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un dia

CARNET DE LES LA TRACIA PER

LLETRES

ALS TURCS

Claredat
Haure de menester molla va_ lars, les cançons 1 llegendes tra_
El nou acord de Parfs
lentia per a declarar-me parti- dicionals, l'esperit immortal de
(In dele temes mes discutits,
Ell
nostre
benvolgut cornean,
• "Seo separatietes? Dones dieueu-ho públicament, ben alt i dani de l'analfabetisme? Aquests la Pàtria perpetuat en aquells ge quan se tracia de judiear l'obra de redacció que posa els tarde a
dies se'n parla molt per Espanya, .rricons humils que han fet pos- dels nostres escriptors i poetes, la sece.ió telegratIca de l'estrena
altres,
davant
uns
ciar."
aixi
parlen
alguns
adversaris.
I
ben
se'n fan grane planyences, i es sible la cesa renaixença. Amb una Os el de la claredat de l'estil.
gen, ha anat assenyalant les din
b contesta que aqueixa pregunta impertinent obté, criden: "Co- irecerquen
molts remete per a pagesia que hagués llegit el cas- ha hornee ais quals s'acusa cons_ verses fases de la situació a
Provinciall'Audiència
de
earls!" Mentrestant, els magistrats
no
hi
hauriem
arribat
a
tellà,
Va cense dir quä eom
taatment d'obstcurs. Molses vega- Orient amb imatges de bon temps
carepletament provincial—de Barcelona condemnen un patriota combatre'l.
de totes les coses, se'n parla sols temps. Ni la llengua, ni el dret, des ojustament.
i de tempesta. Un dia posava:
catala a dos anys, quatre nesos i un dia de presó, per un escrit per
a parlar. Ilemorrägia verbal, ni el falk_lore, no s'haurien salPrescindim ja de l'opinió dels "L'horitzó d'Orient s'enfosqueix".
que acabava arnh les segilents paraules: "sta la independencia mal ,vell dels espanyols.
vat del general naufragi, i la pro- que comprenen en ei flur Humo lal dia següent, davant les inforCc Catalunya!" Sembla que l a sentencia concaN.nnatória está preNo per parlar, ni ¡, xocar, sa es que tot just comerm à la de- tota la prod u oció noucentista. macions en sentit centrara havia
cisament basada en aquestes paraules finals.
sine per conviceiú i per posar un fournació de la natura per l'es- Per ells l'obscuritat es una con- de posar: "L'horitzó d'Orient
Es aistó el que rolen els regidors lerrouxistes i monarquics xic de mesura als entusiasmes eola estrangera, la caneó ha em- dieió del Ileaguatge literari re- s'aclareix". Com en une mena de
de lAjuntament barceloni quan demanen afirmacions rotundes irreflexhis imposata per la sug- mudit, la Ilengua s'ha contami- crea, aquestes Ultimes anyacles. joc atmosferic, els aclariments 1
els rosturnst jurídica, nervi Obscur es tot el que no sigui trä_ els enfosquiments bananal
as mil tenim per ideal la incondicionada llibertat de la nostra gestió de l'ambient, voll fer avui nat,
de la vida catalana, han comen-, gicament vulgar o pintorescauna
manifestació
analfabetisnant. Podriem dir que la situada
patria? Asseguren els titulats radicals — i no sabem fins a
eat de denafar-se dintre l'aigua- ment diateetal. Són els partidaris era bona i dolientes, respectivaquin punt són sincers—que ells consideren perfectament licites ta.
barreig
de
des
esperits
del "eatale qu'e es parla".
ment, dia per altre.
lector que s'esgarrifi, i seles alees separatistes. Ells si; perú el fiscal de S. M. i eis magis- ranAlmolts
Altra geist ha condensat la seels leelors que s'esga_
El dissahte pasee, al mal!,
Me cree dispensat de defensar- va critica contra determinats l'horitzó oriental era fose, i
trat e de l'Audiència pulsen d'una altra manera. I, ara per ara, rrifaran, Ii prego que suspengui
és el henal de S. M. el qui denuncia, i eón els magistrats
me
d'una
possible
objecció:
Aixt,
autars.
Carlee
Riba
i
J.-111.
López
el judici, amb la eionflanea, gaidiumenge ja s'havia aclarit. Els
l'Audiència els qui condemnen. Els processats per pretesos delic- 1-che arab la certesa, que a la fi diguem ben clar que el narinna
Picó, especialment, han estat tit
núvois de Mudänia s'esvairen
lisime pressuposa i necessita la llats de eixuts i obscurs. La fosa vant l'acord estahlert a París entes de "lesa patria" han d'anar al "Palacio de Justicia", i no a em donarà raó.
incultura
del
poble.
Moltes
vecor
de
la
Ilur
obra
Os
sempre
rela -Casa del Pueblo".
tre M. Poincare, lord Curzon i el
Abans d'airar-se contra l'asig. Galli.
Aqueixos senyors que s'esforcen a "posar els dits a la boca" ralfabetiome, caldria resoldre la mides hem da el contrata, i mes treta i assenyalada.
encara s'As notat que els
El ras Lópea-Picú, no ens canAquest acord confirma la retroo
demanant dee l aracions de separatisme, haurien d'ésser els pri- qüestió prèvia de si la instruc- vagades
receles mes espiritual; i cultes
mai de repetir-ho, no es cessió de la Tracia ale turcs, fine
mers a defensar eficaçment el dret a la lliure emissió de les idees ció que solea rebre a Pesca:11a les de Catalunya són els mes per- sarem
un cas d'estil, sinó de tempera_ a la :linfa del riu Maritza. Els
racessionistes i a protestar de la persecució contra aquestes. Si no classes buenita. As millor o pitjor meables a la idea redemptora.
ment. No ha d'acusar-se la seca tres Governs aliats accepten d'inhe fan així, caldre advertir-los que llur actitud podria ésser presa que el deseoneixement de lee ahe As que ro que Os oposat a l'obra poesia d'obscurilat; el que cal vitar
les tropes gregues a retiNo sé que ningú l'hagi
com una maniobra per a donar feina als jutges i als escarcellers. cercles.
planteada, tant si es per mandra sanitosa del nacionalisme no és ter natar és la persisténria del rar-se el mes aviat possible a
en
aquest
cas,
la
qualificació
de
"covards
cauria
de
ple
sobre
1.dpez-Pirel
en
eecriure
roan
esI
l'Oest d'aquest riu. Els territoris
d'analitzar, com si es per donar ni la cultura sólida, ni la per,
crin i el seu gust d'abstreure 1 evacues pele grecs, seran ocuels qul la 'lancen.
per suposat que la instrucció formanea humil que la influen
la
desproporció
entre
la
unatge
ha
per
damunt
dels
caps
dels
patriotes
l'amenaça
pats provisionalment per Leones
eia
directa
de
la
Naturalesa
• i de
Quan hi
primària espanyola Os preferible
d'una llei repressiva i extra-europea, la covardia la cometen els a la puresa en que la natura dei- la Tradiciú donen a les gente i la paraula. Es dirä que aques- aliades, fine que s'hi estabteixt
qui els conviden a "parlar clar". Nosaltres creiem que el coratge xa els no contaminats per la in- populars. Ce que hi As oposat, és ta desproporció-fa obscura l'obra l'adminietració civil i la gendarla vanitat ignorant del pageset d'art. Caldee, raerá, que, en el merla turca, El retorn dels turca
personal pot tenir aplicacions molt més practiques que el gua- toxicació purarnent alfalietaria.
cas del López Picó ens hi resig- es farä dins un termini que no
nyaase dos anys. quatre mesos i un dia de presó per un simple
Per mi, As evident que la ins- o el menestral que saben de
paró no caben res mes. La nem bo i apressant-nos després passi d'un mes &seres de l'eva,
crit d'entusiasme, que no hauria d'ésser punible, peró que de fet trucció rudimenti‘ria és molt pit- vanitat
es sempre enemiga 'de la a cesar la essänoie de la seva cuaci6 grogs. Acabat aquest terjor que la virginitat de Penetraés punit.
Poesie.
mini, les tropes aliades continua-a
Certes escales soeials extrae_ veritat.
D'aitra part, cal que tornem a dir ben altament que els ad- /art.
Tractant- se de Caries Riba, el ran ocupant alguna punta de la
Per
què
-una
escota
tingui
mes
han
professat
el
criteri
de
donen
per
endebàsica
quan
li
aspences
aren
eneara
un
altre
vera dreta del riu Maritza 1 eta
yemaris desfiguren la nostra tesi
limitor l'educarió de l'obrer Si dret d'imposar-ee cual a millor te. -Ens referim al Carlee Riba Hoce cm actualment es troben,
tata una interpretació absoluta. La nostra tesi és la del dret de mínim
indispensable perine pu- que la virginitat analfabeta, cal critle, que dei poeta, un altre dia ene que la Conferencia de la Pau
Cree:Meya a disposar lliurement de la seva sort. -Es el mateix
que contintai fidelment l'obra sagui Regir la Premsa llur,
resolgui definitivament,
priacipi que avui proclamen—encara que no sempre el respectin dant escrupolosament que no ludable de la naturalesa, cal que en parlarem.
En Foix, en 'Un adiete de "MoPer aquesta banda, la qüestió
le democracies mundials.
arribin a tenir'prous armes in- pe si els saus prrns a els pilare nitor", ha comentat la importan
resolta. Cal tenir
Acceptem la decisió que en el seu dia prenguin els catalans. tel.leetuals Per a arribar a la solidtssims de la Tradició, i cal, cia ettbdal que En Riba ha tingut sembla
mes, que doni a les gente bu- en la imodertifssima renaixença compte, perh, que el Govern anLa cosa que no acceptem es un regim, sigui quin sigui, imposat (unció critica. No sé el l'Estat
gläs ha l'Initio:U record de Parle
p r la força o per la coacció. I aquest és el reim en que viu la espanyol s'ha proposat aquest k Mils una 'solideaa espiritual, que del nostre iidiama. Es un escrip- sense estar-ne gens satisfet.
la capaed.at, purament pas_, tor ottelia.trehallat pacientment,
riostra patria d'ençà que Felip d'Anjou, invocant explicitament el norma peclamSgica; cree que no;: ultra
fbrmacions que tenen tct el ea4
del "aaher de Ilegir", eta co- amb teta amor i amb tota
dret de conquesta per les armes, destruí les velles. institucions i ho cree simp.eMent :tregua el si'va
räeter d'ésser vericliques assegui...
muie iqui la capacitat activa de
considero
incapaç
de
proposarper
fer
mes
rica
i
àgil
la
tsaciena)s -tletpUble cataiä.
saber-se armar contra les sug- Ilengiia catalana. La seva critira, ren que els ministres britänieese
cert
cap
norma,
per6
er
es
de
republicano
del
rei
4tacin
celan dividits poli que fa a la
Que els titulats radicals
'que. en la präctica, obra cona geetions morbosee cte la. desna- rerollide en el vokim "Escolio', qüestió d'Orient. Els membres
Se XIII, no està bé. Pecó està pitjor que Sacia de rerublicans de inspiral ;.er aquest re itcri. La turalitzerie i del vici.
es una prova oconvineent d'agili- del Gabinet que podríem =emeFelip y.
nostra pagaste, !a nostra menes_
Qitan tindrem aquesta escala tat i de fluor. La prosa d'En Psi- risa. bel.licosos, són Mr. Lloyd
¡que
fralia,
quan
va
a
l'escota
arriba
l'Estat
no
te
ni,
evident_
ha es aguda i talla. Alló que s'ha George, Mr. Churchill i lord Die.
pne usininsism-e-trannsie-e-•-•smi.mmeM
a saber de lt , gir. s pron. Amb pe- ment, vol tenir, almenys en te- dit tantee ve gades, del critic que kenhead. S'afexeix que lord Cura
nes i falles, confegint prMer, Ile eres de C.atainnya. t'Ateriera auto- aman una obra i se la mira de son havia amenaçat amb la dianao
gint mecaniramefi t despres, ve ritzats per a combatre l'analfa- tots costats I la deczila i la sos_ Std si el ()oyera de Londres no
ice dia que pot copear les ex- betisme.
pesa i Ii esqueixa la carn, es el aprovava l'acord establert a Pa.
pressions mes greixinclea. les
que Carlee Riba ha fet.
rfs.
VESPELLA
idees mes p mergents d'un rarrC.
Ele "Escolie" proclamen un
L'arlariment de l'horitzó
Li
han
ilonat
una
arma.
P
o
r
mite
eeeriptce
apassionat
i
macla,
mal
una
excitació
que
hom
crida
amb
tal en aquests últims dos diem no
ITZLIL
eixut ni fose. Un assagista es- vol pas dir que no pugui enfos•
revela ,a inne¡able gravetat del la farä servir? Ele escrits que
La oravetat de la situació moment: "Aixi no es pot anar arriben a les sesee mans són repanyol molt eonegut, l'Ortega quir-se anea cegada. La impetuo -a
gularment el periódie immoral,
Gasset, escrivia, a prepósit de la aitall dels, turca, despit dele
, Tola la Premsa italiana gira mes endavantl La nació no .pot
"claror mediterrania" i dc la grecs i el disgust d'Anglaterra
sostenir dos Governs; mellor: dos la tulla subversiva, els cartelons
entritn de la situació creada per
"foecor germanice", qut potser poden donar !loe a nous incidents.
Cai donar un Govern únio de la pantalla del cinema. M P diles liudes politiquee en el país. A Estats.
es confonen les antftesis clare- S'ha de temer, dones, que no ha-4
ta seva tornad, a Ronta. el Prest - a la nació. Perfectament. 'rem- ren que rada lectors Ilinre des_
rtat-foscor
i superflcialitat-pro_ gin Real-tat encara les variaciotts
ite nosaltres, amb unes dret que collir- se les lectores. Està lire.
cima
L'Apa a Amsterd2rn funditat. Potser
no pas els altres, ens unim al Posem el ras d'un lector _d'idees
la critiiia d'En en l'horitzó d'Orient.
Una mira emotionatc--cal confessar-ho Riba sernhla obscura a algú, perchor i diem: Cal un Govern e la sanes. Quina valer e ducativa leTOts aq11 n ; s (pie estimen la PaA. ROVIRA 1 VIRGILI
harem aeomintia d'En Feliu Elias. oné en !loa de divagar, parla atrita
tria han de pensar amb la grave- nació. Peró aquest universal re- nco ele prriddies d' u idees sanes", —ens
Ell
ha
resta
en
el
tema
de
la
bella
estaca;
16
vehement
de
trata
mena
de
un
ele
'libres
te
pietat,
que
aeostntal de la Jtuacó i adoptar una coneixement d'una necessitat que
multirqica la seva urgälicia de
men a arribar a mane del no- d'Amsterdam i nosaltres hopeen pared cap "re:litatsl profundos"; Rin!) oil
ce leba. ta -l'acord amb els interesdia en dia, no basta. La cosa un- ble? Seetimentalisme taalaltís, al rud, que is can si d.guissim cap a tó que reeorda Tilde la inquieta
es del poi..
casa.
amapira del !buleto Serra, que la Catalunya davant la guerra
1.erriere della Sera" (i portant és establir cona se fa pe.' confusionisme polftiro.
En Feliu Elías, conrgut geheraiment profnsió reconstructora del De
a
donar
un
nou,
un
únic,
un
fort
inflament
de problemes o d'inrerialna la ur,lenria
his pan o—rifenya
per Apa, acaba dr rerelar-nos un nou as- Sanctis.
d'un Govern. tiembla—din—a tots Govern a la nació. Ani neix el des. teressos falsos. li!reatura
SHIP-130Y
Figueres, O—A Figurines i ale
Hi ha excepcions, per6 les ferie del sios temperantent. 7 ols romaarpiells que tema la responsabi- acord. Dues mentalitats es tro •
La rreisto "Fantasma", de Napols, pailitat del Govern a Italia q ue 80- ben davant per davant: La una exerpeions, ni • go‘ernen el yjión, s-ion el caricaturista, el pIntar i el criar.
sasPitarem el gran diplamilt:r i el blica en el sen número del 15 de s.-timbre nobles comarcans ha causat desYeinar es redueix a coronar ami) esguardant al país, 'altra recon- ni donen dret a bastir-hi tina Ni,
agradable impressió Porche del
gran
organit.zador.
una traducció italiana d'un poema de
san H ons oficiala l'obra del par- tant les forces parlamenteries. conducta normal, a mes de eme
Govern de Madrid, de repatriar
Lo installaid de l'Ex:madi:1 Catalana Salvador Albert.
tit frixista. Qua!' es feixistea de- Es volt una crisi, perquh Facta ha la simple instru c eió altabetaria,
—Ha aparegut el número d'ago st de el batalló de Sicilia, que tenia
filie; en de constar un cert e al, dernostrat la sosa insuficiencia. si dóna mol/ vanitat per a dei- Co estol df ceta. La tela de les obres que
de e n Se3 a una provincia o a una Pobre Facial Aquest borne l'han xar_ se enganyar pele eririaners, la COMP05,11 114 ‚dat feto amb un Mera- "La Revista", amb un su mori interessaM. el número cinc, en Iban del de
ii quan—segons Ilur metod
posea a viva torea a governar. no dóna prou finor d'espera per risme M'Ene; EApa. Irme de conmecions Sembla que acuesto importara !raid:carió
eri1., rgic—fan seguir Unrnediata- Perquè tots ho reped.lien, ha ha- a saber discernir el gust sanitós artistiques bel, definidas, n'ha volgut pres- es normalitsara de seguida, refrenen: les Sant Quintf, que té el tres, per
dur mes temps d'estada en le...
motu a la deliberació recrió rea- gut de fer de Cirineu. Un Minis- de les lechares delirades del plaer cindir i fer ne mostrari de totes les ten- aves edicions.
Un cap haia aparean t la versa ma- rres d'Africa. Aquesta injusticia
litzant rnobilitzaeions rispides, teri Giolitti, mes els feixistes, tóxie de les grelleries que envaei- dencies--iufhttc de les que 'tomares no
trobem manera de respectar.
lato de Chinier, degtola al Pula loan ha indignat a tothom 1 una maobligant a l'obedalmcia a termo corn alguns indiquen, no As pos- xen rheria de la vulgaritat.
Encara el nostre amar ha parta nah Anís. que serà malt avine, s'entiesara et nifestació de dones i
procedint a ocupacions que sible. Donades les (orces de que
Din
l'Emerson,
que
la
civilithomes ha
votan
de Leopordi, en el qual laboraran
canturrien rimperi de Ilur volun- disposa al país, el feixisme no
zació ha rebaixat en mollee co- Ilenty la seva escrupolositat. A l'Expositat, el Govern troba en st mitja pot coser donat per la Carnbra ac- ses la valor de l'home. Abans ció d'Amsterdam havent cerca debacles traduint robra cid gran Unir els portes anat a l'Alcablia perque l'A_
juntament protesti de l'arbitrade praveir a alzó subordinant ese tual, la conclusió que se'n segueit tothom coneixia les constel.la_ una obra sera; no n'hi havia dut cap. López-Picó, Sonarte, Plana, Colom,
teste, Datas. Risa. Perra, Estelrich,
Quants ;tomes, acaso mostea, serien caeetis funcionar,s desorientats als és lógica. El (Heme plantejat psi eions i l'hora d'eixida i posta del
rietat, enviant-se tambe telegra_
etc. L'edició. que campeneira toto ropara de fer un rarrifiri semblant? No
feixisme As cada dia més ardent.
d" r et; feixistes.
mes a Madrid, signats per l'Alels minvants i creixents
la debililat del Govern ha es- Betpresenta en resum, una exi- la Iluna; tot aix6 easent n de en coneisem gaires. lo majorio dele nos- bra podara de Lenhardi, ira precedida
crescalde, el senador senyor Cite( 1
deringut una escota d'anarquia. gencia improrrogable de la cons- sari per a la mesura del temps. tres alistes, en el Roa de l'Apa, haurien d'un próleg de Tomds Garcis,
el diputat senyor Pi i Sunyer.
reservas el tralla pany de pares per a exMoll a feixistes, davant aques- ciencia nacional.
Ha vingut la civilització arnb el
Les families deis soldats deta debilitat, no coneixen mesura
La "Gazzeta del Popolo", en el calendari a la ma i em estalviat hibir totes les facetes de llar talent.
Afegim, de mis a mis, que rApa sap
a llore accions. Manca el fre da seu editorial, demana la fi del bon
menen l'ajut de. la Mancomunitat
l'a utoritat estatal i es feble el fre Govern imposat a la nació per la necessitat de posseir aquesta fer els honors de rEsposició i dels ocies EL PROCES COETRA DELS As-.
perfecció. Miró de veritat, peró
i representante de Catalunya,
SASSINS DE RATHENAU
de la disciplina particular. Per la medie extra-lega's. Com que As poca cosa. Em permetrA de dir que Eacomfanyen amb una gracia i una
fortuna mateixa del partit seria l'Estat no ha sabut o no ba vol- que l'Emerson peca de superfi- correa-id insuperables. Els que el edlem LA TEMPTATIVA D'ENIRIETZI- així com tambe que es dirigeixi
ale capitostos de diferente par_
hora que ele avisos del cap auto- gut reprendre el seu llar i el cial. Són molt més fondes i mol t inclinad sobre un pupitre de r Ateneu, daNANIENT
tsnt un escantfall de labres i de &pe•
Benet Mussolini, el qual. sen °Reí, sItis arribat a una dolits do Madrid, trasmelent-losen Cl seu recent discurs, desapro- lorosa paradoxa fatal: Alzó es, mes substaneiosee lee excedlen- setas, no podiem imaginar les seres aptiLeipzig, 9. — Avui es reprentud: d'home de filón. Visita cónsul: i am- dra la vista del procés contra els hi la indignació de la comarca
va atab sa acostumada franquesa, que s'ohtingués per aquelles se - (4:es que, si no la civilització,
ampordanesa que indegudament
la cultura incipient del simple bairadors i salva situacions incómoder;
dete rminades violències inútils
dons "extra-legem" alió que haassassins de Rellenan.
veu retinguts els fills a l'Arrice.
dartroses, fossin no tan sola via d'haver estat obtingut cota a ensenvat de llegir, fa perdre a ¡roba sempre el mor asst per a elogiar roEls processats Gunter i Warapla udirles, sitió tambe seguides. resultats Melle i pacifica de rec- la gent popular. Oh, la deliciosa bra d'un artista holandés; fa toasts oporlenke, que l'avíen estat znallalts, —Corresponsal.
i
sapient
mestressa
catalana
de
tunissims.
ha nornes una manera rió le2aliteria dels Poders conses trob,m ja en eatat, d'assistir e
d 'arrihar a l'ordre a Italia: Treu- fauna. El feixisme, al qual es po- pages, desconeixent de les Ile_
Molts canteares de l'Apa, marta t
a la vista.
re a l'acció feixista la justifica- drà reprovar aquest o aquell ex- tres, pecó plena d'aquella savia- mis °dotarles per les escomeses deel:
la
L'analisi qufmle dels dolços LES AIGUES "SEQUES" ALS ESció de la inercia governativa
res, peró al qual no es pot treure sa terral que duna la immersió sera critica implacable, quedarían bocaTATS N'UVI
que varen ingerir Os processats
Per tant, governar. I si el feixis- el mera dhaver realitzat alló que total en la vida de la naturalesa i badal:.
ha estat fin . encara. S'ha comWashington, 9. — L'Attomay
ale no pensa simplificar-se sub-, era un espasmódic daler de la na- en la tradició de la patria! Oh, el
Es possiblef—demanarien. COM poden no
ver sivament i vol que la Italia si- ció, te molla de feina a fer, a pagès analfabet d'altre temps, lligar-se la critica daban: la general- provat, per6, que els doleos no general publicarà un decret decla
UI finalment governada, cal dur l'avantguarda de totes les torees armat seny natural que tat d'ara! Can s'entén que l'investigador havien eetat comprats, sitió tete rant il.legal et consum de les be..
• Gc,vern la seva voluntal d'ae- liberale seriosament devotes, na els segles havien elaborat en la retret i silenrids esdevingui un causeur eapacialment per a donar-los als gudes pruhibides a bord dels vaiassassins, amb el fi, segurament, lene fine el Unan de tres niillee
eib i de renovament i el coratge pas a les oligarqufes egoistes, ans nostra raça abans que la pertor_ de primer arded'
que no pogueasin declarar.
de la costa. La mida no tterä
d'u na reeponsabilitat menys pto. a la Pàtria. L'esdevenidor depèn bacid..d'un ensenyament supertl-i
Creiem que d'aquest misteEl president del tribunal. se. cable als navilis estrangers progor eica- per6 més benefIca.
de la clarividencia de la mesura, cial i estranger comencessin d'a- ri cal cercar-la atudint • daos divizeitais:
nyor Hagens, continúa opinant cedente de porte estrangers que
El "Popolo d'Italia" reclama urt amb que aquest jove partit sa- follar-lol Elle coneixien els se(l ey era i pregunta qui pot for- bre resoldre les dificultats q ue ha nyals dele tempe, les virtuts de Inteldightea i Patriotismo.
hagin sortir d'aqueste abano 44
que els doleos estaven
dia te cl'uolubre,--ligreee.
Parate. ßegone Mussolini, arreu hagut i ha sabut assumir.
ÇARLES SOLDEVILA_
les herbes, els aforismee popui-

