea-LITh
intereses, tenga en
cuenta este anuncio
y visite.
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Iloy mismo

STAMOS en pleno verano Esta es la epoca para gozar dc las delicias que brinda
E la Naturaleza Si se halla usted disfrutando sus vacaciones, bien en la montaña, al
lado del mar, o en algún pueblecito, aprovechará usted cada instante para hacer excurexcursiones,
siones solo o en colectividad con sus amigos. Los incidentes de estas
del panorama todo,
los innumerables cuadro; que la Naturaleza le brinda, la belleza
son motivos para usar el Kodak.

tlo desperdicie estos Instantes de su vida
que quiza no vuelvan a presentarse
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°DAIS, S. 4.
PUEkTA DEL X»..,
I GRAN V1A, 23

4

Gran anca en corba:e;

Licor del Polo

•. a

Pida usted Catd/ogo ilustrado en cosa de cual.
Xief revendedor de articule» fotográficos, o o

MADRID

Gran liquidación por TRASPASO del 20 a 60 por 100
Zapatos Caballero, classe superior, dede Ptas. 14'50
Idem Señora, varios modaos
ídem
875
Ideal Nidos, del 23 al 32
ideas
4'50
FBIGALO, zapatos terciopetio, cosidos, señora, Pta. 690
Compre usted hoy, no aguarde mañana, si quiere aprove,
char esta ganga.
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Kodak re apreode usat CO Mal& bor a y Ludas las opersemaci se efectua si plena

—
FERNANDO,
BARCELONA 1
P into DE GRACJA, ti

Excel.lent dentlfric de gran poder antisèptic. El Bou
constant
asegura una formosa i sana dentadura. Mig sigle d'èxits
NOBLES

GRANS REBAIXES
Menjador,
Dorrnitori,

370 peseetes

Despatx,

260

Bebedor&
Balda.
VACACIONES SIN KODAK SON VACACIONES PERDIDAS
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170
400
1,700
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