U os anys, Quatre mesos

m

LA PREMSA ESTRANGERA

Full de dietari

tr

n

de«

LONDDES TANCA
Cedules argente* 40.
Exterior, 79.
Franca, 58425.
Nova York, 44095.
Aspanya, 9000.
Suissa, 23635.
-"a• llolanda, 11367.
Tanea
Italia, 103,50.
68•03
Raerla, 1668.
68.00 -a. Portugal, 218,
ArgenUna. 4495.
5`2.059
MantevIdell, 4125.
1775
Xle, 3210.
Berlin, 12256.
Copennagnen, 21826.
Tarea
N'elegirme, 22'00.
75 15
Patalea, 6256.
61075
Noruega, 24975.
09'33
915

SUCRES

del 9 d'octubre de1922
Balo
6855

Obertura AN
6e.b3
Nords
6870
• Alaeants 68•00
Andalus°, 53 05
59•Clt 59,0
Oreases
1755
1785
17 75
MORSA TARDA
Bala
Obertura Alt
interior
7015
Nords
6675 6803
0810
65 00
.'Alarants 68•00
6840
5016 SOLO
Andaaasos 59'15
1785
2S'03
Orenses 1741
A. Oeste 7'25

1783

MIMES

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
Dia 9 d'octubre de 1922
DEUTES DE L'ESTAT
6970
reate Interior 6 % F
84'75
4%F
Exterior
•
94'25
Atable. 1% E
•
9415
Amble. 5 % F
•
albs. Te. y /. 1 jullol 1922 s. A.
5.10.
•
4 Jener 1924 S. A.
• "
1.
••
O"
101'20
B.
102
4 rebrer " S. A.
•
P
B. 102
klIS
U
AJUNTAMENTS I DIPUTACIONS
trena muracipel Fa 1903
1904
1905
1906 Ser. A.
7850
ser. 9
1006
1906 Ser. O
Ser. D
7715
1907
1910 Ser. D
1912 Ser. E
1912 Ser. E
1912 Ser. F
1013 Ser.
1916 Ser. B
1917 Ser, 13
Ser. P.
1901
77'85
1919 Ser.
Ser. 13
1923
77'75
1011
9725
peuta Zitzencke E • 1899 4 1/1
e 1907
e 1913
ves
Fonos Bel:anua
DIpt.> Unía. Ene./t. 9.000,000 D
•
•
0.000,e 30
77
,t•
13.008,0 010
"
71,50
ancoro a u la: Catalina E." 1914
7185
E.. 1919
72
' Italia Creen Comunal
89
•
Pmq Barna. 4 1/2.
oBLiGACIONS
Forte 1.. Ser. aarionalitzaelea
"
Sor.
e
82 Ser.
a'
•
4.. ser.

s.. so:.

c5ueci458 Pamplona
pr,oriiat Barna
ßegúvia Medina
pumaiuseas 12 Ser.
22 Ser.
e
.
jama. Valumia ,arraa
"
Kiths.

6075
159

59' 03
6140
57
ag
9/0.

0

j•

00

5.

" 13,
"C

•

I,

"E

y
El siejaa 0 084
15578
;.• Gril. TI an y lea 4 /0
"
el N,

28'25 29'79
Complot Terne
29
Blat de moro (Plata ven),
•
" leal/ 2950 30

°ESPOLEES
Farincs numera 4
Seaone2
Terceres
Quartas
Preus per sacs de 60 quilo9.

DIVISES ESTRMAERES
Franca, 50.
Frenas swasos, 123'45.
Id,. t'epa.,
4
1.1.ures, 2911
1.1,a, 2820. •
D151a 7 a, 639.
teruats, 00150.
901101

BORRA DE MADRID
Interior complot, 6973.
blen fi de utt,g, 00•00.
Amortitzabie 4 per 050, 87'128..
Idezn 5 per fue, 9450.
Exterior. 94'50.
baile d'Eepariya, 58000.
Diem Eapanyol Ile ir;dit, 00000.
litern Rio de la Plata, 92800.
Idern HIspano-Amence, 00000.
Talara, 24700.
Surteres preferente, 0000.
Idein ordinarias, 2020.
Cedulee, 5900.
Sorda, 330100.
Alumna, 340110„
Frenes, 4990.
Lliures, 2910.
RABIE; TANGA
Canela sobre Londres, 58343.
lacen Batea, 9350.
ldem laspanya, 200144
Idem Helar:da, 51325.
Neta Italia, 5650.
Islam siova - Yura,
ldem Portuaal, Inc.
litem Sueela, 350'25.
litem Suisea, 246:7s.
}den] Argentina. Inc.
Meza Brasil, tic.
Idem °re gla, Inc.
Idern Noruega, 23475,
lame Dinamarca, 00775.
Idern Berlln, 050 ,
Mero Viena, 002.
Idean Praga, 4 43;
*ESPUME; TANGA
1.11ures, 5835.
Pessetes, 204a50.
Llrad, 5650.
Franca g ules" 94175 .
Ataree, 050.
Corones. 02177.
&ras tendencia.

es

119
117
113
/07
GO

93'98

68 .30
1783

67

Sabe ream. 31.
7591
"
0,
Jerez
60 '73
6775
2,
74
"
"
2,
Pelas,
8973

50/9.

Dale

17'50
15
1450

21
73

Tanda
688s
lega

27.80
193

/laman Floret,
núm.
•

IC,

"

p ealaren

O,

•Selecte.

Metisai,

Wat, de 20 a 21 els 55 quilos.
Oral, de 13 a 1356 era 44.
Resee, de 24 a 2460 ele 55.
Patalee, de 7 a 8 els 40.
Forma, a 58 els 100.
Segó, a 850 els 11.
Cinunt, a 00 els 40.
Carbe vegetal, a 31 els 120,
Carbó de peltre, de 34 a 38 tona.
aailinells, de 18 a 20 paren.
Pollastres, de 9 a 12 idem.
anille, de 7 a 10 Idea].
Oue, a 3'50 datzena,
Couirl nundenva, 6 Mera.
Perdluls, a 6 Idew.
Liebres, de 20 a 92 Idern.
Palla, a 12 ele 120 quilos.
Portplets, de 20 a 22 ala 10 9111100 brut.
Porqueta engreleate, da 350 a 8'75
t'amura.

De le de la seva !Janga estada a

al earrer de Valencia, núm. 278, p ral,-,1)114 6,--Dies
0.--itaigs X ..-.13eiatbrizia,
-

No s'invita particularment

GASETILLES
OBSEFOIATGRI 111ETEOROLOGIC DE LA
UNIVERStTAT DE BARCELONA
DIO 9 d'octubre de 1922.

VALORO CUPONS
0178 - CARVI - BANCA
Apartad de Gorro" FM

Direcció Te/egriafica
CATALONIABANK

ANUNCIS OFICIALS
Y
BANQUEROS DE BARCELONA
FEDERAC:CIM DE BANCOS

En atención a beber sido declarada, por la Ley de 15 de Junio
de 1918, fiesta nacional ci.di la
denomina...km do dc la llana, el próximo juoves, día 12 de
les corrientes y visto ademes el
acuerdo adoptado por la sucursal
del Banco de España, en esta
plaza, en el sentido de no abrir
sus oficinas, los Bancos y L'en,
queros adheridas a esta Federa-.
eh:in han acordado tmer cerrados sus respectivos establecimientos durante todo el repetido

día 12.
Lo que se comunica al matoneo
para su conocimiento.
Barcelona 9 de Octubre 1922.
-El presidente, Fcrnando López
de Bourbon.
Afir-

C31,31

SI esteu trencate
1 no 0011C:ItU el nou tractament ae

A. CLAV ERIE de París

1

HERNIA
haveu fina
el temps 1

ara perdut
as Minera

Interesa a fuera saber en
que corsisteb el nouell
descobriment de l'emluent
mecialista n'anees
consultaut personalinent el nosn e
exirert ortantate a
BARCELONA 1311001, 12 d'octubre.
1/0TEL ICORIENT, Rambla
Centre, 20.
Les senyores seran vlsItades
apart per Madame Kerkhof2, especiallata do la Casia Centra/ de
Parls.
13LANES Dissabte, 14 d'octubre,
HOTEL VILA.
SANTA COLOMA DE FARREA Delmingas 15 dliAlubria. FONDA
QU1MET.
OIRONA DIlluns, 16 d'oetullre,
MOTEL ELS ITALIANO.

Floree d'estevada: 7, 13, 111
Barametre a 0 . 5 al nivel de la mar,
7009: 7018; 7615.
Termómetro ser, 133; 15'S; 158.
Termarnetre lannit. 11'0; 129; 12'4.
Hunlitat (Unta/mes de saturaM0). 74;
70: 63.
D.receló del vent, ENE.; SE.; SE.
Velocltat del vent en metres per segon, 5; 1; 5.
Es i at del cel, cubert; ces( cuberta casl

cubrri.

Classe de neyels, nanbusi mamulla-nimbes; cúmulus-nimbus.
Ten.peraturas extrema. a Pombra
MaxIma, 10 01.
Minirna, 121.
allnlma erran de terra 1513,
Osell_laeM termometrica, 64. Temperatura milla, 153.
Precipitarle aguoso, des de les 7 llore%
del dia anterior a les 7 bares del dia de
la (lata, 3'1 niliimetres.
Reeorregut Col vent en Igual temps,
142 quIliametres.
Observanuus particulars, Mitra.

PREUS DE SUBSCRIPCIO
Dues pessetes al

Etaroalona:

mes. Províncies, 7'50 pessetes
tres meses; 15 els sis ídem; 30 un

any.
Untó Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.

.CAMISERIA
FBoquerla, 30 I 3C
lin y era adquirit la casa del
costat per a donar millor
iniaptils al nostre negoci,
mentre s'efectuen les obres
d to
. i v eneno a preussumarnent

n11.11.111....•n••

FORMULES

Pessrelao 20,030 remedes notesTothom pot ituamentar els
•
eme In gresaos sense elespeace n1
aor(ar de caos, fabricara salinas,
Rimes, aarops, nectars. perfume,
depnatOris, dentífrica, colereme,
Vertnuts retarlas, Retorne, Mnalls.
Iocolate .s, adobs, betuna cremes,
lacre, tintes, In3e.clicIdea
Melena, vernIsare, coles, etc. Preu
de ende fórmula. 10 possates.
A. F. Parmuy. Santa Catalina, 12,
Corso ya

cripci6 del mateix i aplicació a
la zarza de Brusel.les.-La telefonia a Espanya. - Consideracions sobre el seu desenrotllament i posibilitat d'aplicar els
sistemes automàtics tant als centres urbana com als districtes rurals."
L'exposició del sistema rolaba
anirä acompanyada de demostra,
cions pràctiques per mitjà de moderníssims aparells.

EMES VILANOVA

mo, 6

La Companyia de M. S. A. aviea que el servei de mercaderies
de petita velocitat que encara es
feia a l'estaca') de Barcelona terme, o sigui la del Passeig do la
Duana, en les relacions amb les
estaciona de äloncada a Hostalrich i líales afluents, quedarà
suprimit el dia 16 de l'actual,
traslladant-se en aquesta data a
i'estacid de Barcelona-Clot P. V.
(Sagrera).
Des del mateix dia quedaran
inaugurados les intaLlacions da
p. N'. a dita estació de Barcelona-Clot p. N'. (Sagrera), on
es facturara i rebrä tot el tràfic de p. v. en les relacions de,
Barcelona amb Moronda i estacions següents fins la frontera
i línies de Caldes dc Montbuy,
Sant Juan de les Abadesses, Olot,
Sant Feliu de Guíxols i Grame-.
leo.

[HM

LA CARZA.-CuM selecta i pur

IMPERMEABLES

El Clretrf Arenal reprèn les
¿mases de corriere i ¡(hornos, taquigrafie i mecanografia el dia
15 del corrent en el seu local soca-II, Duc de la Victória, 14, principal,
Es pot matricular cada dia, de
7 a 9 del vespre.

DEL TIGRE
ANIS
Es indiscutiblement el millor
La Associació Empar i Defensa de les families, que filos are

havia estat provisionalment domiciliada al carrer d'Ataban, 21,
ha fixat el seu domicili definitiu
al carrer de Fernando, 30, principal, on tots els dies feiners, de
7 a 9 del vespre, funcionarà
Secretaria de l'esrnentada ASSUe / a e itS per a Pebre adhesions.

CADBURY

CAPES
SUPERIORS

mm

HE1111
Ronda St. Pare, 7
Plaça eta. Anna. 9

BARCELONA
1•13111D1111=161111331313DEE

El dilluns dia 16 del corrent,

a les deu de la nit, comenarä en

l'Acadèmia i Laboratori de Ciencíes Mediques de Catalunya (Portaferrissa, número 6, principal),
el "Curo de Tècnica Bacteriológica aplicada a la Clínica", que donarà el doctor don Iticard Moragas i Gracaia.
LA GARZA.-Cafè de alta qualitat

Bemb o na : Xaeclata : Cacau
Avui dimarts, a les quatre
la tarda, el Comité do la Fira Oficial de Mostres de Barcelona gizar una visita al Soló de la Moda.
Despres de la visita comenearä
la desfilada de maniquís vivents.
LA GARZA.-Exquisit can pur.
Els colmados el venen.
Sota els auspicis de l'Associaeiö d'Enginyers lndustrials i en
son propi domicili, carrer de Peal, número 9, l'enginyer Mr. A.
Darnoiseaux disertarä ola dies 12
i 13 del corrent (dijous i disocio(Ices), sobre "La Telefonia Automàtica".
Aquestes conferencies eeran
aúbliques i desenrotIlades amb
subjecció rl següent programa:
"Sistemes do telefonia en geneial,--Ressenya histórica tle Ilur
desplegament i progres.-Principis fonamentals que li serveixen
de base.-- 1 eistema rotatiu: des-

MARITIMES
Moviment maritim
veuettr. 45r:trata
Vapor esDanyol "Rey Jaime /1", de
Ma9A, ltaub aarrellu ger.erat 1 57 pasa/ligera. Amarrat atan de Muralla. Consigna,
tan, Amengua/.
Vapor alemany e AlmerIa", de Hamburg
1 escales, arbb carrera general I 3 passatgers. Amarrad anoll de Bareekona Sor.
Consignalerl, Ricard Torrabadella.
Vapor espanyol "J. J. S/5er", de Mar9ana , all18 carrega genera/ 1 1 passatger.
Amarrat madi d'Espauya NE. Consignaran, COMpartyle Tratediterrente.
Vapor espanyol ••Perla Tatero", de la
Cortina, ami> cirraga geikral. Amarra&
moll d'Espanya Ne Consignatari. Coma
panyl a Traemediterrinla.
•
"
Llagot espasysl "DOS
d'a, amb trulla.
Vapor espanyol "Dera", le 0511 1 Esteta de £rav0o. anOS Carbó. Amarra mo
del Pautan de Sant Iguael. LansignaUtrl.,
Gilabert.
Vapor espanyol "Cabo HIgaer", de Se.
villa 1 escales, arnb cereal general. Amareal mol' del Rebata. Conaignatari, Ibarra
1 Companyla.
Vapor s'are "Sandnk", de tierno:sed,
amb fusta. Amarrat IseslI de Muralla. Cta..
sIgnalarl, II. Enbera.
Vapor espanyol '13uerez !Minero I", da
•
anib carbd.. Amarras mol; de Pea
nent Nord. Guama-nata:e, Companyia Tra3mediterranle.

Vapor espanyol "'Animarlas", de Cacleques, amb carrega fr•O•rgh.. .."•.17ai
d'Espnanya
• Cunsianatara Enric PralZas.
Vapor espaayal e Araita Mendl", de Cara
dIrt, amb carbe. Arnarrat mol! de Sant
Bertran. Consignatarl. Mental.
Veler /talla-Providencia dl Dio", da
~atol/.
carb0.
Varar Italia ".ansablo San Glorg/o I".
de Gtaava t Marsella, amb eärrega general. Amarrar mol! de Baleara Oest. Consig.
batan, Artur de Mielan°.
Sopor esparvel "Cuba Menor", de Marsella, amb carreaa general 1 7 passatgers.
Amarat mol] del Rebata. COnsIgnatan.
Ibarra I Companyla.
Paaebut eapanyol "San Anton10", de
Mazarren, emb carrega general.
Vele? espanyo/ "Menorca", de va:en11reb

La secció de Literatura de l'As
sociació Catalana d'Artistes ha
organitzat per a el dia 11, i a les
deu de la vetlla, una conferencia
pública, a cärrec del president
I esinentada secció. En Josep Maria Curet, qui desenrotllarà el
següent tema: Concepte de la literatura. Cono se forma un literal.. Orientacious do la secció,

...0DINED9B51111~9931125101~11243:3111
DENSIMEW
'

R3DRIGIJE7 1 FERRER
Mercat de Calaf

Els seus desconhortats germans Pilar t joan, cosins i pareats.tots,
assabentar a Ilurs amics i coneguts tan dolorosa perdua, els pregucn que encomanin a Deu ränima de la finada i se serveixin assistir a ia casa mortuòria,
carrer de Mercaders, n.° 24, clemä, dimarts, dia 10, a les 11 del mati, per a
acompanyar el cadàver a l'església parroquial, d'alli al cementiri, que els en
quedaran profundament agraits.

BARCELONA
CENTRAL: Rambla dele Estudia, 4
AGENCIES: Número 1, Crea Coberta.
Número
2,
Sant
Andreu,
240.
Ä7.1111e1 . 0 3, allanen/u, /II.

Mercats

Pretil' deis Rancies De gilel.ü q ue nun
resol al mercas de 13Orgeß Blanquea el Ma
7 el uctubre de 1922:
Blat biela:, de 2 5 a 27 pesSeteS.
roe seeä, de 27 a 28.
Mitin Mota, de 26 a 27.
Oran, ni; 12 50 a 1450
Civada, de 11 a 12.
lamia, de ii a 15.
FaYee, ele 20 a 11.
&arda, de 33 a 40.
Viales, de 53 a 26 •
Guises, de 14 a 15.
Arnetlla counl, de ie a 16'50.
Ideal liargueta, ele 23 a 14.
rapailella, de 15 a 16.
Preus per eitarteta de 4 dobles.
Llevar d'Orate, de 19 a 20.
Patatera Tle 2 a 2 100.
Preus per peametes eia 10 quilos.
Aluda, de 7 a 8.
Palla, 0 3.
Colla d'oli ," de 4 a 425.
Garrotes, de 550 a 6.
Preso per preaelac cla 40 quilos.
Anees, de 5 a 6.
Galinsaa, de 6 a 10 una.
Galls, de 4 a 8 litem.
Comas, de 3 a 450 Idean.
pos, (le 3 a 3 50.
Otmea, de 6 a 7 Viena
OLIO D'OLIVES
FI ud. O extra , 00 31 a 52 rala.
FI, de 26 a 98.
Cerceno, de 34 a 24.
Prtlid per usarla (le 3000 qulla5.
OUS DE RINYOLA
Croe, de .20 a 23 duros.
Vera. de 18 a 20 idem.
Preus per cargo de 115 quilo&
attratAIS D'OL1 D'OLIVA
Rime. a 100 pesSeteS.
Esperma a 00.
Veril primera, a 70.
Idean enroma • 00.
Pecas per 14 0 quilos.

A. C. 5,

BANC cE CATALUNYA

114
10:1
105
48
59
61

Lluís Carrasco l'estranger ha establert el seu
Dr.
Consultori
dp j

Ha mort
Havent rebut els Santa Sagramente i la Benedicció Apostólica

• per a la curada radical de i a

r

amona Tusquets arcet

Prole per grau I hectolltre I merca arria posada en el celler del cullIter, l'acanala per l'Assorlaeló de MagatzernIstes I eeportadors sie alas de Barcelona.
Penrdes Sinne,
2
"
negra
Camp de -Tarragona blosse,,
2210
nefrre,
52,o3
Priorat
negre,
Vilanova I Geltril
2
Igualada
2
alertaren blaue,
2
Mama
2'50
Alacant negre,
O
Mistela blanca.
2'75
"negra,
2'75
15lose stell,
4

Ptas.

35'50
Citada Extremadura,
114
"roja
3010
Ordt
46
Fabel Pral
45
"Vaieneio
.16
rabona Narro,:
43
•
Jerez Une
Desee de Sevilla
58
Vera
43
Eseelola Sevilla
Eatranger
MII
Comarca
llena
Titus
Tots aquests preus san per 100 quilos
j per Mercaderia sobre carro.
22
Garrofa negra
83
Matatera
"
•
Portugal
20
" Raja
O Xipre
•
Creta
Ibiza
"
atanores
5.
Vagons arribata: Nord,
Mariani, 1.
•
"

Prat naves,
Tla/lorca.
Plaet Valencia,

ferrnearril. de Catalunya
toonnuerut geueral Cerraja. Cata/ans 98 25
:lOntostipa Baiaeliniesa Ski:trama99
aigiles de Barcelona 4 0/0
',atelana Ges 1 riet-tat. Ser. E.
72
"
F.
72'50
itnetgla tleetea de Catea .0/0
"
•
00/0 0315
aocimat Proauetora l'Orate racimos 87
kimpa:.y.a ¡tau al Tabacs Fa:pibes
ACCIONS CORIRTAT
fatalan a Gas a:Jet:trienal
Caria' erre...
'Espato(' Indturnal
▪tat. Urda s eiefuna.
Pea . new a i- n -•ern
84
•
Auierica d'Eleatheitat,

Obertura Alt
Ford
tb •t'.
Milacal514, b8 3.1 68'45
i Orenaell 17 91
1790
Irdainita 194

Atoo.
81
79
67
1 65
1 64
1 61

UD. gro°

Mermo,
Segonet
Segó
23.
Vaprons arribati: Nord.
Alacant, 54.
"
alongetes.-Aabonatenni,

Az

Mercat de vins

CENEALB
EE.

COCO palo,

5715
8475

•"
e e
" Ser. A.

•P

.54
Superfina superior
63
CO
correal
9,
Vagons arribats: Ford,
"
Alacant, 7s
Corrent

159 a 154
leo a 102
162 a 104
199 a 160
170 a 172
470 a 171
173 a 173
180 a 182
183 a 185
/88 a 190
905 a 913

Mel,
Centellee remolarha.
TurbInet da Cuba, a,
CentrIfee de Cubcal'
Illnue de Java,
Blanquet.
Rimes primera -refina,
/erras I'. C. Anea,
Ideal IdeM AnaalaSIS,
Piló pans,
Tallador,
Tot per 100 gallea.

Rala

gd. S.
e "

lz•

Gran torea
Menys
Blanca extra

tf1e

Paca

Mercat de Llotja

7/5

•j>.1-'•

Preus de Colonials

SESSIO DE BORSA
PORS! reata

ntnoarts 10 d'ootubre

M E:"RerAit

CO

•

~Ime
Intle1TAT

LA

Avui la Casa Pathe impressio-.
mora una peLlicola del pros dels
maniquís vivents, amb assiatencia de les autoritats, Comitè i
concurrencia.
La pe1.11cola
projectarà a tots els cinemas de
Barcelona i Espanya.

PARAIGUES CARDUS
Portafearlsa, 10
La comissió executiva de la
Mutualidad Nacional del Seguro
Agru-pecuarm", organisme en el
qual te assegurada la seva cartera la "Caja Mutua contra el
Pedrisco", ens comunica que en
la nova Ilei ele 'Pressupostos s'ha
consignat la suma do 250,000
pcssetes per a suplir insuficiencia dele fondos mutunlistes del
segur contra la pedregada, quan
aquest no pot pegar els perjudi_
cis, reconeguts com a indemnitrabies, i una subvenció de 100
mil pessetes per les desposes de
la implanteeiö de l'astieguranea
pecuària,

ea, endt earrega general.

Vapor espanyul a Cabalal", de Sevilla,
Cadez, Ceuta. Melilla, Almena. Cartageee,,
Alantill 1 Valenela. amb farreas general 1
453 pasante/mi. Awarrat mol' d'Erpanya
NF. COnaignalarl Conipanym Trastneditee•
'Tanta
Paii•ebot espanyo/ "Teresa, de Paraa
mes, amb carrega general.
vapor anglas "Coatolar". de Hamburg
1 Londres, amb carena-a general. Amarras,
atan de Sant Bertran. ConsIguatarl, Nac.
Andreu'.
Vapor espaneol "Manuel Espelta". de
Valencia, amb c:rrega g en e ral. -Amarra%
moll d'Espanya XV. Cousignatarl, J'abrogas I Caretas.
Vapor danes Nancy", de Valencia. arnD
carrega 1 tranalt. numeral n'ola de/ Ni o.
rrot. Consignatarl. Ovial Mollee.
Vapor espanyol "Rey Jaime I", de Pala'
mi, amb carrega general I 112 passat.
godo. Amarrat tentl de les Drassanes. Censa:mitad, Dieren Marititna.
Vapor espanyol -Mar Ad/lineo", de
Galveslon I escales, amb cató. Ainarret moll
d'Espauya Sud. Gimalgnalarl, L . I. ine 1
Fantbona.
Vapor espanaol A.enzanra. ale Viesen
1 Cestellon, anda eirrega general. Amarren
•
d'Espanya %V . Consignatara La Comercial Cusie:Ionense.
Vapor noniee “Ton -o" de LIverpool.
arnb carrero general I earbd. Amarrar mota
de Sant l p itean. constam.tari, CSompaayII
Trasmedtterranla.
Vapor eepanyol a lano", de Cartage-4
no 1 miraban. amb eareera general 1 pase
vitae. Amarra( ino/1 d'Espanya Oso. Coa.
zapatera' Ramos.
galicana llenita
Vapor e spanyol e Carin Roerle", amb
Bilbao 1 eseales.
Vapor espanyol "Lidio", urda carrera
genera/. cap a Culata I escales.
Vapor espanyol a Tintore", amb cerraseis general, rap a Benito 1 escales.
Vapor eepanyol -VOlerreal", emb ca.
Tren, general. n.o a Valencia.
a'apor espanyol -Franciaro", amb el sea
equip, cap II la mar,
l'apee Italia e Aneeirio Sen (tirarlo
anat carea' general. cap a Val/Jarabo 1
escale!.
Vapor espanyol "Iley Jaime 11", anib cae
eroga general, rap n Mana.
Vapor espanyel "Neo Jaime 1". arah carera irmiend, cap a Palla*.
Vapor eapaneol -Cunera", arab carro.
ga general, cap 1 Valencia.

Tren g eneral. cap e

11

nairactreala urbietta '4.; "la tinta ""1-Plifj
Illa", eeeeele SeC amos. qtie 111011 etentew
Mea Bu? 'gen en &aseen enea NO
Renal Surcas i Melera
"Infanta Debo] arelva a Vigo el dio
7 d'octubre, negulut vlatie per a DUDA 1
Barcelene.
a narrelona", a Peal.
e Ctidtz". sinal de Glidin el Me 1 croetata,. segulat viattr. per a l'avena.
"Catalina", en ende° per al Ittu da IN
Plata.
"Contar Wirredo", a Bantlagn de Coba.'
"Itertlit Siena", %m'II de Barcelona el1
dia 22 de acterunre per a Bufamos ihaip/a
e 8a/mei e , a Buenos Airea.

Dimanar 10 d'ootubea de 1922

L'Institut de Cultufed Biblioteca
Popular de la Dona

LA PU

BLICITAT

Bonnernaison de Verdague r.
tenint el primer estatge aorta' a
tina casa del pati de l'església de
Santa Anna, es velé tot seguit
molt concorregut per nota!, patncipalment obrares, que a mes a
mas de les labors próples de la
dona, anaven a apendre-hianeeanografia, taquigrafia i matemàtiques i altres
Molt aviat fou insuficent
aquella casa i l'Instilut va traslladar -sa al carrer d'Elisabet s. en
ha estat fins ara. adquirint cada
dia una major plenitud i de3enroUlarnent. S'angmentaren el
nombre d'aulrs i la multiplicitat
d'ensenyaments va assolir en
aquests darrers temps un èxit tan
manifest i lea alumnas hi acuda
ren en quantitat tan gran que
era ja gairebe impossible de romandre allí per més lampe.
Avui l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona és
la institució mas important que
hi ha a Catalunya.
I'Inslitut as ara en al que bou
casal i jardí de la distingida familia bareelonina d'En Benigna
de Salas, al carrer Baix de Sant
Pera. cantonada al de Montjuich
de eant Pare (asatj de Verdaguer
i Califa), al costat matear de la
Granvia Layetana.
El cura de 1921-22 s'hi donä
no estant encara acabadas les
obres de construació. Aquest estiu s'hi han acabat totalment i
diurnenge se'n va fer la solemrtial inauguració EL QUE ES EL NOU

dient que davant d'un monument,
hom recordava el nom daquells
LACTE DE LA INAUGURACIU
qui en concebi al projecte i el de
El diumenge. a les deu del ma- l'escultor que en cieellä les estätues, peró restaven en oblit els
ti i clavan/ d'un públic nombroeissim, fingiré 'loa amb gran so- qui cavaren la terra i posaren
lemuitat, la inaugurada del nou els fonaments de l'obra, cense els
Casal de l'Inslitut, El reverend quals aquesta no existiria. Sense
tresfora anónim d lotes) vospare Antoni Marcet, abat del monestir de Montserrat, va beneir altres, restarla senas fruit el que
• I'allar i la bella imatge de la Ver- ve realitzant la fundadora
ga de Montserrat—patrona de d'aquest Instilen. el nom de la
l'Inatitut—obra de l'eminent es- qual ha de ésser beneit per tnts
aquegs que han rebut els afectes
cultor. En Josep Llimona.
La volta de rhemiciele està de- benefactora de la seva obra.
El discurs del senyor Estere
coaada per l'artista Josep
fou molt aplaudit.
Obiols.
El president de la MancomuTot seguit, després ne fa eenedicció va celebrar-se un so- nitat. senyor Puig i Eadafaleh, feu
lemnial ofici, assistint al pare també un curt i precio parlaMarcet eis cauonges doctore Car- ment.
Som en uns moments,
dó i lloveras, com a diaca i sotadiada, i de capar el senyor rector que la fundó sooial de la dona va
de la parróquia de Sant Francesa extenent-se a activitats que sernblaven reservadas ala hornee.
da Paula.
Una secció de l'Orfeó Català Avui la Sorbona i els altres prindir:gida pel mestre Pujol va can- cipals centres univeisitaris dele
tar la missa "Te Chriate-suppi- pobles mis calles veuen cara a
Ilurs aulas va concorrent-hi una
coa". de Bouvin S. J.
°vellera, meiltitud *menina. El
LA FESTA DE LA -TARDA
conreu de les ciencias i de lea arts
Des de nIolt abans de les qua- que exigeixen una major generotre, hora assenyalada per a co- sitat, i de les quals els bornes
mençar l'acta de la tarda, esta- .havien anat apartant, tenen
ven materialment plena l'ample avui una atenta col-laboració en
saló d'actes, galeries, passadis- yesal/ res.
sea, vestfbul i totes les altres deElogia la tasca de l'Institut,
pendancies de la planta baixa. Era que ve realitzant entre vosaltres
CASAL DE L'INSTITUT
púlale
que
de
tanta l'aglomerada'
I'La segada icabada la testa
una adaptaciú de la dona a la
era completament impossible missió que els temps presenta li i gracias a laanabilitat de les
«entrar-he ni de sentir res.
assenyalen. Que l'obra aqui rea- distingide3 senyoretes de la JunGracias a l'amabilitat duna se- litzada sigui en benefici vostre i ta, la vis-secretaria, senyoreta
nyoreta de la Comissió paguarem de la terra catalana! (Grans Maria Sandiumenge i la senyereta
lacilment fer-nos un !loe entre aplaudiments),
Maria Teresa Mur), poguerem
la nraltitud•
El cardenal doctor Vidal i Ba- visitar detingudainent el nou ediEa el moment de començar
fici
que abasta per a donar enrraquer va pronunciar un late(esta el saló dadas oferta un as- ressaut discurs sobre la impor- senyament a mes de 2,0ü0 alumpacte impoaant.
tancia social de l'obra cultural nas.
Presidia el cardenal-arquebis- realitzada por l'Institut. Fa un
Es de sóbela i elegant coasbe de Tarragona, doctor Vidal i elogi del (Benin de la senyora trucciti; la Ruin hi entra per araBarraquer, acompanyat del Seneat l Pu que vena anal) goa4 pies finestrals que donen al ca'mayor biaba de Barcelona, doc- que la cultura es difongui, rlear, a grasas patee interiors o a
tor Callar/teta el sanean. abat
constituint-se Pis satis propaga- jardins; el vestihul, escales, gaMontserrat, l'ex ministre En dors en apóstol, de l'amor de la !arias, passadissos, aulas,
Franceee Gambó, el presiden', de cultura 1 de la moral cristiana.
tot ies espaiós. El mobiliari
la Mancomunilat de Catalunya, En Vosaltres podan i deveu fer-ho. de les ilependaneies de direcció,
Josep Puig i Cadafalch; el presisecretariat
i professorat és senFa una crida a les dones de
dent de la Diputació, En Joan Va- tots els estaments socials dama- zill i do bon gust arlfatie; el de
llas i Pujala; ei regidor En. Mar- nant-los ajut per a fer méa ex- les aulas, cómoda i m'acije.
11 Esteva, delegat de l'alcalde; el tensiva aquesta obra cultural. En
Als mig-soterranis hi tra !es
doctor Parpal, delegat del rector el discurs—diu—slii observa una seccione de dutxes i banys i
de la laniveraitat; una delegada idea perfectarnerit cristiana i de l'aula de cuina, rebost i »tagala
de la senyora directora de la Norgermanor, reeomanant l'esperit zem. La gran sala d'actes abasmal de Mestresses; En Josep Ca- de sacrifici i d'amor per a pros- ta per a contenir mes de dues
bra va -proa:ideal de la Comissió seguir la tasca comeneada. Es rail per eones. parque l'eixampla,
lata del Comerç, e la fundadora plany que el discurs de la senyo- la galeria, passatlfs i aules que té
i doectora de l'Institut da Cul- ra Sensat no ha gin pogut sentir- a son voltant. Rep la Ilum zanital
tura. Na Francesca Bounernaison,
lotes les aasistents a l'acta per una grandiosa claraboia del
ardua de Verdaguer i Callis; re- lo
pera com as molt interesaant, sostre, que es el treepol de l'espreseatacions i el professorat.
aren rifle s'Iroprirnira i tothont paiós pati o cel-obert central de
'Foreu llegides diverses cartas
Iota la aonalrueda. A la testera
llegir-lo.
earttarind i excuses tVasaistencia, podrä
Acaba demanant a Dei, la be- de la sala d'espectacles hi ha un
entre elles, una escrita en cata- nedicció per tets 1 la glória per hem tsiele en pla loes alt por a la
la. tiaturalment, del doctor Reig, la nostra pàtria.
preaidencia, i al /nig Id ha un
actual arquebisbe de Valaucia i
Tots els que parlaren foren gran cortinatge que tapa unes
padri d'una aula de l'Inatitut de molt
aplaudits per acaten esto' de portes que, eta obrir-se , deixen
Cultura.
dames 1 donzelles que asaistien veure la camita i Ilavors la saOtead Pacte, ia presidenta de orgullosas
a la inauguraeió la es eonverteix en temple.
la Secció Permanent d'Educada
Lea aulas ocupen quatre pid'aquell gran Casal un han
Inatrucció, Na Rosa Senaat de d'ariendre
Asees dones útils per sos. A cada una d'elles hi ha. amb
Ferrer, va Regir un notable (re- a la nostraapätria•
!letras, el nom del ben e factor que
bata en el qual va dasenrotliar
Ira contribuit amb delarmireada
EL VIROLA! DEL A1ONTarma encertadament el terna
quanlitat a les despeses de la
SERRAT
"Edileació femenina", que li valconstrucció.
gue ~Me elogia i aplaudimente
En acabar la sessió es correAl primer pis, ultra les etaedels assistents. Es impossible gueren les cortinas del fons i ses, hi ha una «ala semieircular
dasicactur la tesi de la senyora s'obriren les portes, apareixent que cerviz de "bar", i («trine per
Sane a!. la qual saba inult destra- la Mara de [Val del Montserrat a fer präctiques de cuina. Al ala
aleta precisar la ineeaiú de la do- en mig d'esplandida Illuninaria. segon hi ha el mu g en d e zeolona a la 3ocielat.
Tota la coneorrancia va cantar gia i al terca l'earinsició de labora,
Parlaren després la delegada de el "Virolai del Montserrat", for- de costura brodats. eteatara.
l'obra dc rInstitut de Cultura i mant un esplendit conjunt.
Al pis quart Id ha les andes-fuauseervalant la traraseendencia de
EL CONCERT DE L'OR- llees per a l'exereiei de lee guata
la a . i . yora directora de l'Escota
cal el rnäximiti» de Ilum; lee aulas
FEO CATALA
lluvia:O de Mestreses i En Crisdo dibuja las de fer puntea al ro t En sortir FOrfeó fou ovado- si, les de beodas..
ma Parpal, en representació del
coste, surgir,
•rectac de la Un:v e rsiiat, goaut nat per la coucorrSocia. repro- alcatara, arnb el mobiliari
aptoduint-se l'ovació en alçar la ba- piat.
la fsnei5 social els la dona.
LI director de la Caixa d'Estal- tuta el mestre Millet per a diriHi
deepraa la sala de lecvis 1 Pansions per a la N'atiesa, el gir la primera somposició el tura i biblioteca.
seuyer Morsgas Darret, va fer "Cant de la senyaria".
Un per', diarura lloant l'obra reaForen cantadas despres lee selitzada Per l'Institut, rasa remar- güents:
El Roesanyol, da Mas i Serra- Festa Major de Les
car la eon-iperetraein que existeix
entre andelues institucions, ja eant; El Pardal. de Prez Moya;
que per al non Ca-al la Cabal, da Canao de Nadal, de Romeut El
Corts
L'Iteren
Pena:mis hi ha 'aporta', una col- cant deis ocells,
Ets Jcos Florals
Riera, Cumella; La Cilla del
taboraeiú eficacissima.
Abans d'ahir es cedieran-en al
El president de la Diputado, inarxant i El fill de Don (Saltarsenyor Valles i Pujals, va enaltir e de Sancho Mamen; La sar- teatro del Casino de Ls.s Corts els
tambe la tasca de l'Institut, el dana de les monees, de Morera; Jocs Florals, organitzats per la
qual ha assolit la plenitud actual I La mort de l'escolä, de Nicolau; Sed:la Artistica i de Cultura i degraciesi a l'abnegació de la seva O magnum inyalerium, de Victo- dicats als escriptors novele.
fundadora Na Franaesea Bontee- ria; Credo de la missa "Papa
Ocupaven la presidänela el Jumaiaou, ala de Verdaguer i Ca' Mercal", de Palestrina.
rat deis Jocs, format pela seTotes t'oren aplaudirles arnh nyors J. Sala Bonfill, president;
lile. de la qual fau el ms c)mIoi Parlà exlensament de entusiasme, havent tingut de re- Segimond Torranadalla, Octavi
petir
"La sardana de l es /non- Saitor, 011er Derträn, vocals
la meeea de la dona a Catalunya,
ges", "La mort de l'escota" fou Joan Pardellans, secretad; N'Anesseat molt aplauda.'
toni Cuyäs, president del CasiEl regidor En Martí Esteva feu especial ovacionada.
un interessant parlament, fent
OFRENA D'UNA LLAÇADA no; don Juan Piquet, caporal del
remarcar que a Catalunya una
Abans de cantar "O Magnum sometant del districte, i en J o -sepRaluyPndevia,lgtde
bella part de l'obra d'educació
Misterium"
una cornissió de da- I — Esbart Folk-lore de Catalueetat reutilizada per l'empresa
fer reinaba nya",
privada. Lea iniciativos d'aquesta mas de l'Institut va
El president, senyor Sala Bonmena serien menys neces.saries al mestra alinea perquè la poei les ziacions normalment cons- ses al eim de la senyora, d'una 1111, liegt el seu discurs, que trae t itu:des. Peró Catalunya no tó en- Ilaaada de riquiesima seda. amb Lava de !a puresa de la poesia.
Catalä, 8 Di guä que ele jo y as son als escara mas que un germe de Ga- la Heredada "A l'Orfeó
d'octubre de 1922". Als cape de collas, i que cavia que cultivesvera nacional, i esta delneada prr
la
cinta
lit
ha
brodats
els
segells sin l'art amb liumiltat i mai com
una regles de decadència i per la
de Cultura i de llar- a cosa materialista.
manea d'exercici de les funciono de l'Institut
El senyor Pardellans Regí la
directores i encara aval no lote fea Catalä.
En enlairar-se la senyera, te- memória de secretad, la qual
eta organismes pública ene eón
la
la
concorreueia
va
tselatar
en llar integritat afectes. Per aixú
parlava en termes molt escaisrs
amb una perlteagada ovaei6,
l'obra r e alitzada per empreses
de les obres premiarles.
La fasta vaeulta solemnemeat,
Oberta la Mica de la Flor ruprivades, com aquest Institut, es
a,
essent
felicitadas
per
,
grandio
tilaral en resulta guanyador En
hedispensable i preciosa per a la
la
senyora
vidua
de
Verdal'èxit
Jaume Rosquellas ami) la seva
vida del nostre poble; com ¡so
estat, i ho es, la tasca de l'Orfeó guer i Callas i les damas de la
bella i inspirada poesia "CollidoJunta
aixf
com
les
professores
ea de maduixas". En Rosquella
Catalta que avui va a fer mea pleque
reinan
afectuosas
enhoraanomenä regina de la fasta a la
na la voetra fasta. El president
la Diputada, continua. dient En borles.
gentil dama Na Concepció Font
L'OBRA
CULTURAL
DE
de Rosquellas, la qual pujà al
Marta Esteva, en comparar la
L'INSTITUT
tron al só d'una maraca triamfatl
voetra obra amb un edifica m'evoAquesta institueiá. creada fa i acompanyada de la cota d'amor
cara una imatge de Goetbe, el
gran poeta alemany; exalçava la quinze anys sota la inidaliva de que componían les bellas t'amialeada de% treballador ananine la bondadosa dama Na FrancesSel.laár Na María Ralada, Na Gainauguració del nou Casal

rolina apras, Na Maria Farriot
Na RIie a Careetero, N'Antdni
Moral -1 N'Antanta Arnat.
Els ¡Otras autors premiaLe
guarem: Jacinte Recio Ramorte
Maria Verger, Joan Martí, Xavier
Berenguerel, Josep Garcés, Pare
diaPalleja, feixt Vda. Jordi Arrusos, MILI Martínez, messän
Lluls O. Plaa, I. Rodriguez-Grahit, .Manal Redondo, Josep Granjar, Rovira Artigas, Joan PubIll,
Manel Carreteo. Joan Piquet,
Palau :tímenla, Banal Vaidepea
res, Eduard Junyent, 11, Torres,
Joan Porta, Tamits Roig i Llop,
Vicens Andrés Llobet, J. Miralles,
Miguel Trias, Ramon Fontanal,
Vives Ferreter i Amadeu Ferrer.
Totseguit, el membre del Jurat, senyor 011er Berträn, pronünciä el diseurs de ardes, animant als poetas novells.
Acaba la testa amb un lunch
que ofrenà la mina als premiats.
ExPosIcI6 escolar
Apronta/II la festa major, ha
estat oberta els dies 8 i 9 a l'Ase
acedada Instructiva Obrera una
interessant exposició escolar dels
treballs fets el cura passat pelle
minyons obrera. En els treballs
s'hi ven una voluntat terma i un
desig de perfecció molt !loables.
Alguns deils, com els que siguen
ells deixebles Brossa, Salvador
Paras, Claramunt i Francesa Pares, son d'un merit foraaa positiu.
Albees feaaes
La nit del diurnenge s'inaugura el nou teatre del Casino de Les
Corta, decorat amb gust i serietat, debutant-hi una companyia
de sareueia 1 opereta.
A les (matra de la tarda dee
mateas dia es ceLlebrara un partit de futbol entre els equipa
"F. C. Juniols" i "F. C. Cortseuse".
L'orquestra Gironi" dona una audició de sardanas. 1 ala
envelats del Casino da Les Corla
i dc la Joventut de Les Corta hi
hagueren grans balls.
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Els Chots'cle Clavé
, a Paris

a, a
=
(ea 1
Amb malta dels tela lamenta- la direcció del mestre (lel Chor
blement provinciana que ja indi- de Riudorns, senyor era Pau Bar »
tran, ae gel mai aquest Casal
caven d'una manera prou clara
la Crónica del 'losare redactorpodrä rastrar prou agrait, vam
corresponsal senyor Parea Jora sortir moment dificil.
ha i la N. de la R. que hi afee , . Mercas (lonco a aquella t'Imanta
rem,. el Casal ("Malla tle Paris ha i d'altres que en van sonar d'ent'arnés al senyor alcalde do Bar- tre la ooneurranaila, poguarem
celona Un doeument que per la completar un brillant programa,
cava importancia publiquem (a- de eaneons chorals poeides i de
legre. Diu aixl:
enflautas frapeelas com lamba
concert
a piano .tie músi.
Honorable senyor:
En nona del "Casal Catalh", de ea catalana.
Paris, cris veleta obligats a mirePer aquest mirada de Déu, poa
aar-voe aquest asarla do ferina guerem solucionar un greu con -i
protesta, per les desconsidera- filete en un poble estranger, a ort
eions do qua la nostra entitat ell nostre geni eatalä anaaa a pa,
ha estat objecte, per part dele rar moit poo dignament.
elements olicialment directora de
Al endernä corregderem a tro'
l'Expedició de Chors de Clavé, bar als de la Comiesi6 i rerlarem
que en aquesta localitat han estat am el senyor Vital, parque'ria
des del dia 25 fina al 30 del donguas expEcacions de un coma
proppassat. setembre.
portament tan estrany, no gaire
I eus adrecem a la Corporació recomperisador a les inmensas
municipal de la vostra digna pre- atencions que a tot hora tinguea
iirlancia, perquè cona havent-li real pels expedicionariea per a
otorgat una subvenció de deu mil suplica'ls-hi Lotes aquellas denpeasetes, exigiu de llurs elements ciències
que no havien previst eta
emplee explicacions de Ilur comportan/mil anal) nosaltres, que onaanitzadors, i tamba raultiplia
veniru a representar la Colúnia carnos tots el catalans d'aqui,
proporcionaut-els-hi Lote mena
Catalana de Parla, car els esmende facilitats i atencions. El3 sea
tats directora han inferit una
nyors de la Cornissló, no'ns van
vergonyosa ofensa a la personadir res que pormés satisfer, i, an
litat i dignitat de nostra Catalunya que nuaaltres tant estimem camvi„ restaba en peu la coacció
i de que la ciutat de .Barcelona descarada que aquests senyors
directora vals fsr ala ehoristea
ee'n Jiu Cap i Casal.
Per mitja de la prempaa cata- perquS no compareixessin a la
lana, el notare Casal snäsabenta fasta com van dir al senyar Novi,
de la próxima arribada a aquesta segona ens digné, ell mateix, de
capital d'una eapedició de "Chors que Pacte no's Lela.
de Clava". Nosaltres, que ens deNosaltres ja sabem 13, veritat
hat a tuCtiora per l'abre i aten- dee tot ao que ha succeit i preferim que aquella matelxos sea
tire a aerinana de noatra Patria,
d.= cumpareixen en aquí per rayere directora ho expliquin en
liara qüestauns particulars, co- sessió pública del Ajuntament bar
rreal sempre a trubala nomaa per calima Nosaltres, eneara som
un goisane espiritual, perqua masas letales per a desairar-nos
pareart amb ella sentim red) da alab qui en aquest pala té M63
torea i considerada de les auto,
la nostra hen ainiada Catalunya.
Le anda aqueat esperit aue ens latina franceses que Lui aaa nasa
va manear Lampa per a uscrius a:tres.
ve le i demande-loa una data,
Vulgueu, dones, honorable se -a
porque ala Chors, junt amb eta o l or , fer pública juaticia per
itaatreri elaneents, plegaes, celeaquest afront que a Catalunya
'narra:ni iiitimament una Cesta e'ha cornea, en un paia com Era/iriel:amena catalana, per a fer-hi da, que setnpro tatua eatima, coa
LA LLEI DE JI:RISDIC- brollar d'una mattora esplandaa sideració i respecte ha tingut per
CIONS ALTRA VEGADA rosa la Lustra anima patriótica.
a nostra Patria catalana.
El senyor Capdevila. presiden!,
Dau vos dungui torees anys de
CL4/8 digutrem en la Crónica judiciadeis
expedicionaria
i
regidor
de
vida per la prusperitat de Cataria, el com. gut propagandista MOCiOnalial'Ajuntament
Lardada,
ulule
lunya.
to En Lies Be-, i /ardí ha estat condentatentament ene va indicar que
El preaident, J. Dalmau; el sea
mil per la Se. sé primera duque-ata Auens veiessini arnb la Gsanissid es- arded, B. Puig Codea
disescia a dos anys, guaira mesas i un
tablerta
a
Parla.
Aixi
ho
vana
la
pubisp
er
pres.:,
correccional
da de
Senyor president del Ajunta,
ter. Peto la talladura deSconperiódic "L'Esqutcoció d ' un article
baderaciai ja la tiuguarem en par- meza Je Barcelona.
rra'.
". •1
lar amie el senyor Francia de l'esDe cor, ha sentar.
Connissiú. Aquest
"ACCIO CATALANA' mentada
ayo/ ella va respondre ande una
jocts Florala de la
Ha sorii: el núm. lo d'aquesia pubisconaideraeió a la usatra persua
cocía settminal. El sumari, inSeressanti/neu ina/. catalana, no pae inaa.at
Bona nova
sine i d'alta actrealitat, és cena segueir :
faLlaguera; ene digué, entre al"Els darrers escarajalls".—"L.6nMsa
tres coses, que tibió nO's podia
de la nació".—"Per ¡''cola catalana
De mica en mica es va perdent
resoldre tina que l'expedita° 105
Insistint"--Micies essencials".—"A
la conaueltal exclusiva tfe carearribada.
trebollar".—"Inconstancia".—"Un disAennitort ata per la expressiú brar doce Flurals a Piatitt,
curs d'En Saparra".—"L'aplec de Potambó aquestes (asiles
anrufe die la co rres p ondència enblet".—"Irlonda davant el Parlaneem".
viada pel menyor Capdevila, veta psrfeetatnent u 4a tAriiiir. que en—"Informació.estrungera".
r a. sp.caltit2a (le que sor- guany y en pee1nara t 4iicara de ben
Aqutst 10iMer0 ha estut repartit als
tirleni anii) el nostre propóait, laraLibees.
inscrit a Atetó Catalana i es acre ais
latintenge, tila 8, torea/ celetan bon aunt tratetéseene persoquioscos a sa cintitas exempkir.
nalment aiab els direetora de ¡'ex brate eiö de ia trodultia.a.aata la
A PUIGLAGULLA pedal:aó .
prealdananta literaria mosaaa
ia Coasli:fectivatnent, en ona senta- Barrera i rufielat integrada pal
t ase- a", de t sch, pecara, com airees
da que tineuerem amb el senyor regidor naciónaltala senyur Maanys, ura amada a Puiglagulla, amb
Capdevila i el senyo' Vidal atinar- tuna i mossSit Mula Xird, rector
projecte de fer-hi dir una missa, celedarein el programa de caneona de ea parraquia da la Bunanova,
brar-hi 141 1 apot d'homenatie al diputat
que a la f a sta executarien lea i ele senyors Ea Juan abigri. Mapel districte Est Ramón Vitapheria
unieses rhorals 1 que aquesta nuel Libre r Rato! Vaellt, per la
donar-hi un i ndina 114CiMialiSla.
tindria lloc al vespre del dryen- Junta crea Centre die 'Defaitaa
,4ixí ~reir ¡'Ir' beneira tina bandcra desurganazador da l'am a.
drei, dia 29.
tinada a "La Penya".
Aixii le« leactavern el dilltins al
El senyor alatoas, ea nombre
NACIONALISME PRACT1C reptil al ve e pre del mateix, la de la codea obra La (Pita i el
noatra joventut escampava per presideni. del jurat, nansaótt BaA Malle:, apta, disiarts, contençaran
arrea de la eintrat ala prospec- rrera, seguí aeguidarnatit son
la casa de la tala 10 I S cursos deseriplura
tes arsotistiadors de la patriótica discuta ootri e niant l'Oda a la Päcatalana que duraran t i sis a racabament
vetllada.
tria de PAribau, recordant un
de rhivern que ve.
Arribäreni al d'a da la testa. poema de Manzoni, remarcable
CONFERENCIA AL VENDRELL
"Le Fallida da la Meeidallite
per la (leva entibara ponderada.
El vice-president de la "Federacid Deoil que haviem !toga( per aitoest
N'Outavi biator Regí 4.a cava
mocrática nacionalista", En Lluís alarbffilia J la eaialuns de te
mamaria de sacretari, concisa,
sans, doma la leva anunciada confe r enColaria i (Ir eilitadans fratv•P,m, oi.aortunisalata a ntidt
cia a r" Agruparió N. D." del Vendrill,
amtes de toles lee einst ves Pelen.
La 1hp:uta que Iligava la tior
sobre el tema "Tasca del nacianailsme
Ja tot seguit observiarem la poca
fí a, aconseguir la implarelació dais seas
roueurrenria de l'hlari9te A j liara ranura] guayada per En Josep
idealsts.
comenar de temer qualcom que Marea Casas de Mallar, amb les
Com.:mol feo história del nacionnEsboca anis advertia a la vigilia i amb barree i.inlalaites tacontarensiblecombinade4 anda una altea
me casal& ressenyant-ne diversos perramolla i p sietaaria el marcia dia mea,
que ni) sra tustrialeix la
das i referins-se esperiolment a la cande la resta. Efectivament, a l'hora ensenya
la
Pàtria. dona atea a Platelde
CelSij i desenrotIlament de la Mancode cae/narrar hi havia una patata
munitat.
minoria da eharestea; el ',sestee dent que hora podia preveure. El
Asialit r a els /mas que ha dona' a Cadiraetor, senyor Novi, no va arme- poeta ea aeceeptar la aistinoia de
la/meya la intervenció deis eryicitudisies
pareixer, huna sus adverteix de mire del president, teu ronatar
al gaocrn d'Espanya, dedisint-re que sola
quo
se n'ha anta el teatra da l'Opa ene etaraulee catagariqiias que
ilna tr,-t rhaver enienyat a resto, opres1 usa incomparaixonaa ab- protestava en nom prupi i
ra;
so-r- la madera d'arrebassar-noe mis pesautors premiara, de rebanar:tat
soluta de lote el elements /Urea
actea.
lors de reexpe dida. ens confirma- de la combinacia, Partie lada, afeAcaba declarant-se partidari donar a
va tot plegat el prusagi d'aquell aliart que la respectava en alea!a eonslitució de l'Estat catad.
abandö.
da) a Curiaen eapaayui da la vaFOU 11101,
Compren/as rnenuirable rt ninr, gina.
"LA TRALLA", DENUNCIADA la manifeeta desatatieió ge irelhi
.agnesta fou la bella dninis441.1a
grollt de qua s'ns feia (Mirar- Na p ulid. » Avellti. n I'ona gracia
Ha estat denzin,- ;at el periódie naciote, davant (l'aqualla multitut i una distincia dalicadissima.
nalista "La Tralla". La drnüncia es funda en la poesía "L'aneas", Publicada en qu'eaperaven la realitzacia.de
De l'arel:mil:la ea fou guael número dedica t a l'Oerze de Setembre. feata i? COM cxplkeòlvem, sobrielot
nyador el rostro company du re:
als
ciutadans
franaesoe,
una
man
a
conseqiitneia,
el
tau
autor.
En
Cone
ca de forrnalitat que entre els ma- chacha En Fas e s de Climent, emb
locaps : m Delclós, ha estar preciosas i
una Oda a la Trammtlana. Taniteixos catalana?
clarada la sera lliberted provisiimal míabe obtaigusren pral)); (-le eenyora
jancant Panca,
Suspendre la testa i expl i car la
Minguez, Berlrän i Pintan. MalLic bo de ba qete ho sentim.
veritat de In maniobra, tan Pon ean' Fort., Fernando-e Burgas I
diana,
de
qua
arana
objacte
er't
POCS I MAL AVINGUTS
Barrie ra Rocarnora, Darleellana I
Els quatre roinanonistcs que hi ha a pasear per una vergortya massa altre».
crúa.
Bareelena, bon punt s'han posat a actuar
El Macice
re grarianient bou
Ah, honorable senyor! Per sor. Regir per inasean Xine.
ja no 3 -en:inca. Part de la saya ¡avenanostra, sampre hi ha aecirlita i de
lla—joires i "ja" r omaaonist es —surten
la regina le h fre e :a 'velada
boa patriotiaine en tota maesa
ara dient que tenett instruccious ciares
catalana. Aeeistants a pacte es_ ofrenar la la flor a la Vara," de la
i cm:ce-el:3 d . l sets cap, el cosita de Romental hi avia, cense manear-rala Bonannva. Deepraa, a casa savia
manones, i que_ d'abstenir de "vaobsequia ale retes i las orgaa
riar el rumbo por lo que a política local ni un, tota la massa rhoral de Riu nitzadora amb un lunch que 2Cate
donas, de Gavà, de Valla i atetne
se refiere".
do solts d'alltres contractas quo ba amb un ball tetad ¡salas.
Aisó dele "politice local" rol dir, emn
Que l'incident d'enguany, ocaens dol molt no poder recorqui no die res, qeit "ratificare su incondar. Tots aquests hons /mica. sional per la e t nia t u " Inglaa la
dicional adhesión a la Unión Alortarquica
flor, sigui Meta uf,. aellyora del
consaients de la indigria mal
Nacional".
Ja tenia ra6 Pa Rovira i Virgiti, quan Ceta que es cometia a la nostra en Cantre de te Detenta!' 3aclal que.
s'oferiran re executar el pro- Ha yal d'aix6, tan hä Ila re414.4
dein que En Romanones no era Pos el
la falla..
grama del concert ehoral
"parte que coavi e Cutaltotya.
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LA

FRANÇA

e Paris, 9.—En el discurs pro»ricial a Vauconlers del Mosa,
pel president del Censen de ministres M. Poincrtré amb motín
'de la inauguració del monument
'aixecat a aquella localitat en hoamor dels morts de la Gran Gue'Tea, el cap del Govern en recordar com França atacada per Alemanya es velé obligada no sois
a repel-lir l'agressió ' sine a come
hatee fins que íos reparada la
iniquitat que consagrà el Tractat de Frankfort, dee,larä que a
la memaria dels homes no hi ha
,records d'altra guerra mes dura
pele vencedors ni !J'altea jau mes
element i lliberal pels vençuts..
França—digué despees el se:ny n r Poincare—no deixar-se
arrencar mes coescesions sobre
'les que ja porta fetes i amb les
;gimes ha arribat al limil de la sea tolerància.
• Rebutjà despees les aneaceons
formulades per determinats pe• Mies relatives a què França
"ordenes» desencadenar nous disludas al món.
França — afegf — acaba de
enostrar una vegada mes als ulls
de tothom quan sinceres eón les
seves resolucions pacifiques, eseorçant-se en aquests darrers dies
en retenir erran del Cingle als
que de no mitjançar la intervenrió francesa haurien pogut pretipi tar-se-hi.
• En aquests tempe Franea de..
fensa a l'enrases que els propis
interessos els interesen cleas
aliate.
HM despees un homenatge de
teraneixement a les tropes
m'Imanes. que durant la guerra
prstaren la Ilur ajuda a Franca.
Es un fet—digué després—que
França no pot manar a la poli'tea oriental, pot quan menys
eqereir molt marcada influencia
e ella.
Negar la Träcia Oriental a Turquia hauria estat un fet—diu
després— capaç per ell sol d'exasperar als tures vencedors i perroncar indefinidament les hostilitats.
Tota ruca') de Franca ha ema
tat sempre dirigida en un sentit
.de oneiliació i de pau.
No hi ha mon—acabädientlamb motiu de celebrar -Se a
Meaux l'aniversari de la victória,
juràrem que eabrfem evipir les
reparacions. Per acabar de dea
eidir la política de Jaranea per
ço que a l'estranger es refereix,
completem avui aquest jurament,
comprometent-nos a redoblar els
nostres esforços per a evitar a la
humetat noves hecatombes.—
hayas.
VERIBAIXADOR DE FRANÇA
BERLIN
' París, 9.—Segons noticies de
Berlín, el Govern alemany ha re/tal j ehaalernent el niel ranient
de M. de Margerie per a) carera
d'un/se:n(1w de Frranea a Bereín.—Ilavs
LA VAGA D'INSCRITS MARITIMS
RAS DOCKERS 8111 AFEGE1XEN

Mansella, 9.—Els ubrera del
lnoll 1 eI8 desearregadors de carió s'han declarat en vaga.
Durant l'Asemblea general de
Sindicats marítima que es celebrare el dimecres, s'acordaria la
duració i extensiú del moviment.
e-Havas.

llamees 10 d'octubre de 'LUZ
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TELEGRAMES

AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO

M. Peincaré parla de la
guerra a Vaucouleurs

PUBL-ICITAT

ITALIA

LA PAU CAM1 D'ORIENT

El Govern grec segueix el consell de Venizelos

i renuncia a la Träcia
El gran sacrifici .*. Consternació a Atenes
Les instruccions als Alts Comissaris
Els turcs segueixen avançant per les zones neutres
Continua la Conferencia de Mudánia
Itàlia i la qüestió del Dodecanés
Londres, la—Comuniquen 'd'Alenes que el minisrte de França
ha fet una gestió prop del nou
((avene grec per a aconsellar-li
que accepti les proposidons aliades referente a l'evarnacid
Träcia Oriental i l'ha previngut
a l'ensem de que es prendrien
mides de rigor en cas d'una negativa
El ministre de Franca ha demanat també que no s'enviin mes
tropes al front de Träcia.—Radio.

Atenes, 9. —Després d'un Conell de ministres s'han enviat instruccions als delegats grecs a
Mudänia de no cedir en la qüesCió de Tracia mes que davant les
decisions preses per unanimitat
per les potencies.
Un llarg telegrama rebut de
Venizelos exposant el - resultat de
la seva conversa amb Poineare,
econsenaba a Greein que sepantés de
de la seva actitud d'intransigencia absoluta. Aquest telegrama ha pesat definitivament demunt de la decisió del Govern
!intente de consentir en el gran
sacrifici que per a ella representa la evaquació de Träcia.
La consternació es .general a
Atenes.—Radio.
Atenes, 9.—E1 Censen de ministres ha resolt prendre en consideració els telegrames enviats
per Venizelos i, en conseqüència,
d'acceptar la evacuada de la Träcia oriental i de prosseguir les
negociacions relatives al plae que
haurà de concedir-se per a
u/siesta evacuació.—Havas.
ELS DIPUTATS GRECS DE TRACIA

Atraes, 9.—Els diputats (le
Träcia han fet una co ya celda
als dirigents aliats pregant-los
impedeixin l'entrada deis finas a
Träcia abans de la evacuació de
la població cristiana', meneada
en cas conerari de complet eatermine—nadie.
LORD CURZON A LONDRES

Londres, 9. — Alar arribis a
aquesta (emane tornant de Paris, lord Curzon, el qual ha riereisrat a un redactor de la Agenda
.P.euter que esperava fundadament que seria signada una
lucid raonable
raonable en la qiatetee
d'Oriente
En el Consell de Ministres que
se celebrarà aquesta tarda, a les
quartre, Lord Curzon fach declaraeions sobre del aeenitat de les
seves gestione a Parts.—Havae.
París, 9.—En regressar aliir a
Londres Lord Curzon; va dir als
periodistes que eslava salisfet
dels resultats de les converses ele
París, on, digu, no slii ve mai
en va,—Radio.
LES INSTRUCCIONS ALS ALTS

•
COMISSARIS
Londres, 9.—Despres del Consell celebrat el dissabte a la tarda, foren d'edades al general Ilawingtun les instruceiuns acurdades a Paris.
A la siria d'aquestes instrucSALVAMENT DEL. CUIRASdone, rebudes Lambe pele geneSAT "LIBERTE"
Toddn, 9. — Continuen aCtiva- rals Charpy i Morribelli, allir ferepreses les negociacions enmant ele treballs per a fer surar ren
tre huy e 1 aliats.
el cuirassat "Liberte". Aliir
Constantinoble, 8.—Havent pe. case pogue aixecar prop d'un nieIre. Es confia que surarà abans reta, notar algunos diferencies entre el text de les instruccions deis
' del mes de novembre,—Radio.
llurs Governs i el text angles, els
generals Charpy, francés, i MutoEL VIATGE DE M. HERVIOT A be lli, italiä, colacionaron els texf es i sortiren a ha nit cap a MuHUSMA
Petrograd, 8. — M. Herriot ha glitnia per a aclarir aquilea di¡d'encele .—hayas,
vi$ilat la Cambra de C.ornere
Petrrograd. El peesident li ha
LA SITUACIO A TRACIA
donat la benvinguda i ha expreLondres, 9. — Telegrafau a
sal la seva esperança de que es
reuniran tan prompte com sigui l'Agència Renten des de Constanpossibiee les relacione comer- tinokele, que el general llarring-,
dais entre ftússia i França. — ton ha comunicat que les missions anadeo enviades a Träcia
Badi o.•
• assegunen que tot el territori ese.'EttPOSA DE ZAGLOUL A GI- ta tranquil.
BRALTAR
Un aeroplà s'internä fins mes
El Cairo, 9. —L'esposa de Za- 30 mines mes entlä de la zona
gloul Paixä ba ereba ecat a Port- neutral, i de torada han afirmat
Said amb direcció a Gibraltar, on els tripulants que no velen seseu mara.
•es trova
nyals de cap comhat ni tampoc
Una multitud ¡inmensa ha p ro- nous pobles destruits.—Havas.
miadat a la mulle'- del capdil p aCONFERENCIA DE MUDANIA
' cionalista amb entusiastas acla- LA
LA QUESTIO DELS PRESONERS
rnacions.—Havae.
Constautinohle, 9.—EI comuni
'LA REACCIO MONARQUICA A
rat oficial britänie anuncia que
BAVIERA
els generals reunits a Mudänia
Parte, 9.—Comuniquen de Lort- celebraren una curta entrevista
• dres a -Le Journal" que el Goen la qual Ismet e 'aixà adopta
vern de l'Impela ha rebut tutor- una actitud conciliadora. Declare(
!enacions molt peseamisters resque els kernalistes dernauaven la
•peete dele projectes de reacció
alliberació do lote ele presoners
psonärquica a Baviera.
civils i militare que hagin calA conseqüencia d'atea s'aesegua gut en poder dele greca, amb an_
ea que els r epreeettanis de Eranterioritat a la reunió de la Con:ea, Anglaterra i Itälia han diri- ferenda de la pau.
rgit a Hure noventa respeetiee inEl representara d'Angora ten
¡formes. (Mallete 1 precien sobre obeervar (lec cls turce ban .posat.
' dols esmentat proaeates.--ala- ja en Hiberna a tote ele presoYa&
pes civils -greco i que

ran els presoners militare, - en fir- crisis polftica a conseqüència del

mar-se el Tractat de pau.
fracäs de la politice desenrotEls generals oliats contestaren liada per Lloyd George a Orient.
a Isemet Paixà que comunicarien Es pronuncien els noms de
la seva penda als llurs respec- Cuezan, Chamberlain i Bonar Law
tius Governs, ja que san aquests com a susceptibles de suceeir a
els que han d'entendre en la Lloyd George.—Haeas.
qüestaa—Havas.
Constantinoble, 8.—En la da, LA SOLIDARLTAT DELS ALIATS
rrera sessiú de la Conferencia de
París, 9.—Segons impwessions
aludänia, no es parla de la n wes
recuLlides anit en els cercles
-tiadeTräc,insbt-ela ahelee, ha estat conchas un acord
discussió d'aqurst aesumpte en entre Erario. Anglaterra i Itäl'ordre del dia de la sessió que lia, no sotsament sobre les candi_
seguirà a la recepció de noves cions a presentar els kemalistes
instruccions de Paris i Londres. a Mudänia, sine sobre una mida
En parlar de Palliberacid dele
e ntidaritat front de l'actitud
presoners, els generals aliats deis turcs.—Radio.
declararen que en yo que fa re_
ferencia als militars, la qüeslia L'ACTITUD DE IUGO-ESLAVIA
deu ésser resolta entre turre i
I RUMANIA
grees.--Radio.
Londree.—Telegrafia el corres
SEMBLA QUE KEMAL ACCEP- ponsal del "Times", a Atines:
-TARA L'ACORD DE PARIS
Es creu saber que iugo-eeläLondres, 9.—Lee darreres
via i Rumania, fora del inleres
formacions de Constantinnble que tenen en el manteniment
deixen preveure que Kemal Pai- Pequilihri de les potencies dels
eä acceptarà els termes del res- Balkans, no tractaran
cent acord de París, encara que en les decisions finals de la Cones creu que farà algunes objec_ ferencia de Mudänia, a primera
dens de delate—Hayas.
per rsons de política interior i
ELS TURCS CONTINUEN AVEN- la segarla a causa del ereixent
CANT PER LA ZONA NEUTRAL perill pel costat bohrevista.
Sembia lambe que Grecia ha
Londres, 9. — Telegrafien de
Mudänia, que violant la zona neu obtinguel de Belgrad tes segure_
tate
de que Ingo-Estävia
tral, els turre han ocupat Karajeski, mentre la cavalleria aven- tindrä d'aprofitar-se de l'infortuni grec.—Radio.
eava en direcció de Xilu.
Els aliats han real-ea les nure
tropes d'Ismide fins a fractar
UN
d'acinesia qüestió a la Conferen- ELS SOCORS A RUSS1Acia le Mudänia,
COMUNICAT DE LA NIMIO
Augmenten les conceetracions
NANSEN
turques a lsmidt.
A Txanak la silenció entinten • Ginebra; 9.—La Missió-de seestaaionäria, reilrant-se ele care a Rússia que presideis el
tires per 'a eelitar el contacte doctor Nansen, Ira publicat el seainb ele. anglesos.
güent vomunieat:
En els voltants (17equesea '
Un ()elegid del coraile Haliä
ele contingente tnees
enrases pee als nene que adava
cavalleria han eetat subectituits vieitar les' re garme d'Astrakhan,
per altres d'infanteria,Havae.
Cenen del Nord, ' Nkraina. eteConerantinoble. 9.—Un ramu- rna, Knbau, Zäratove i Moerau.
nicate del Gran Osiniter :Genere; afirnla que a tot arreu la eollita
britànic. ecnyala que. aMlnrnoteu es' niolt &sienta. ed
tle les eiolarions de la zona neuUn delega! ene .de la Jaussian
tral per part dele kernalistes, els Fatedile R elee Fund ' acaba
generals alinee han e et tina ad- daiiiiimaar des de Zaralov que
verséncia al representant de Xe _ els recursos alimenticia de que es
mal Paixie deinanant la retirada disposa en aquella regid i quedade lee trepes hinques de la re- ran 'eqhaurite a última d e deecrngid d'Ismidt. Los t'eop,es
'ore vinent,
(le la regid de Truniak no han esEl matear pasea a d' alees
tat refeeeades ni s'lia.a.senyalat
la presencia dairtilleria en eque- melles regions en les quals resulta
que de no adoptae dispoItaeF:V..—Ilavas.
sicione extraordinàries, mes d'un
MANIFESTACIONS DEL MINIS- miliA de p ersones tornaran a paTRE ANGLES DE LA GUERRA
tic les a dures (le la fans.
Lohdres, 0.—El ministre de !a
El motas que la poblada resolGuerra. sir Wornagton Etans, ti defraudada en les seves mea.
en un discurs pronunciad a c•,I_ s'anees, es qua quan en el raes
eliester, ha dit que el Gevern ha de juny es ealenlä el rendrinent
proceda amb prudencia i (reme- de la colilla, es va creure que
sa, cense provocació i ami) el sin- (lunaria uns eetanta mil 'puds" i
cer desig d'evitar la guerra.
ara resulta que nomes se'n obha expressat llur convicela de
Ondeen uns set mil cine cents.
que despres dele reforños er als —navas.
a Txanak i a (lallípali, les trepes
britàniques no tenen res que teEL VIATGE DE FONK A LA
ARGENTINA
ITALIA IVAPROFITA EN LA
QUESTIO DEL DODECANES
Buenos Aires, 8.—Els aviadors
Roma, 9.--La Agencia Stefani frtanceses Fonk i Fronval han
publica un comunicat dient que efectuat amb exit &muna l'hipe_
havent de celebrar-se una con_ drorn diversos volts ande simularevenda per a resoldre les qües- cre de combat.
tions d'Orient damunt de naves
Presenciaren les evolucione el
bases, itälia he comunicat al Go- president de la República senyor
vern d'Atenes que considera nuls Alvear i gran nombre de persotots els acorde espeeials entre nalitats.
ambdues nacions concrnents al
Per la tarda el eapitä Fotik
Dodecanes.—Havas.
don una ranferencia, exposane
el projecte d'una 'filia aèria franEL DEUTE TUNO
Constantinohle, 9.—Segons nos co-argentina.
ala creat un Comitè per a esteclee de procedencia autoritzada el Govern d'Angora declara tudiar els mitjans de portar a la
reconeixer el Deeret del Govern pràctica aquest projecte.—Radio.
de Constantinoble en virtut del
qual e'atorguen determinades LA POLIT1CA INGLESA -:- LES
concessions sobre el Deute rei- PREVISIONS
D'UN CARVI MINISblic.
TERIAL
L'eslatut d'aepiest Deute funeionarä non venia lent-se anteParle, 9,—El corresponsal parriorment.
El Deute, privat lemporahnent ticular de lEeho", de Parle, din
dele seus ingresses a Anatólie, que es parla d'una erisi política
entrarà en possessió de les quan - de gran amplitud, per tal corn
tothom esta conforme en consititule que II corresponen despres derar
un fraen complet la
del restabliment de la pmo.—pa- políticaMil
oriental (le Lloyd George.
vas.
En els cerdee política es PeL'AUSILI NORDAMERICA ALS
taca que avui seria perfeetament
REFUGIATS
possible de confiar la direcció del
Washington, Ce—El preeident Ministerio a Lord Curzon, el qual
Harding ha donat la seva autoestaria apoiat per la majoria
ritzneid per a que es fassi una unionista de la Cambra de Cocelda nacional a fi de recaude'. rinnt durant la Conferencia de
diners destinats a p oden-ce als la pau relativa a Orient i quo asrefugiats d'Orient.—Havae.
seguraria l'interregne en espera
de les eleeeions generals de deA LONDRES ES PARLA DE
mentbre d 1923.
CRIS'
Una dimissi6 ile Lloyd CreerPari s , 0.--Segone notteree de ge per motius (le salut no portaLondree que publica "L'Helio de rla le neceseitat d'elerciorts geParis", en 'ele clubs londinerasee nerale, com tampoe la porth la
-corre e) rumor d'una ropera qf Jioard LaW l'any pasease !un-

dada en els mateixos mellase .
Tambe rara ponible de cone%latir un Govern conservador sala la direcció de alr. Chamberlay.
cap unionista del Gavera, sota
el regim de coalició, o sola la
direcció de Mr. Bonar Law, que
es retira fa alguns meses de
leretatli politie a que rel tornar a
ell com ho indica la sena recent
carta al "Times".
Lloyd George podria recórrer
eleccions generals immediatee
per a la dieolució de la Cambia
mane el pretext de fer ratificar la
nova Constitució d'Irlanda.
Aquesta maniobra tindria per objecte oposar-se al movirnent separatista que s'accentua en el
Partit conservador. De totes maneres ningú creu que deixi durar
la Cambra deis Comuna fins el
Serme del sen mandan Ja estigué
a punt de retirar-se el mere passet que se li privà per la conJira dels conservadors, de fer les
.':racione pel febrer. Avui la sitcació es remeit pitjor, cae la opine') pública que ahauria apoiat
nereseäriament si llagues esclatat la guerra oriental, es n'ostra
unänim en censurar la seva conducta a negocie estrangers i en
aeclarar que el seto regim ja ha
durat massa.—Radio.
ELS ORIGENS DE LA GUERRA
DECLARACi3NS DE IR. PALEOLOGUE
París, "Exeelsicr" que
M. Paleologue, embaixador que
era de Frenen, a Petrograd l'any
1914, ha declarat que el Tsar jalma cregué en la possibilitat
d'una guerra e uropea-i que fins
el 20 de juliol ile 1914 dele: "El
Kaiser es un fatxenda, perai no
ti cree tan inseneat per a atacar
a la legada a Anglaterra, França
i Rüssia".
•
El Tsar envió el dia 29 de julio' un missatge al Kaiser aransellant-li que deixes resoidre
problema auetro-serbi al tribuna)
de aL Haya, no rebelde cap' contesta a aquest despatx.
Aleshores el l'sar telegrafiä
kaiser donant-li la seva paraula
(l'honor que durant tot el tenme
que s'inventis en Ire negociacions
diplomàtiques les topes ruíases
no ferien cep arte de provocaeió.
Alemanya contestä ami) Pordre de mobiiitzacid g eneral. Aiqd
»o obstant. el Tsar telegrafià novament. al Kaiser demanant-li que
(eenienuesein les negociacione per
ab niantenim c nt (le la pau general.
La guerra reclatä i sis hores
despees d'haver-la declarada el
Kaiser telegrafiä al Teas' dient
que d'en depenia aturar el confli cte.
Davant de tal einisme el Tsar
re mosträ reabriera fastigueja 1.—
liaras.
LA QUESTIO DE TERRA SANTA
A LA SOCIETAT DE LES NA-

CIONS
Ginebra, 9.—En la sessió extraordinaria celebrada pel Corleen de la Societat de les Nacions, sota la presidencia del delegat espanyol, el senyor Bah_
four, representant d'Anglaterra,
que te el mandat sobre Palestina, len una declaracie respecte
dels Sants Llocs, que prevé larhiele 14 d'aquest Mandate
En efeete, conforme amb l'artiele 14, tal i cona ha estat redactat en la sessió celebrada a
Londres, ha dessen nomenada
una Comissió per a estudiar i de_
cidir els titule que tenso lee diferents Comunitats Palestina
sobre dele Sants Llocs.
El Consell de la Societat de les
Nacions ha de pronunciarse sobre ei nomenament, compomició
funcione d'aquesta Comissió, te agon g aquesta disposició. La declareció del senyor Balfour presentaba en nom (lee Govern aneles un memorändurn compartint un projecte nou per l'estaleiznent d'aquesta Comiesie.
La diversitat d'interessos politice i religiosos posats en joc
les pretensions rivals de les diferents comunicats religioses, han
(el impossible que es dongui una
solueió inmediata a la qüestia,
par ço que el senyor Balfour (leclarä en nom del seu Govern que
no insistia en aquest progecte i
demanä als seus coleegues que
'facas tots els esforeos possibles
par a sopbreptsjar aquestes
expressant la seva esperança de que aviat s'arribi a
una inteeligeneia general.
Ele representante de Franc,
India i Espanya donaren les aräeiee a leid Betteue, aseegetrard
11 que ferien tele ele esforeoe
peseilutem per a trabar una räpiecateeid a l'assunipte.—llaiai.

Declaracions del cap
del Govern Sr. Facta
Rema, 8.—EI senyor Facta
declarat que no s'ha assenyalat
envara dala per a la reanusaeie
de líes tasques parlamentärles.
Din que no s'ha adoptat cap mire
excepcional per al mantenimer
dil'ordre inferior, pene el Ge
vern temprin perfectament Ilty
deure i asergurarä a tota cost
!a tranquilitat del aits. Per ele
Cien el primer ministre natal e
deensentit formalment el memo,
que havia corregut de /a crala
filee de dues quintes.
Pacta s'entrevistà a la ter
mis> P1 senyar Bianchi, secretan
pelitie del partit t'exista. el epa
elegiä en terminar aquesta ces
versa la clarividencia político
del president del Consell.—Radio
SCHANZER A CONFERENCIAR
AMB SERES
Roma, 9.—El ministre d'Aferg
Extrangers, senyor acharar;
eorli ahir cap a Venecia, on cele.
li -cris avui una conferencia ame
Benes, ministre de Txecoeslove,
quia—lianas.
ALEMANNei I LA SOCIETAT Dr
NACIONS
DECLARACIONS
DEL LIDER SOCIALISTA anee
SENYOR BRANTING
París, 9.—Telegrafien de Der.
lin a u e LMatin" que el sereer
Branting, interrogat abans de
fernar a e-Suecia, manifestà que
l'ingres d'Alemanya a la Societat
de les Nacions està subordinat a
una investigaci óseriosa, impar,
cial i detallada dels seus de u.
res davant les potencies i que
esta disposada a complir tots
seus compromisos.
El Reich hauch igualment d
donar a la Societat de les Macice
prèvies garanties dendole moral
per a l'esdevenidor.
lib senyor Branting estima que
la política de prudencia seguida
per França, i de la qual és una
nova prova la conclusió de Eaecrd
dels senyors De Luberaac i Eu e
Stinnes, privarà als MOrárolUiel
alemanys de llurs més eficasses
enajene de propaganda.
El senyor Branting acabà ex
Convicció gut-presantl
els Sindicats podran tornar asea(
a imposar la seva voluntat al
Reich respecte de le,-neeeseitai da
restaurar les aegions devastada
a Franea.—Havas.
Estocolm. 9.—EI eenyor Brae
ting. de tornada a Suecia, ha dese
mentit categarizament la noticia circulada a la Premsa eseren
gera, segons la qual durant la
seva estada a Berlin havia entasp
lat negociacions amb el Govent
del Reich sobre l'admissid d'Alee
manea a la Socictat de lee Nae
cion.—Havas.
LA REPRESENTACIO DE SUECIA
A PARIS

Estocolm, 9.—Els rumore cae
visteis sobre que el lider
Neta suec senyor Branting, tina.
'va a ésser nomenat ministre de
Suecia a Paris. no semblen re ypondre a la realitat de les cases,
car s'assegura que el Gayera
suee no ha pensat encara ab
aquesta qüestió.—Havas.
°SITUAR'

Santiago de Xile, mota
Vidriaran Monta ex president de
la Repúbl ica.—Havas.
EL NOU GOVERN AlRGENT1
Buenos Aires, 9.—Ha Quedal
constituit el Govern, encama
ganta ee de la cartera 'de finterir Josep Matienza; de la d'Arete
Fetrangers, Angel Gallardo; de
l'alances, Rafel Herrera; de Justicia, Llufs Gondra; de Guerra, el
colonel August Juste; ele Marine,
rehuir:in Dorracq; de Fornent.
Eurraiii Loza, i d'Agricultura, Te
Mit.9 de Brettin.—Havas.
EL RAID NOVA YORK-RIO AA-

NEIIFt0
Santo Demingo, 9,—Ha arriba
l'hiiiroavie que fa el raid Nos
7 ork-Rio Janeiro.—Haves.
EL CONGRES DEMOCRATIC

D'ELBERFELD
Elberteld, 9—En el Corlares
democrätie inaugural ahir fue
aprobada una resaludó expressant la confianza que les associacionsde treballadors i eta panda
bargesos europeus semirent ese
tretament a tots els alemanys-republivans per a treballar en co.
risü.--Havas.
L'ORIENT PETIT
ELS SIONTENEGRINS VAN A LA
CONQUESTA DE MONTENEGRO
Roma, 9—Segons un deepan
d'Antivari, el comandan' montenegrf Raspopovfix, baixarl lee
muntanyes albanesee ha ecupal
Antivari i Dulcigno, ha proelamat la independencia de la regia
i ha ettviat a les autoritate yugo-,
celases un ultiniätum conminarla(
les a evacuar la C. OUCharta. 1 (»yerto de De/grad ha ofert um [lee
iieare per 13-ruid'nmlae
talatura de • Ilaspop_evale-rateddli
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1 La junta d'Infanteria

LA QUESTIO DEL MARROC

Relacions cornercials

La bandera dels regulars :. Els projectes de la Co'El comerç arnb No- El cònsol d'Uxda alliberat
Les operacions d'Alhucemas
Declaracions d'En Burguete
missió parlamentària
ruega
La "Gneeta' d'ale publica el
tonveni comercial entre Espanya
Noruega, en virtut del qual Espnnya aplicarà a les mercaderies
noruegues ele drets de la segona
Columna de l'Aranzel.
El Goeern noruec es comproVed a permetre. mentre duri el
present conveni, la importació
ea barrile o en ampolleta Riel
exim el t eaneport i venda a l'inlerior, dele vine espumosos i altres vine espanyols, qual riquesa
alcohólica no excedeixi de catorze
grane, sense limitar el consum.
El Govern noruec em compromet a aceeptar provisionalment
ele cm: tate:de d'nntiliso expedita
.els laboratoris espanyels por
als vine. acreditant que aquestos
procedeixen exclitsivament de la
fermentació del suc de mima
fresco! i que renneix en les condicions exigides des del pun de
vista higiènic per la Ilegislació
espanyota. Aquesta disposició reref). fine que els des °oyereis
setingin posat d'acord sobre la
igna i contingut d'aquests eertificats.
Aquest ~ven' entrarà en vigor tan aviat corn siguin canviades a Madrid les ratificacions enrresponents, un cop complertes
per una i altre banda les formafilete establertes per les respectives llegislacions i regir ä durant
um any, a comptar des de la data
'de dita ratifiració, continuant en
vigor en el cas de no /meter estat
demincial amb tres meses d'anticipació, hasta tres mesos despees
d'haver estat denunciat.
NOTICIES DE LA PRESIDENCIA

El sots-secretari de la Presidencia, senyor Marfil, ha dit que
nnit, e les vuit, baria tornat el
prcsident amb el Rei, de la seva
excursió a Salamanca.
Ahir, a la tarda, els Reis s'atue
l'aren a Avila, essent objecte d'expresires manifestacions d'afecte.
L'alcalde d'Avila ha trames, un
etreegrarna agraint la visita.
Ila afegit el sots-secretari quo
el cap del Govern harta &evite
!Set amb el Rei. peró que no hatia ernmes a la firma cap Deeret ,
nimbé ha dit que el Oovern te
propósit de trametre un repreeentant a Ift inaugurar:le del menument erigit al marques de Co-'
millas a Chdiz. el qual acte se
eelebrarä el dia 12.
e
ELS ARTISTES DE Val:VETES,
LLIURES
1
El Sindicat de Varees ha fet
1141ica. aquesta nota:
"La Junta Direc t iva posa en
heneixernent dels artistes de varietats•que poden contractar-se
Iliurentent ansh totes les e/apreses d'Espanya, per barer Wat
eixecat el boicot a les matenee
per la Societat d'Actora i auto-'
Illzer el repertori de varietés. .il
mateix temee, el domicili social
ha estat est.ablert definitivament
al earrer del general Aleares de
Castro, 17, baixo, dreta. llores
dufieina: de deu a dos i de tres
ta
e Tete els artistes que ;miguen
erdrar al Sindicat poden fer-lio
'uns al 20 del corrent mes,

EI ministre d'Estat ha facilitat
atquesta tarda la següent nota:
"Com a resultat de la reclamació presentada sense perdu do
temps pel Govern espanyol, el Go
rem n frances ha disposat fa irnmediata alliberació de l'agent
consolar d'Espanya a Peda, seayer Cagigas, el qual es troba ja
reintegrat al sen Boa,
El ministeri d'Afers Estraneers
de Paris ha fet saber a l'ambaixador d'Espanya que les autoritats del protectorat tiranas al
Marroc desautoritzen la conducta que ande motiu d'aquest loe:dent han observat els agente de la
frontera del Muluya, havent-se
donat instruccions ata( maten
perfil-te incoi l'aporte expedient.
Per la sera part, re Careen espanyol, el maten dia que va terne cep eixornent oficial de la de.
termite del senyor Cagiga, ortlenä
que el consol general, senyor Clarä estr asnades a Inda, per a
obrir una ampla informació sobre el succeit.
DISTINCIONS A LA MEIIALLA I
ALS REGULARS

Ha estat concedida la Medalla
militar a la meballa jalifiana ale
grens de torees regultars indígenes 'de Tetuan i Larraix, en atenció a que des de la sera creació
han constituit la loma de xoc
les columnes en totes les operae
cions que s'han fet en els terrltenis respectius, donant semnre
rcharients provee de valor, entusiasme i amor i Ilealtat a E=paaya.

ELS REGULARS A SEVILLA

Al ministeri de la Guerra han
facilitat la següent nota:
'Per a rebre la bandera qu e al
grup de forces regulara indlgenes de Larraix ofereix l'Ajnntae
ment de Sevilla, demà embarcaran a Larraix, per a dirigir-se a
aquella capit, un labor d'infanteria i un esquadró muntat del
labor do cavalleria, que portaran la representación de) grup.
El viatge el taran en el banell
"Escolano".
A l'acte del lliurament de la
bandera hi coneorreeä tarnbe en
repreeentació de cada un deis
coseos de la dita comandänen.
constituida per un cap i un acial.
En el dit acte s'impotterä ht
bandera del grup la Meda;la re,'dar que amh aquesta data l' ha
esta t concedida?
DERIVACIONS DEL EXPEDgENT
PICASSO

Ja ponif neia parlamentäria que
en estudi del general Picasso per a !a depnraeló de
re s ponsabilitats pe! desastre
d'Arma' tornarà a reunir-se et
dijoua vinent i epera denar ullintel el seu treball a la tercera decena del mes aetnal.
A l'entorn del die 25 es convocarä el ple de fa romiesió perque comenei l'estudi de
me qne s'ha de cutnietre a /a seva
aprovacid.
Fidels al jurament proslat
no revelar el mes mlnim de tot
al que a l'estudi de l'expedient
prestat a la revocació del toropermite que veluntäriament adguiri i q ue ha de prescriure prete

conferenciar amb el ministre de
la Guerra, l'Alt comissari, acto
al que asIstt el senyor Millän Astray, digué En Burguete als pe-.
riodi eles:
"Les impresionsque es van rebent d'amdues tones, Oriental i
Occidental, continuen essent excelente.
Com han %Let restes, el desembare fet darrerament a M'Ter
s'ha verificat feliçment i sense
cap balsa . Aviat tintlrän bloc altres operacions en la mateixa
forma.
Preguntat per si tinttria mis
conferencies amb el ministre de
la Guerra abans de tornar al Marroe, va dir que ai, per mCs que
desitgis manar com mes aviat
millor a Melilla, per on sortirà,
si Ii es possible, demà passat.
L'ajudant de l'Alti comissari
va dir que el general Gema Sousa marxaria també el dimecres
amb En Burguete, i no el firmarte
con" s'havia dit.
LES OPERACIONS D'ALIIUCEMES
Un (atine funie d e l general Burgriete, parlant de les operacion,s
que s'organitun sobre Altuacemes, ha dit:
"Pue assegurar que no tindran
efecte diles operacions. El eert
es que lote els treballs fet per
l'Alt comissari tenen per objecte
la submissió del Maghzem de lotes les kabiles que polden la zona de nostre Protectorat. .elhucomes es sotmeterä en un dia,
con, totes les demés, pere no que
darà aillada; el que hi ha es que
no serle precie escriure noves pàgines de sang: ni haurà prou amb
la demostració d 3 nostra forca
per a la seca submissie en un
moment oportú.
Referint-se a l'assumpte dels
presoners, ha assegurat que ja
estan rescatats de f2t, mes no
podia fixar-se terme per al rescal.
Pr eguntat de si serien repatriades les forres aviat, va contestar afirmativamente Amb les
quantitats fixades en el pressupos t ordinari es derä el miracle
de substituir per unitats de vatunssris i indigenes les tropes
expedicionaria que ara són a
quals tropes esteran ja
en la Península ranyo non.
Anunciä que el geneçal Burguree sortirà el dimecres cap a
Tettiän a rehjects de retire la visita del Ralsuai al qual ha demanat una entrevista antb l'All
conlissari. Des de Tetuän el ge,
nerat anirä a Melilla.
.1 . 111).1 dient: —Per n donar
idea de l'estat de pacitleació en
que van entren". 1(. 3 kai,oe.
dire que amb un terme de tres
dies sortiran per a Tetuän els enginyers civlAs sanyors Silva l
els quals sortiran son-'
se escolla a estudiar el leneal del
ferrocarril de Ilu-llexern, carril
que travessaiii les muntanyes da
Befo-Ara. E1 ferrocarril es coxnenearä a construir desseguida
que aesabi festudi del traçat.
ELS PARTITS DEL MARROC
A darera Itera d.f la tarda el
general Burguete ha donat
aquesta nota a la Preensa:

"Les noticies que ahir s'anticiparen respecte a la fliSP»Sió en
ilustres partis afectes que cada
regada van tenint major predomini 1 el que segueix
Krim, es confirmen plenament, ja
que les fraurcions de Ulact-Ali
i de Beni-Tuzin, retenes a BeniUrriaguel, el partit afecte al
Maghzen, que es el dele lelade.,
N'atila, va lente ahtr combat amb
els partidaria d'Abd-El-Krim que
han sigut totalruent derrotats.
A Cmesnaya també seguaix
augmentant nostre partit, i en
toles les denles kabiles segueixen molt actives negociacions de
les quiste es tonen noticies favorables, incites del partit mes des-,
afecte, que sens dubte al donare
so compte de com augmenten
torces al partit del Magzhsm,
cerca medis per a concertar-se
amb nosaltres.
També la kabila de
xech tracto de solmetre's, oferint entrega da reenes",

lava d'altres coso!, entre elles ta que la preposició presentada
qiielcom referent als jueus
diu que Espatiya no forma part
Polenta i tot aixe—diu—havern de la Societat de les Nacions, a
la qual cosa ha de fer-li remar_
de conenereho per a poder discar el senyor Esteve que llegeix
cutir temb fonament de cauea.
El /mire de Viver interve en el malament, pon x diu la proposició
debut per a nianifestar que dl, que Espanya pertany a la Sortee
en la darrera sessió, volia pre- tat de lee Nevions com ha de sasentar una proposicie, pertee no ber prou be el senyur baró de
va fer-ho a insistències del se- Viven.
nyor Rocha. Llegeix malarrient el
lel senyor lincha insisteix en
text de La proposició que motiva Que el document ('S llarg i no
aquest deba!, i pregunta que es pot traduir-se tan räpidatnent
el que s'exigeix a Espanya, puix, per a poder_10 discutir avtli. Pro
segons ell, l'acord de la Societat poca que es tradueixi i que s'ade leg Nacions ee refereix als Esjorni la discussió per a la sessió
tate que no en formen part i coa' viudita. Diu que el que es preque Espanya hi és—diu el senyor Lèn amb aquesta proposició es
Romeu—la Societat de les Na_. produir un cop d'efecto polltic
cionä ja eliauria obligat a fer-ho 1. per tant, el millor fa ajornarlo.
Si es que li pertoques.
El senyor Estere, dirigiiit-se al
El senyor Maynes es do l que
senyor Rocha, li diu que no te es torni a discutir si s'ha de tracinconvenient en deixar-li el do- lar no no de !a propesicie. El Sacument, pere demitja que la pro_ nyor Rocha sap molt be el que
/Diside es diecuteixi en equeste passa al mon i al.lega una ignosessió, ja que en la próxima, el rància que no pot creure's. Va
senyor Maynee, cap de la majo - demanar més darles que el senyor
na, estarä absent de Barcelona. Esteve li porta avul i ara que les
Altrament, deepres de la propo- te, diu que no eetä enterat do
dictó d'urgeneitt aprovada en la l'assumpte. Posats en aquest tedarrera sessió, ea improcerlent rreny no serit possible discutir
que s'ajorui uovament la diseuse res. Davant da l'actitut del senyor
sió.
Rocha proposa als seus companys de Consistan i accedeixin en
Contestant al senyor baró
Viven, li fa saber que l'acord de el que demana aquel! senyor.
la Societat de les Nacions es reEl senyor Rocha insisteix defereix a aquells Estats que no manant que que quedi la propo,
han celehrat tractats
bici() novament sobre la taula,
tics després de la gran rus. ra.
El senyor Estere, davant del
Espanyn esta adherida a la Soe prec del senyor Rocha i de les
eietat de les Nacions, pedo COM manifeatacions ds.1 senyor Mayque Espanya no ha pres part a neo, aecedeix a que quedi sobre
la guerra, no ve obligada, en vir- fa taula, peró demana que no
tut del tractat de pau, i, per tant,
•'eternisi aquesta aituadó.
queda afecta a la recomenartó
Altrament demana que una edque reetira el projecte d'acord pie de la lraduccid sigui afegida
que
disentsitt,
a l'exPegistaLs 11/41,8 earAelee 911,

La proposició queda, dones,
novament damunt la taula.
Ser' aprovades altres proposicions que bi havia dainunt la
taula.
Despatx °Minar'
Sen aprovats nornbrosos d;rthmenes que figuraren a Verdee
del dia, excepte guatee o cinc que
el senyor band de Viven demana
quedin damunt de la tanta.
Proposlciems
Sals sen presenta una signa-'
da pels regidors ,senyors Rocha,
Roure, Junyent i Maynes demanant es concedeixin plantes, flore
i ramatje per a l'ornament
Centre Aragonés el dia que celebrarä fa festa de Nostra Senyora del Pilar.
•oolons, orees I pregun-

eisament en cf moment maten
que es reprenguin lee sessions
Corte.
No obstant el discret mutismo
que s'han imposat els representanta de les diverses fraccions
politiquea que el Congres designà perquè en son dia la Cambra
deliberi i pronuncii el seu veredicte en assumpte que per la sera
tranacendeneia constituirä un raunt molt temps l'actuantet dels
probiemes solinesos a la Cambra
en la vinent Ilegislatura, coneixern
algunes dades que creiran {lenteres informatiu.
Si tia parlat en el sí de la comissió de que no consten ea l'expedient tots els element,s de judici indispensables per a redactaKun informe complot.
Per virtut de les reials ordres
publicades pel senyor Cierva, elliminant de les suposades responsabeitats a l'allavors als comissare general Berenguer. no es
precisa en l'expedient si en reslitat exiati un dualisme, a l'apreciar l'abast de les operario'- , que
preccdiren al desastre., entre els
generals Silvestre i Berenguer.
Opinen els ponents que en lene
forme de caräcter juridic que elevaran al ple no sorgiran divergències, per6 no neguen que
aquestes puguM produir-se quan
es sotmetin a la comissie en pin.
En la nostra legislarle les responsabilitats en què pugnin uncórner ets ministres en l'exerrici de Hure fundicinns, eón aquelles que carn les de prevaricaciö
o cuan carien de ple dintre el Codi
penal; peró en l'estudi de l'expedient Pirasso es tracia do dilucidar a cnncretar si les responsabilitats arriben a alleuns dele ex
ministros que regentaren el ministeri de la Guerra.
En aquest punt roncret les opi nione s'han exterioritzat amb eri.
teri• diferente.
DPS del rop d'Abaran fine el desastre d'Annnal, tran.corrogue
ren 52 dies, ternps mes que suflcient perque la Ilieó hagués AStat aprofitada, he reconstruint un
exercit que palia de manca de enmandament, o amb l'adopte% de
mesures de previsid, enearninada
a fortificar les posiejona de eetagearda que pliblirntment s'ha dit
que eren simples telnns andi
balines. quan el pals creta que de
dispendis ocasionals haurien
d'esS e r de ¡n'Ira berroquenya.
Sobre aquestes conerteeitneire
es formularan vote particulara
i es porteittle que aquest sigui el
punt de partida, aduint e l t trinamente bäelcs per a ccnrl elan
l'abast de lee responsabilitate.
En el paree del senydr Aletee
Zamora s'enjudícin el plet de
Juni, atenint-se
atertint-se a lea coneideraciene i dedurrions del general
Picasso en iniciar-lo.
Ei possible que alguna vocels,
deditint.ds ensenyarnent, d'aquest
informe de *caräcter jurldic, as senyalin mes eoncrelament ele ra
sos da respoesabilitat, qi:e per
ceit no figuren tots o mol t superfitealneent en el cital expedient.
ELS PROPOSITS D'EN lateCUETE
An sortir aquesta tarda de

GENERAL A L'AFRICA
Dieposant que el general de
brigada don Anfred Martínez, el
grial comanda la primera brigada
d'infanteria do la segona
passi destinnt, en enmissiO, a les
ordres de l'Alt Comiscare al Mas
rrocs.
EN SURGUETE I EN PILLAN
ASTRAY
El senyor Sänchez Guerra ha
rebut aquest matt, al ministeri
de la Guerra la visita del general Burguete i del tinent coronel
senyor Millan Astray, cap del tere
estranger.
CREUS DE MERIT MILITAR
El "Diario Oficial" del ministeri de la Guerra publica una llar-,
ga llista de capo i oficials als
que s'atorga la creu del mèrit
militar arnb distintiu roig, en
atenciú als distingits serveis que
prestaren i mèrits que contragueren assistint a les operacions
realitzades en nostra zona del
de julio' de 1921 al 31 de gener
protectora a lelfrica des del 25
de 1922.
Entre dits cape i oficlals es tro-'
ben el coronel itiquelme, el ales,
boces tinent coronel Lazquetti
eh capitä Berenguer,
DIU EL PARE REVILLA
Els periodistes que fan tutormainel al ministeri de, la Guerra parlareis ami) el pare Revilla
sobre l'assumpte deis preseners.
Manifestà que sobre tel qüestire l'Alt Comissari te un pla que
desenrotlIctrie des de Melilla. Entre tant ell estera quid, per() si
aquell projeete no dengues resultat, intenvindria En 'Ir:villa ,.
eontinuant desenrotllant.
D'ANIT
El telegrama de Guerra, d'as
puesta nit, dia lo segitent:
"El general encarregat del
des de Telliffin, comuneca
Cl següent:
En els t erritoris de Ceuta, Tetuän, Larraix, Penyol i Albucemes, sense novetat.
El comandant genanal de Melilla comunica que el cantiner de

d,-

palx,

Discrepàncies de caps
oficials
Diu de Madrid
"Contint a parlant-se de l'actuació de la Comissió Informativa de IbArtaa d'Infanteria en e!,
moments presente, atara moho de
racte de Guadalajars, realitzat
pel cap del Terç, senyor
Astray, i persona ben informada
asegurara avui amb liii motiu que
dintre de l'Arma d'Intauteria bi
han caps i oficials que no estila
conformes amb el mantentment
de la Comissió Informativa, i ates
gis que aixtS es tan cert que td
harten t'anda set caps i onetais
de l'Arma que no har ien volgut
',obrar els SOUS de setembre per,
quZi els habilitats, complint L'ore
denat, els hi descomptaven
quantitat correspohent per al sns
teniment de les Comisions totermotives, Centrals i Regionals,"
In posició de Midar, acompanyat
d'un moro, fou agredit entre
aquella posici6 i Bu-Farbuts el
dia 7, apareixent el die 8 ert cadàver del moro, suposant-se que'l
cantiner estä en poder del enemtc.
El dia 7 fou hostilitzada la prree
elche de Midaramb por quatre canonades, cense novetat.
capitä de la octava Mfa manifesaa que el fhej Bu-KichoRuahach-Amar i demes gent de
Cuelaya, sotmesos, han pagsat
l'antiga posició d'Amexdan, emcarregant-se de la vigilancia d'ae
quella part.
El comandant de la 10 Mía,
de Dar Quebdani, comunica qua
a la nit del 5 han fet acte de submissió 19 families, compostas de
108 perdoned que torea perseguides per renca:tic el qual no
logra pendre- is -hi el best r, pog
haver organitzat aquella ea uni
petita harca amb ela parents (fue/
siacabaren de sotmetee, que sortien alt seu auxili, creuant-se alguns trets acose novelat per nos,.
Ira pan.*
NOTICIES DE MELILLA
MELILLA.—Les bateries de Tirnayast canonejaren als grups
enemirs que s'abaetien en el carnepernera. Tambre prengne part la
bateria de la posició de Kadia.
— El carió rebel va disparar
sobre Acib-El-Midan, caient al.
gonce granades vora de l'ampit.
— Del campament nie 'tandas:
sorli una columna composta de
torces de les tres Armes i Cessos auxiliars, que feu un passeig militar fins a les muntanyes
de Bucherit.
De Tistutin sortí altre columna
que establi contacte amb l'anterior.
Ambdues columnes tornaren a
llore bases scnso nove tat.
— Sita establert una Inda teleftlniea que permet coniurnrar
amb la posició d'Ulat-Aisa :
tse atuh Cala Tramontana.
— So sah que ha sigut posat
en Ilibertat el consol d'Espanya
a Liada, que esteva definen en el
Lloc Duaner de Salt-Salt. Retorna
es celebrara una fes .
a —ld
5 Aviat
A
. a...,
ta en el fort de Cabrerixas, deha
als presos militare i indigene

lta sSsut organitzatla per ia senyora del coniandant general.
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La sessió

de

A tree quarts SiS, i amb asseeencia de bastants regidore,
laicado, senyur marques d'Alella, declara oberta la sessió, que
és ordinaria i de primera cuaeeleatória.
El secretar llegeix l'acta de la
darrera sessió, que és aprovada.
Desnata oficial
, Es dona compte al Coneietori
de difereeta elide i comunicacions, d'entre les quals anutezu
les segiie.nte:
Ca ofici de l'Alcaldia, acompanyant nota curaprobants de
1cs despeses que ocasionar l'enterrament dei 'fiestee Pedrell i que
sumen 4.828'90 pessetes, i d'ama
de la Comis3i6 d'llieenda de pagar aquesta quantitat.
Cu telegrama del senyor Peilx,
ale alde accidental de Pulgeerdä,
que diu sal:
"Ajuntament nieva presidUcia,
Cessió ahir, va acordar testimorear l'agraiment rerneea 500 pessetV9 que es destinen als lIns que
Interesa atent comunieat. El saluda eftianament."
Dlctame ns de damunt la
taula L'acord de la
Societat de lea Raciona
La primera proposició que hi
ha damunt la taula As la que fa
referencia a record pres per la
Comissió política de la Societat
de les Nacions; dernanant per a
les minories nacionals el lliure
ás de la Dengue materna- davant
dele Irtbunals i en reasenyaeça.
El l'enyese Roeha, eeferinl-se a, la emir!) 'paseada, din pie va demanar b) . 10e prepept (pian eti

l'Ajuntament
cutis aquesta proposició i la segona que desitjava condicen el
text de record pres per la Sorteetat de les Nacions, en e4 que I, entre anees coses, es fa referencia,
des, a la Ilibertat religiosa, que
si be podem subscriure
tres no pudran fer-ho, segurament, els tradicionalistes.
El senyor Esteve li contesta,
fent esnient de les dues peticiona
que toril-n/1h el senyor Rocha a la
dart'era sesaió. Diu que ha pogut
obtenir el text de l'aeord prea primer per la Comissie Politice det
la Societat de les Nacions i despees per l'Aseemblea, el qual, encara que li ha estat adreeat per
conduele particular, no dona lloc
a dubtes. El posa a disposició del
senyor Rucha.
El senyor Rocha diu que no pot
dubtar de eautenticitat del domasent que Ii remet el senyor Esteve, pene, estant an Trances, diu
que no pot discutir-lo. En aquest
hi ha la base per a discutir objecte pel qual proposa que siespi
traduit i afegit a la proposició.
El senyor Estere ti contesta
que no te Inconvenient en que es
tradueixi dii document, peró sf
quo en te a que dit document,
que ell ha portal amb caràcter
purament particular, quedi atafea a l'expedient. Li diu al senyor Rodea que si ho desil ja,
deixarts durant teta ha sesslú per
a que l'estudie
El aenyor Rocha diu al senyor
teten- que,- li no consent a que
quedi uta a fa proposició. que lt
d'eral per a fer-lo traduir i en la
seasid vinenta pedrea discutir-lo.
'mistela qua en dileexOrd
Seletaf de les
. _ ittaetou g es par-

le n yee bard de NiYer obiOtc"

eta%

tea

El senyor Caeajuana fa unes
preguntes sobre el monopoli de
les sortee, i es dul que haigi estat prescrit per la Comissió que
intervé en el Dips'isit Frene, puix
no l'ha avisat a una de les reunions celebrades darrerament.
Presenta la dimissió del seu cärrec dins d'aquella Comissió.
Els senyors Maynes 1 Rocha
s'estranyen de en manifestat per
aquell senyor i li dunen explicaciuns.
El senyor Marta! anuncia a
l'alcalde una interpel.lació sobre
la gestió de la Junta do LISOUS,
puta malgrat haver-se dit al Consistori que lea obres que hom
feia al Palau de llenes Arts eren
tan role com a prova i en una
tala, i malgrat haver-se mmettat
dos delegats per a que be inspeeeiencasin, ls asna continuen
la Junta tic !Amicus :seguro fent
10 quo malos Iip).au."Diu que GUA

la interpel.lació el dia que siguln
n1 Saló de sessions els senyora •
Barbey i Duran.
Contestant al senyor C.asajua.s
•
diu que lo del comed de
les sorres marra salisfactóriawat per a els interesaos del Municipi i de la ciutat.
El senyor Barbey contesta al
sensor Serial, atIrmant que l'han
sorpres les seres manitestacions,
pula des de les primeres obres
que va denunciar el senyor Marjal, que es feien a via d'assaig
i que foren sospeses, no se n'Atta
fet d'altrea. Din quo veuria amb
goig que es les una visita d'irispecció, pula aixis podrien convencer's de que lo dit pet senyor
Marial no es cert.
El senyor Mantel rectifica. f
El senyor Dornenec dentinein
els abusos que es cometen amb el.
preu del pa, que PR el mateix que
durant la guerra. Dentaria a
celde faci gestione prop del governador per a que es veigi ai els
preus de les farines i el be:sello'
que fan els flequers percuden
bitisar els preus en betune' del
¡tolde.
El senyor marques d'Alella
na compte de les gestions realitzades fa algun tenme en aquest
sentit i que donaren resultat ne¡Min. No obstant, pronset veta»
par-se de l'assumpte.
El senyor Rocha insiel p ix en
la peticid que ha fet a l'alcalde
al cumeneas la sessió 1 Ii recemana dentani l'acta de la sessi0
en que va aprobar-se la proposta
cid demanaut toa regunegut ti
dret que té Catalunya a mugir-ee
1 gureruar-se, pregant Ii eenteetI
in una meseite prOxima.
No havent-hi mes aastimptes.
l'alcalde matice la telme_n
set 1 vtnt
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LA PUBLICITAT

Amb motiu d'aquests actas, la
otolable cobla "Els Montgrins"
irónica Social" d'in/mea
a assaljar un Contra.

,päs /tare transcrit al gust moie
'cierra pel somyer Raurieh 1 donä
G01.8
.1a primera audició pública de la
ZIontrariamenta la noticia pro. "Sardana del Contrae:1s númecagada per alguna .diaris, dient ro 1", eomposta per dit autor soque la setmana próxima quedarä bre motius «un hernias, 4/atracompletament resolt aquest con- pas empordands, que tingué gran
icte, pflodem aserrara!' que ea- èxit' per la novetat i puresa
hem que la Vaga dels minaires
d'aquest gran &lit popular que
Fígols per ara, ni per la setmana constitueix una sorpresa peda 111aquesentrant, tindrä sdució, i si
armónies.
ta vinguis, quan- vingui. no fora
El Comité de Barcelona ha
precisament deguda a la tutea- pres l'adard de felicitar cordialvenció del delasat del Govcrn
ment als torroellencs per tots els
senyor Reselló, amb qui la actas realitzets i oferir-Ios-hi
•
Pneietat Anónima Carbons de incondicional apol i coneurs.
Berga (mines de Figols) ha romJoos Floral, de l'Empordà
put per complert tota classe de
retad&
La Junta directiva d,b l'Atenell
Així mateix hem de fer remar- Empordands es complau altaMar q ue el senyor Jacint Poll, ment el fer pública manifestació
apoderat de dita entitat, recoma- d'aigraiment al generes patriet
na que no e'han de deixar sor- pallamos( don Ernest B. Calb6,
prendre per noves que no tenen per la gentilesa que ha tingut encap a alma com les que han sigut vers el Consistori dele Joca Flofariiitades darrerament, donant rada da l'Empordä, otorgant la
.campte de reunions que no han institució d'un premi anyal que
'estat relebrades i dacords que importa 200 pessetes. El noble
anal no s'han pres.
gest del senyor Calbó, solament
NOVA ENTITAT precedid per la familia Pella i
es digne de tenir imitaS'ha ronstituit en aquesta nova Forras,
entre la multiplicitat de pererrtilat: da "Cämara Mutua Indus- dore
trial", CorporaeaS d'industrials i sonalitats aeahalades de la nos
comerciante detallistes. quedant Ira comarca.
eslahleries les ofiein e s a la Ram-••n••••bla de les Flors, narra 24, primer.
DETENCIO
Alguns agents de policía del infrieren al carrer del Carme a un
Avui, Sant Francesc de Borja.
andividu que repartia falles subQuaranta Avui, a resvcrsives, altament injuriosses per glésia de Religioses Filles de Noste autoritats, trobant-se-li lam- tra Senyora (Ensenyança, carrer
be diferente exemplars d'aguaites, d'Aragd?. llores d'exposició: de
que porten el peu dernprernta de les vuit dell ntalí a les sis de la
Marsella.
tarda,
Di detingut Con posat a «saoGort de Maria: Avui, Nostra
sicid de, capità d'infarderia En Dona de l'Ajuda , a la seca esgld}l'erran Caturla. jutge d'sailesta sia, privilegiada, o de la DimanoCapitania general.
va , a Sant Agueti.
Adoració Nocturna: Avui, Tora
Ei. RETIR OBNER
¿ amada pels representants que del Sant Angel Custodi (a la parcompasen el Comité Pro Retirs roquial d'Hostafranehs).
Valles en Sufragi de les
Obrer; han estat prefusament rapanales per les larriades del mes del Pargatori: Aval, a la seca
capella,
Escorial, 155 (Gracia).
Oiot i Sant Martí unes proclames convidara ala obrers a Pacte Toro de Jesús Crucificat.
— Es troba a Barcelona la rede propaganda a favor del pro'grama minim de les conclusions verenda M. -Clara de Sant Josep,
que
ha estat elegida fa pinas dice
de millares a la 312i de Retirs
que tindrà flor el proper dijous, superiora general de la CongregaOla 12, a des deu de la vetlla, en da, de Mares dele Desemparats.
l'Ateneo Obrer Catalä de Sant
El senyor hisbe de Tortosa
•
plsea Mercal, 2, Cid.
ha sienat el nomenament de
A n'aquest ade, que S31'à pú- coadjutor de Penyiscola a favor
blie, hi parlaran ele senyors Vila- del reverend Josep Fuertes.
ova, Palomas. Nieto i e4 presi— S'ha possessionat del benede:a del Comité Pro Retire, En flei del Sagrat Cor de Jesús, de
Pece Gorg,a Artigas, els qui dila parróquia de Vinaroe, el reve,
acidaran entre -altres punts da rend Josep Rueda.
ei programa, sobre el que fa rea
— lía estat nomenat canonge
lerancia a la contribució a paa de la Catedral de Soq sona, després
gar per part de l'obren d'una pes- de brillantes oposicions , el receneta meeal obligatória, que ate- rend llicenciat Manuel Vilella i
sida a les tres que paga el paAntieh, secretad de Cambra del
are per cada ad de sos obrers i Bisbat.
paa qu'a paga ll'Estat per a ca— A l'esglesia de Sant Felip
lda treballador, Ii permeti percea Neri, el senyur bisbe va confirbre en concepte de retir i als sei- mar ahir a 84 irme, que forma
aanta anys ruin a màxim la pan- atpadrinats per En Pere Laberszia,
ld inftlima de 1.000 pessetes i Na Celerina Romeu.
nyal s.
També han sigut convidades a
tecle les Societats Obreres, Cooperatives i Ateneus qua sentin
sitnpatíes per a aquesta humaniAmb motiu de les festes de la
taria campanya. les que pralrän
turr-se a les peticions que en fa- 8. • Olimpiada, que projecten celevor deis obrera vells serän dada- brar a Parle, ha estat llençada da
des al president del Consells de idea de fer-hi a i'ensemps grans
ministres i ministre del 'ereball festival; de música, acoblant a !a
capital de França les orquestres
kan a resurn da lacte,
niés .anomenades del món must,
CONVOCATORIA
cal.
A tots eompanys dsl SindiA l'efecte, llegim en un dels datat Professional de Sinntlars i rrers números de la revista pacíAjudants de Cuina sels convoa cetina, -Le niciade Musical", el
ea per denla, dimecres. dia 11,
paragraf que t:intuirn a continua,
a dos quarts d'onze de la nil, a cid:
la reunid general que es celebra"Oile l'Espanya ene enV i l'Orra al local social d u metal.lúrquestra Caseta, que Illodanda engies, carro: Guardia, 1
ii la d'en tatengelberg i l'Italia la
d'en Toscaniai. Auf, junt amb le,
mal nINI111.1n•••----nostres tres grane orquestres de
podrida celebrar una SetAteneu Emporcianés París,
mana que faria gran crit i ena
Restauracle, del Contrapas amostraria yo que pot atssolir el
treball que ve realitzaut nirvi principal dels equipe sitaEinpordanee i e; Comité fónics."
Delira banda l'Orquestra
correspunent, per a restaurar
t'Italiana& danra Coatrapas, ha larinónica, de Parle, acaba da
trobat un resea enceratjador en constituir-se en Associació, de
la vila de Torroella de Montara graos audicions chorals i orquescridaut a col.laborar-hi els
amb motiu de la celebració de la
peva brillant feela mejor, darre- més celebres virtuosos, cantaires
i directora d'orquestra. Un deis
s'amena
grup d'entuasizastes sarda- seus prizners actas ha estal, enbiste,s decidiren efectuar un as- viar una entusiasta endreça a En
aaig de reelauració a qual fi, ar- Pau Casete posant a ea disposiele
gunitzarcit en Lestalge del Sindi- !a magninca orquestra i ensemps
cal Agrícola duce audidons els ellors de l'Asociació i demad'un bell Cut:trepas procedent da nant-li que vaai aviat a dirigirparaiu de la (robla "Ele Juneale", los.
Tambe l'Orquestra Isaye, de
de Banyoles, a earree de la cobla
La Lira, de Torraella de Munt- Bruselas, i la "Symphony OrchesUn",
de Boston, han ufert repegrf.
Acudí a dit estatge enorme con- tides voltee al mestre Pata Cacurrencia, que celebra amb en- sals la direcció de l'esmentades
tusiasme la novetat, que bogué Corporacions orquestrals.
lleus-aci ja els fruits de la vaademes, l'atractiu trua intent de
ballar el Coutrapas per un grup Incisa tasca que ve fent el eelebi e
artista caleta al front de la seca
de venerables pagesos.
Jastial( a Maqueets festatjos, en urquestra, aconseguint que en
representació del Comité de Bar- tan breu espai de temes la seca
celona, el seu assesor tecnic, don obra hagi repercuta ja d'aital fa:Salvador Rauric, qui convueä a só a Pestranser, cosa que ha de
-una reunió a prestigiosos ale- ferne estar ben orgullosos a Bits
mente fùiLlorisLe í sarilanistes els seta compatriotes i admirade la localitat, de qual ade surgi
dors.
• ••
Eacord de fundar a Torroella
alsuagrf una Associació per a
L'Associació Intima de Conrestaurar el Contraptis, bata la certs, tunat en compte la quandirecció de un Comité aderit al Wat extraordinària de persouce
de Barcelona, per a verificar con- que han soLlicitat el Rasas colo
juntament elsareballs de restau- a soda de la mateixa, els hi prega
3aci
ó. El donitcdi social d'aquest que se serveixin passer pel sea
vomité ßerä a l'Ateneu Montgri. cabalgo social, Maragda, 27 1 29,
El Comité ha come/wat da tes- de vuit a nou del vespre, per a
ta d'investigar tia ro que conetlegir el lloc que desilosin oct.
d ensa a La dauea, ee agujeta co-par
en la sala de esedeerta durant
marca,
a
aquest cura,
ELS AIINAIRE3 DE 1111;
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CränicaJudiciari a
ASSENYALANIENTS PER AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL

Din" 10 d'octubre de 1020

Acte d'afirmació ma- Repartiment de \ preInagural de 'Pf S
tronal
l'Escola Industrial de
mis a liEscola Mos.
El diumenge a la tarda tingtió
Vilanova
sen Cinto"
efecte l'acte anunciat d'Afirma-

En el tren especial dcl mala
sortiren del babeador del J'assei,
de Gràcia, en dInacció a Vilanovi, •
el director de l'Institut de Qtffmica aplicada, senyor Agell i
Agell, el marqués de Carulla, amb
el seu secretad senyor Argiles i
el sinyor Utrillo i una nutrida
representació de la Premsa diaria de Barcelona.
Un cop a Vilanova hi trobaren
el diputat d'AMÓ Catalana per
aquell districte i professor de
l'Escota Industrial, senyor Massó
AUDIENCIA PROVINCIAL
Llorens, reprssentant de Ila
Receló primera. — Jutjat de
Mancomunitat de Catalunya; ell
l'Audiencia. — Violada: E. Pal , senyor Luengo, por el Govern ciJurat.
vil; un senyor general i el diSecció segona. — Jutjat de rector de l'Escota, senyor Riquell'Oest. — Escarni: Joan Pastor. me; el balite de Vidanova, En
Jurel i un oral per estafa.
Joan Pujol, el claustro de proSecció tercera.—No té assen- fessors i el dega del coLdegi, docyalament.
tor senyor Benavent.
Secció quarta. — Jutjat de la
En arribar a l'Escolla, malgrat
Barceloneta. — Robatori: Antón la senzillesa amb que esta planBadmar Boce, Jurat i un oral per tada, endevinaram per l'esperit
estafa.
de serietat i techan que bi domina, com després poguerem venGELS JUTJATS
re mes detingudament.
El de guàrdia
Horn procedí a dos quarts de
El de la Llotja, secretaria del dotze a la inaugural de curs i
senyor Riera, ha instruit diese t repartiment de premis, al qual
diligencies, ingressant en els ca- enema galantment invitats.
La sala d'enes era atapeida
labossos un detingut, substia
tuint-lo el de la Universitat, se . d'esaudiants, nois i noies. El rector de la Universitat ocupa la
cretaria del senyor Claveria.
presidencia juntament amb les
Robatoris personalitats esmentades.
El discurs esteva encomanat al
El juljata de l'Audiència ins(rucia sumari pel robaturi C0111.9 professor de l'Escota senyor
abans d'alar a la Galia de Prec- Taus i Bcrtran, i fuo ple de seny
tecs del carrer de Tantarantana, i coneixement tecnic i inflat de
número 12, entresol, Per a rea- patriotisme espanyol, i parla des-,
litzar-ho, els Iladres entraren a prés el senyor Riquelme rsferintla casa per la par pel t do da- se a l'anterior parlament. Aladera que dóna al carrer de Ver-. bant-do s'engreca i fa un elogi
meta fent malbe la porta de cria- de Padivitat espanyola calesa de
bits que hl ha, emportant- sen l'América o i referint-se
efectos i joies qual valor no ha Inés concratament a l'Africa parpogut precisar j'amo de l'establi- la de la festa de la raça próximament celebradora i de la necessimena don Maurici Ferrer.
— .4.1tre robatori semblant va tal de que els vilanovins vagin a
realitzar-se a les ad de la tarda portar si cal els diners i la sang
d'attir al carrer de Tamarit, 135, a aquelles tercas 211 preti t de la
tenda de cristall propina!, de do, sivilització.
nya Lluisa Rojas.
Es plany de la manea de pro-.Detenció de dos artistos tecali) pecuniaria de l'Estat vers
l'escola i agrama l'esforç de I APel Jutjat de guardia ahir ma- juntament i la Mancomunitat.
U va deeretar-se la detonen',
Acaba agraint a tothom, i mds
d'una tiple d'opereta i un tenor que a ningú "al pare acadèmic,
cómic rnolt conegut a Barcelona. marques de Garulla l'asaistencia.
La detenció obeeix a una denúnEl secretari de , l'Escola lIcgt
cia presentada per la mullen del la meniória del curs, de la goal
tenor. La tiple, després de decla- en ratreuren un detall ben
rar, tia estat posada en Eivertat. ficatiu, que es la gran proposició
Els delIctes terroristes que assoleixen els alumues sospesos, com a prova d'un encertat
Per al dia 16 del corrent Ita rigorismo cientinc.
estat assenyalada la vista de la
Ea passa a la repartició da
causa per tinensa d'exposius con- prernis, durar t la qual els esco-.
tra Maga Marimon Vidal (a)
lars pujaren a vibre el diploma
"Fusteret".
de malas del rector.
Segons el fiscal, el processat
La manca d'eepai eas priva de
perteneixent al Sindicat únic i donar camote deis preiniats, alals grupos d'aceid terrorista, va guna d'ells escaients darniselles.
pebre a última de setembre o pela
El rector fa un eloqüent dismers d'octubre de l'any 1921 guacure glosant la significació da
tee bornbes Orsini, de mans d'un l'acte u la joia que li propurciva
tal Trilla. Aquestes bombee; va na assistir-hi i remarca la im,
entregar-les el Marimon a En ponencia que te el quä toas ele
Joan Josep, essent trovades la nit alumnes haguin reeullit persadel 17 de maig últim en uns nalment el premi, la qual cosa
campa del carrer de Cavallers.
dcznostra que estimant-lo se'n
fan més dignes.
.0NR •
Acaba fent vots per la cultura
i la prosperitat d'Espanya.
Cal esmentar la bonúmia del
rostre del
Massó i Lloreba
Uns llares de vista i la vea senyor
resignació durant eta
Al Call'Cr de Proveriva uns sub- discursos.
jectes entraren a una casa dúpAtabal reate foren obsequiats
lica, 1 mentre el un es feia gra- per un àpat espidéndiii en al sumeduar la vista, l'altre, que pel que s Bias palau on residí ele seus
ven es molt Hang de vista, va pen-. tima suya En Vielor Delegue'', estire Uns prisnuities valorats en devingut Musseu i Biblioteca, i
500 pessetes.
el seuyor Luengo feu lee delicada
Abdos fugaren, sense que se'es (12Is trenta cine csansueale que
migues agafar.
vollaven la taula.
Mossegada
I retornarem a Barcelona,
Fou assitida al Dispenisri
agraits de les atencions de que
Santa Madrona la nena de dotas fOrein objecte. peral condulguas
anys Lluisa Martínez Gutierrez en el cors de l'orientada poetisper haver-la mossegat un gos
sa de aquella Escoda que per altre
carrer de Sant Rafael.
II -art podria esser citada cual a
Se li aprecia una ferida a la model per la seriositat i el vericama esquerra, qualilleada de table entusiasme dels seus pro1,ron6stie reservat.
fessors, comeneant pel director,
Robatori Important senyor Riquelrna.
En l'establiment de compravenda que En alaurici Ferrer té
al carrer d Tantarantana, núUNI VERSITARIES
mero 12, entresol, entrasen els
Ha ascendit al lloc 148 de lesIladreguls, forçant la porta d'enel dador mossän alartiriä
trada i rebentant després la calza caleta
Martínez
Ramírez, caLadratic
do cubeta, s'endugueren tutea les d'História iUniversal
a da Faculjoies de l'establitnent.
de Fillosufia 1 Lietras.
No es pot precisar la (mentid lat-S'Eta concedit en propietat
ded robatori, pecó s'assegura que
l'auxiliaria de la secció ele ladres
da de gran importancia.
de l'Escala Normal de Mestresses
Altre robatorl de Tarragona g Ne herid Roig
En Jacint Sereno ha denuncia', Acuita.
a un subjecto nomenat Guillem
— Entre s senyors que hall
Artiaga, a qul acusa el'haver-d visitat al rector de l'Ultiversitat
robat jotas per valor de 1 500 oca
s'encuentren el doctor Torres
setes.
Pujaba el julg-s municipal N'AlIneendl var Camina i el senyor Miljavila,
En el earrer del Red' Coudal, inspector de primera e1/2enyailVil
número 13, segun, segona, ahir de Lleyda.
se li va inflamar a Teresa Cerina
Calatayud l'alcohol azul) el qua
esteva netejant una maquineta.
El foc es ca proupagar a alguna mobles, liavent-ht d'acudir
Els mossos d'Esquadra comuels bombers.
niquen al GoVern civil. que slia
La dona ve dsser assistida a la trubat a la vis del tren, prop de
Casa de Socor dcl districte, a con- Premia, el cadäver d'un individu
sequencia de l'esglai,
uomenia F1'alleetie Trilla SedasAtropen. nova, de dinou anys d'ella, que ca
Al pujar al tramada al carrer supuse fati llaneza del tren.
del Clot En Joan Mora Bel, de 32
Registrat el cadavre, se lt troanys, fou atropellat pel cotxe 1 bà un carnet del Sindicat únic,
resultà ami) una ferida greu, de- una pistola, tres carregadore i
gut a la qual se li va haver de ta- vutt capsulea, diverso t'unes
llar la cama dreta.
clandestinos i diferente segella
L'operació fou feta al pia:pen- edita:tildó d di faludjpat, de ral
i do a val*
eeri de & lit bfArt.‘,

Sala primera.—Jutjat de Sabadell.—Incident: Angola Semi
contra Afilca Miarens.
Jutjat de Manresa: Menor
quantia: L/ufs Prat contra Ajuntament de Fonollera.
Sala segona—Jutjat de la Universitat.—Incident: Miguel Sena
contra Nicolas Ferrater.
Jutjat de la Barceloneta: Menor quantia: Rafel Ferrando contra Anton Solanas.
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ch5 matronal", organitzat pel Colelgi de Llevadores d'aquesta datat i aznb la coLlaboració de delegades de diferents Col.legia espanyols.
Parlaren, endegant-se da mantellina o be ventant-se entre mot
i mot, les senyores Na Teresa Mas
jordom, Na Júlia Agulló i Na Jú•
ha Turban, del Col.legi de Barre lona; Na. Dolors Mareda del de Sevilla; Na Aurora Najera, del d'Almeria; Na Concepció Belda, del de
Cartagena, j Na Filomena Guilló,
del de Valencia.
Entre ele parlaments Cal sementar el de la senyora Na j era, la
qual digué texlualmerat:
"Companyes: Vine en nom de les
companyes d'Almeria per a donarvos una torta abrevada en nom
d'elles. No Une res inds a dirvos." (Llargs aplaudiments.)
Es concreta la neeessitat
d'anar a la unió de Federaeiona de
Llevadores per a aconseguir mes
fàcilment el millorament de la
classe. Per a alzó cal un treball
intens 1 pel damunt de tol la unifleació de voluntats.
Totes les Heladores sortiren
l'acte amb l'esperanca de que
Len aviat veurail assoljt el seta
cobejat 1 just Lrionif.
•••

DEL MUNICIPI
Notes Informatves
La TInencla d'Alcaldia del
distriote segon
S'ha encarregat de la Tinend'Alcaldia del districte segun
el regidor senyur Olivella, qui ha
reiterat les ordres que respecte
a higiene tenia donades el tinent
d'alcalde en propietat senyor
Barbey-.
Visites a ralcalde
'Ha visitat a l'alcalde N'Envio
Pérez Egea, en representaciú
l'alcalde de Sant Sebastià, que ha
vingut a Barcelona per a estudiar
l'organització del Saló de la Moda
d'aquesta ciutat.
També ha rebut l'alcalde un teIcionema del regidor de Valencia
eenyor Ballestea manifestant-li
que ha vmgut, delegat per aqucila Alcaldia, a estudiar 1 organitzaciú de la COLIiiS3iÚ de
Cultura del nostra Ajuntament.
mocione d'Eixampla
Han estat formulades a la (lom.Ssió d'Eixampla lee següeuts
mociona:
Del senyor Naves per a que siguien co..locades voreres al carrer "Navas de Tolosa ', entre les
de Meridiana i Ruiz de Padrea.
Dels senyors Massaot, Escote. i
Santaanaria, per a que s'arrangi
la plataforma de la toril de la p!aça del Canonge Rodó.
Dels senyors Naves, Massot i
Escala, per a que s'aseanyalin les
rasante que corresponda al carrer
"Navas de Toluea", entre les de
Meridiana i Ruiz de Padrón, i per
a que e'instaliu guatee bumbetes
per a l'enllanienat decide a n'el
maleta izase du carrer.
Del; senyora Cararach i
alas, perqua s'izas-ball una bonitaLa eleetrica ai carrer de ¡A masgura.
Dele senyors Massot 1 Escolä,
per a que s'inalailin bombetes
eleetriquee al lina Ial satter de
Pujadas bus a Eaprouceda, 1 per_
quéhora procedeixi a la explunas
ezt; traquest darrer carrer.
Donatiu per a u:4s doc.,
Florals
La Comissid de Cultura proposa a l'Ajulitanient que es con,
cedeix Un lot de Ilibree dele que
exieleixen per duplicat a laaraiu
latiMcipal, a l'autor de, niellor
treball sobre el tema que aaeenyali la Comissiú organitzadora
deis Jocs Florals, que té el promisil de celebrar la Federada,
7tIonarquiea Autonoutiela I l'Atesn is
e 1 Autonomista del thstriete

El diumenge ad metí Unges
lloc all Fcanent Catala el repartie
ment de premia als alumnes del
curs 1921-22 da I - Escola Mossea
Cinto" resta que alltora !banal
rar?t el curs present.
Ocupaven la presidencia la
Junta directiva del Foment Calas
la; els mestres -de l'Escota se.
nyoreta Laura Castellà i senyors
P , aronella, Tornas i Cola 1 all doctor Riera i Punta, delegat da
PAssociació Protectora de d'Ens
scnyanea Catalana,
Obri lade el president del Fo.
ment, En Joan B. Morat, !enea,
tant els deixebles per la tasca
del cura passat i encoratjant-los
pel present. Acaba demanant l'ajut de tetaron perquè pugut
prosperar la eatalanfssízna Es,
cola.
DI secretari senyor Cardona
liegt la memória de4 cure 192122, fent constar l'esforc que ha
costat la implantada de l'escola
i Laxa pedem:Tic oblingut.
El senyor Peronella, director
de l'escola, explica el sistema
d'ensenyanea que usaven. Dígale
que s'ha «inculcar als infants una
activitat per a allunyar l'avorriment, que s'han de aprontar els
coneixementss que el deixeble porta a dintre i que caí posar al costat de l'escota la vida.
De'spres es repartiren els pra.;
mis.
FA scnyor Riera i Puntf lloà
l'"Escola Mossèn Cinto". Es planyé deis pares que no voten portar els filia a un col.legi catale perquè es pansen els mateixas
que només s'hi ensenya la Ilengua catalana i la história de la
Patria, llagué que t'escota que no
ensenya en catalä no fa feina
profitosa, perque /leyera de formar
nos nomas per Catalunya. 1 acaba felicitant en nom de la "Pron ectora" al "Foment Català i a
t -Escota Mossèn Cinto".
1 per fi de festa rodeó Mossdn
Cinto canta "El rossinyol", "Sant
Josep i la Marc de Deu", "La
sardana de la Patria" i "Els S e gadors", que foren chorejats per
tothom.

Problemes socials

L'atur i la má d'obra

Amb aquest tito' publica la
"Revista Internacional dad Traban", de ¡l'Oficina Internacional,
en el seu adinero corresponent
al passat setembre, diversos quadres referents a Pastadfstica de
l'atur en els pasos de mes tiaponencia industrial del mon. Senyalen els mateixos les Iluctua.
cions trimestrals des de 1913
fins a juny de 1922, i com és natural manea el qua es refereix
als naos de guerra ja que la ma,
joria crEstats no facilitaren cap
dada estadística en aquell temps.
Com a via explicatória cada
quadro va preceda d'una.serie de
consideracions que es podan resumir, cona es veu després i que
condensen aproximadament la situació mundial de la ma d'obra.
Les Carreras estadfsliques de
que as disposa senyala una mirava progresiva de l'altar en quasi
totes /es nacions.
Alarnanya. — L'atur ha quedat l'edita a tale proporciona, que
quasi pot dir-se que no existeix.
Algui s rama de la producció, so :
brete. les mines carbonif2res,
trola_ i a mancar ma d'obra.
Anglaterra. — Les xifres donadas a final de mulle tedistuau
una disminució en l'atur amb relucid al mes anterior.
Estats Units. — A finals de
maig la situació de la rnä d'obra
presentases una notabli minora
arub relació al abril.
Cariada. — El porcentaje d'o.
brers sense treball entre els comer/netas de les organitzacions
Ele unitàris emk.tcetisais proletaries a finals ele juny, era
Al despaix du l'AlealMa ha es- cine, mutis més . baix que pel
tat . sagnada l'escriptura de les abril, indicant aquest fet una noobres de conslrueete de dos uta- table minora amb relació a ¡den.
tiaris: un a la placa de l'Univer- tic mes de 1921.
Dinamarca. — S'lia nolat una
sitat i l'alba) al liasseig de Grecia, encreuanientamh cl carrer de gran iiiimva. ja el pnrcentatje de
pasata
a fi de maig era cines
Valencia, a favor d'En Joan Corel, per la quaulitat de 115.99a punts mes bala que pal abril: la
pessetes. Fou autoritzada pe: no- silenció s'ha millorat igualment
eruta relació equivalent l'al)), eistari En Guillen Alcacer.
tenor,
114131.11.-111.-Holla nda. — Les 'cifres indiquen
una Ileugera tendencia al deseen s.
Suissa. — T.'atur s'Ita atermat
de gran manera en el mas de -jume: la disminurió ele parate di
Comissló provinolal innit grossa. especialment en !.1
indlistrin rellotiera, electrotécniLa Comissió provmeial ha despatsat els següents assumptes ue ca 1 metalúrgica.
ltälia. — l'ami:id sla prodult
la Seceni de cumples municipals:
D:etamena prupu;aut l'aprova- oqualment certa disminucid al
ció i liniquit dele comptis muní- acabar maig, sobretot en .ils tre.
eipala de Cubelles, correspouents ballatiors agríroie,
a l'auy 1018 - 19: Cubells i Sant
Franela. — El nombre d'obrera
Mateu de Bages, corresponents socorreguts — ja bastara petit-l'any 1919-20; Alella, Canyelles, sedada dismilmint, i fine slia
Gavä, Pelleja, Sant Pere di Pre- observat en d'iversos dopar aIlliä, Sant leere de ltibes i Taver- ments manca de mit d'obra local
tet, corresponents a l'any i020- per a els treball; del e:1Lnp.
1021.
Toles aquestes darles es reteL'Escota del Treball reizen sodarneal o ad atur <dama
El curs de Leetures lateraries
Jul. Respecte al pardal ("short
de l'Escota del Treball, comen- tima"), les xifrea darreres qua
t'ara liguesi any el vinent rlissab- s'han pogut establir demostesa
le, dia 14. Les lechares set- ist, pú- que' namb. d'obrera que treballen
bliques i tindran !loe, regular- amb un horari reduit es troba en
mena, tots ele dissabtes. a ul) progresiva disminueiö szt lote 'te
1111 (mar t de set, de la tarda, a la pe 1005 quaissreaul_e . 1g Clatildts•
Sala de Cuefereacies de l'Ilscula. *la -
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ELS ESPO
EL CAMPIONAT DE CATÁIUNYA
FUTBOL
L'Unió Esportiva de Sana
bat a l'Avene, per 4 a 2
Pot ciir-se que en aquest partit els elemiaus unionistcs han refet gran part de
tier prestigi, molt decaigut pels partits
amistosos jugats anteriorment.
Diumenge, el seus davanters se'ns apami:cesen totalmcnt canviats, jugant amb
una empenta y decisió sorprenent i agradable. Continuara ami, els augurem molts
bits.
Volee dir amb ¡izó que ja es un equip
totatment per fectc, no es la nostra intenciO;pecó que de mantenir-se sempre
cera en aquest partit /muta guanyat molt,
dubte.
no hi
saben conscrear siempre la moral i
la força de voluntat i cls seus davanters
cm:iza:en jugant com bo feren en aquest
panit. anavors. de gran equip defensiu es
coavertirl igualinent en taa potent elemune
Ci•mcneä el partí: a les ordres del seneo:- Racha i arnb rnolt de reterd. Les tos del terreny era deplorable; impresa:le
de desenrrollar-hi cap mena de jan.
Els equipiers de l'Avenç eren: Albar,
Fati:era, Seriares; Roca. Alcover, Po: Novell, Sala, Medero, Solé i Ca-

-

Sans: Pedret; Soll, Moltó;
Sancha, Barraticina; Martínez,
Feliu, Vidal i Oliveras,
principi. el joc fon netament
fa- 7: • le als aveneistela que eis diverses
cica 1 .: as feroz entrar en joc als dejen; 'tolero„ trnhant-se effside, recull
e-a passada dele mitjan i xuta a l'angle.
Cii í 'se räs-bitre Vería xiulat entremig
de ia jugada, es cenia que no es cooixdiria
ci g1. mes no fori aisfs.
p-es el joc, ataca el Sana amb mes
: im penal a avor sen el tira,
s cottscg-Grots protestes, En Costa,
ti
z-a el tret La parada fa que sigui
tendit N'Altar.
sima el inc mes favorable als aojoque no s'entenen encara dirl tot;
E v z escare. sol per manca d'emir.
el gol; a pez repeteix la jugada
71,5 inés acert, acnoseguint l'empat
d ;:s am gle Mukrable.
N . ,ea escomesa del Avene; en un moc es En Cabrera qui recull la pilota
fluitjO i defenses coloca un gol
i'..lablea i que mereixia ésser apian
El

1...
C

acte segnit, arrenca. i En
t el seu seiemn xut de La tarde;
precs,
tan
que no mít parar l'Alitte ploure amb força quan
descares, empatats a dos.
plovent quelcom ei reanusa el
fort ame unionista, que ekirnina
ei. vv o: els primers vint minuts,
x..t d'En Vida' tret fluix per E/Otee ruyarat per En Costa. és el tercer.
andiettencs es reían i ataquen;
aplaudir, en diverses ocasions, Ea
Torna. la pilota als davanters verds
Maruncs seta; rebom al pz.I
a ell matera, entre J'entusiasme
m ame de:s 3:7C11.5Ci5ICS que per
r oc r.st gue,xen (..• tanto. I amb tau1.11N1 i abre banda, rl partit es
,trrrninit.
• „nvestir-se que l'Aver,e ungiré la
element isricidtialimsim en liarnatnra. Ens referim al fin'im..

,

rr,t, ,

e

1,s seve, s•imp2i1•5

anar, naturalrnent. pels
potser que ia parada
tr ,,,na ultra manera, car l'Ael resultat advers, sapigué
fl,17 1.1 i en cleieridnats
- robSas.s batirla d'aconseguir
rnerys. N'A/bar. Akovier
ii U.
al ra,stre truenamb miss acere
• el seas entusie:tne rnama
-a !a necessaria cohesié, i en
scu joe resulta dei.ga-vra part
rcs

s'ele

regué z-brrna

Sancho,
a iVuLil. N'Oliveras pos.
offs,..de. i
a. a 1:u h- lis, da,essa:là valo:tia
pa,ads rcullsanal tonal Ilregeneral.
1.1 pnblic, si le "sansista” de tot cor,
List mantenir-se correcte i discret.
LZ.ie ,itre no sempre encertat, més demiístram imparcieleae
El Centre Esports de Sabadell bat al Barcelona

per 2 a
Lit entrar al camp del Centre,
'al una considerable gentada ja
ii apiuyava, zaalgrat la pluja
thel ea.eaa, sincerarrieut mans
traten pas sortir - ne tan vivaeeet i:esiluisionals; no és que bu
teewee per la vieteria deis simee ,aliadallence, de la que polike ..slar ben ufanoeus; ens rer.,,. a la desagradable impreslee equip del Barcelona, que
te'ns mostris amb els mateixos
d e tectes d'un equip vulgar, i que
en ell s'engrandeixen per la maeeee ¡anidó que ocupa en el futbs.i Palau
, La desmoralització de que feren proeu vers el final de l'enzontra es própiti d'anees jugatere, perö no dels que ja estan
leegats a sostenir molt mes
1-ee tendentals parl its.
Arnb sineeritat c-ree, que /a sola
expiicació que pugui donar-se a
ea d errota, mes que el pueril allegat del camp i anees, ée l'excesEiva confiança amb quä es preeentä el primer temps l'equip
' la u-granat. Transcorregue el
Primer ternps, ladeas, propi del
tija , de la pluja, del xip-xap en
eeue devien bellugar-se uns i alerc e jugadora
g erd en ja segona pare pa que

•

si b t . el terreny oferia un aspecle 'lastimes, la geat se sentia mes
nptimiela pele raigo d'un sol esmortuit que arribaren, semblava
que el Barceloim no hada d'acontentar-se amb un migrat empat
zero,
I vingue el primer gol, de ',carnea i d'empenta, es cert, pere que
tingué el clai d'au gm entar gegantescament la torea sabadallenea,
fent que tota rerapenta del Barcelona artes axiquint-se cada vegada mes.
llom compran que en arribar
la primera nova del resultat a
les Rambles, tothom es resistís
a creure-ho, car nosaltres mateixos ens preguntävem si eren
elle, els campions, qui's &haven abatre, no direm front al Sabadell, pera sí per un camp enxarcat i en males condicions.
\ nern al partit.
Com s'ha dit anteriorment,
l'estat del terreny no podia perrnetre cap sensacional jugada; la
rapides del xut queda en aquests
eamsos totalment esmortuida pel
pos de la tala i sobre tot la manea de rebot.
El jugadors havien, dona%
d'acontentar-se al joc de petites
paseades i sense desplegar-se
gaire les tintes, car en altres condirions fa de mes bon defenear
!a porta.
I arel sureet en la primera part,
eorneneada ja en mig de forte
pluja. L'alee barcelonista aconseguí prompte tres corners, sense
eonseqfiandes, gräcies a lesfore
t e En Cabedo, que jugà molt. Una
bala rasa es ben rebutjada per
N'Estruch.
L'aigua ceiguent cada vegada
areb mee torea, fa proposar a
lärhitre de sospendre el joc; part
del palie protesta i aquel, cona
tinua, veien-se ben puf:mesa de
notable.
Un bonie xut d'En Tena, salvat
per Bruguera: la pilota als peus
de I'lleäntara obra la perspec-

tiva d'un primer gol, peró Cabed°
hi iuteeve a temps per a desba,
retar.
Des d'aquest moment, l'afee
bareelonista, ben secundat pels
netjos, s'imposa. La defensa del
Saeadell es formidable, pecó no
ale( els menee, que flaqueijen
per a contenir aital avalanxa.
Dues excelents ocasions per l'Estruch per fi als davanters sao,
badallenes &Ale veu actuar; Bruguera aclareix una situació amb
valenta sortida. Desmans.
puc de reanudat el joc, para

la pluja; aixó sembla envalentonar quelcom mes als uns i anees
i esdevé mes interessant.
Runa parada de l'Estruch a un
mal intencional, tret d'En Cm-beta. Menor joc en tot el Sabadell,
particularment dels majos, que
passen de l'ofensiva a latan.
Alguna bella escapada d'En

Mohns fa entrar en joc als defonees auntraris, Samitier, impacient, vol fer el gol, pero Cabedo
ee l'intercepta. Avançada en bloc
de/ Sabadell; treu Bruguera, perd
caient a terra i En Molina anib
ripides remata el batibull, eesent
el primer gol, en niig de la sorpresa general. Resulta poc visteis,
pene furea aplaudit pele respectius entuesiastes
Hoto creu en una ràpida mace
ei6 dels. bareelonistes, pene els
fets ens mustien lo centrare car
eis sabadellenes qui tornen a
1 assalt furiosament; es distingas En Martf. Un nou xut d'En
'lene fa l'Alear un ai! Pecó no ha
fet mea que rascar el pal.

Una paseada d'En Sagi lacen,
que aprofita el seu company per
a rematar a dos metres de N'EsLeude pecó aquest salva d'una
manera magnífica. Els änims mes
caltiejats fan esdevenir el partit
força interessant. Les freqliente
escapades dels davanters centristes ocasionen el segon gol; es
una pilota ben centrada d'En
Martí i que En Tena, completament desmarcat, aprofità per
llençar-ne una rasa imparable;
l'estupor arriba al comble!
El Sabadell vol assegurar-se
la victaria, jugant amb un gas
formidable; la defensa EstruchCabedo-Montaner s'enten a les
meravelles i els ataca barcelonistes resulten estèrils, malgrat que
eamitier pasees a davanter; Bruguera salve dues noves ocasione
i finalment un cornee que feu
creure en un gol pel Barcelona,
pera, que Cabed° aclara d'una manera brillant, va ésser el final
d'aquest encontre, quin resultat
havia de causar una sensació tan
formidable.

Ileus'aqui els equipe:
Barcelona: Bruguera, Corma-,
do, Surroca, Torralba, Blanco,
Samitier, Vinyals, M. Sagi, Grecia, Aleäntara i Sagi Ligan.
'Sabadell: Estruele Cabed°,
Montane, Morera, Lluinä, Desvena, Molina, Bertrand, ?dale, Teea i Desvens.
leaquests darrers, la part delensiva fou la superior, partieularment Estruch i Cabedo poden
apuntar-se un deis dies mes gloriosas de la seva carrera futbolista. Els majos, en la segona
part, se sostingueren valents i
decidas, donant foro joe als
seus davanters. L'empenta d'aquesta e s. elegue partieelaement

a les freqüents escapades dele exe
trenes, sobre tot d'En Molina, que
donaren una sorprendent agille
lat a teta la Unja.
Encara que A resultat del pgrlit. es (legue en gran part al inc.
oescoacertat deis davanters bare
eelonistes, conve fer notar la feble impressió deis seus mitjos,
eue fine ara havia constituit la
Ifnia mes enrejada de tot requip.
Per a partita de Campionat el
jec d'En Blanco es insuficient en
recursos i energies; d'ad que
les seves ales slagin de desalarcar amb massa freqüència i perden molta de la seva elicecia por
a "bloquejar" els extreme i interiors contraris. Denles. la nerviositat s'apodere tan d'En Torralba i En Samitier, que arnb Ilur
bon afany de poder aconseguir
galo, permeteren qu e els da v antera contraris s'escapessin molt
sovint.
La defensa, bastant insegura,
i el porter feu tot el que pogué;
algú el feia responsable del segon gol, peró en les condicione
de la jugada aquest era quasi be
imparable.
Arbitre un senyor Planell, que
en conjunt estigué torea be; a
cap de les falles per ell tocades
pot atribuir-se tur determinat resultat; aixó es, que fou
L'entusiasme legitim dels sabadallencs es desbordis a la fi del
match i els "Mirras" s'estengueren a traves teta la fabril ciutat.
No hi hagueren incidente de
cap mena.
El Júpiter venç a l'Espapanya per 2 a O.
L'estat del terreny fett decidir, en principi, la sospensió del partit; mes sigui per
no defraudar al nombréis pnblk alli congregat o perquè l'arbitre cregué que es
rodia jugar, el cas es que anabdós equips
s'afinaren.
feren pul següent ordre:
Espanya: Bota; Vida!, Casanovas;
Plaza, Blanco, Torres; ValTés, Alfaro,
Raich, Cortés i Dalmau.
Júpiter: Castro; Jané, Garrober ; Tona, Calliz6, Gumbau II; Mercader, Gumbau I, Mauri, Gil i Gimeno.
El primer temps, malgat les dickils
circurnstancies en que es podia jugar, el
joc es mantingué anivellat. Una pasuda
de Callizó a Mercader, que aula amb
acere, és el primer avis i aplaudiments
pel porter vermell. L'atac jimiterenc s'entén bastant, al revés dels seus contraris.
Un xut curt d'En Giunbau és el pri ma r
gol de la tarda i amb pise tnés d'interes
s' arriba a la meitat.
Représ el joc, En Plaza i Cortés es
cambien respectivament el lloc. Els es-

panalstes scmblen moure's amb mas essen.
gis, peró la defensa Garrober-jane, es
excel.lent. L'n xut superb de l'Alfaro passa com un liam... a un nailitnetre del pal.
El segon gol es degut a un líen remat
d'in centre d'En Gimeno.
Vers el final, es reía l'Espanya, mes
sacie resultat
La vielória de l'equip del roble Non
sorprengué tumbé, car l'esperava.
Es de reconeixer que jugaren moit mes
que els scus contraris. El seu defensa Garrober salv i situacions de compromís i
els davanters combinaren ilion be.
Pels vençuts, be En Bota i Eu Blanco;
els de:nes molt grises.
Arbitrà el senyor 011er, amb imparcialitat, si te no staisfé pas a tothom.

Ele partits sumamos
Degut a les detentes condicions dels terrenys, degueren
suspendre els partits de primers
equips:
Europa - Espanyol; Terassa_
Atlètic, 1 Martinenc-Badalona.
Eta altres resuitats

Seeons equips:
Barcelona, 1; Sabadell, O; mar-

cat de penal per En Vinyals!
Europa i Espanyol, empalan a
un.

Els blau_blance abocaren tot
peasant-se
el ferro, potser
que a la tarda no es jugaria: Peris, Pene, Toraijuan i
L'Europa, per a no ésser-menys
aliniä N'Alegre i Nogués; fou un
partit molt renyit, portan guasa
sempre aventatge l'Espanyol, ex
cepte a la R. que dominaren els
contraria t conseguiren l'empat. Es feu aplaudir Vilarrodona
a la porta spanyolista.
Unió Esportiva Sane, bat fàcil_
ment ,3 l'Avenç; per 4 a 1.
L'Espanya al Júpiter, per un
a zero, mareat per En Pedrola.
El Martinene al Badalona per
Sis a zero i el Terrassa, en camp
propi, vence a l'Atlètic, de Sae
bailen, per 1 a O.
Tercers equipe;
Barcelona, 2; Sabadell, I.
Avene, 3; U. E. Sane, f.
Europa, 3; Espanyol, 3.
Terrasse, 6; Aneldo, O.
Martinenc, 6; Badalona, 2.
F.spanyaaritmeer, no's jugà.
Lit cursa excursionista'

'Diumenge, puntualment a Phora fixada, es denà la surtida a
yallvidrena, al primar dels 54
equipe inscrita per aquesta enr_
sa, que hacia despertat ex i raordinari interés entre els nostns
excursionistes-marisdors, ço que
ho demostra palesament el fet
quo inalgrat el mal tempe, solo
deixessin de presentar-se
De la categosia paralles
mieles, sois deixis de preeenlarequip.
so un
Després d'una hora', 13 ne. 57
segons, tres quinte, a Molina de
Rei es registra l'arribada del primer equip i seguiren mercantes°
arribades Oms a 42 equipe, els
primers claeificats essent:
Parelles mieles: Senyoreto C.
Mora i J. Mas, del C. A. D. C. 1.,
que guanyaren el primor lloc de
la ßeva çategoriA; eegueixea y.

Fahun, J. Polis 1 A.

1119 M. SA
hure lambe del O. - s. C. 1.;
P. Mamare; S. 15inatel; del G. R.
Ilareelonf; R. Casas, R. Vila i B.
?latosas. J. Llorach e eel C. A. D.
del C. i de la I.; A. Roca, el. Gasta, del G. E.it.,
Els Mátiners.
ee
Parertes hornee: A. Chare
Illey, de l'A. E. Tagamanent, ib
hora, /3
57 s., D'el qu'ints;
Geelarcia, A, Medina, del C. A. D.
do( C. i do le L; 31 Vela, E. ee,
rra, del reatele; E. 'Valle. S. Cose
ta, de l'Escota Elemental del Tee
hal l ; R. Dalinau, J. Puig, del Centre A. D, C. I.; J. Cuiu, E. Guiu,
del metete; E. Gatell, J. Prats,
de l'Ateneu Encielopeelic Popular;

M. Fernendez, J. Castolls, del
G. E. Rafel Casanova; J. Fofa,
R. Cervera, del G. E. Tagarna non!; J. Boteras, J. Arquimbau,
del G. E. Els Metiners.
Durant el trajecte es retiraren
tres equipe i i Jurat descalilleä
un per incompliment d'una de les
condicions assenyalades en el reglament de la cursa.
A l'equip miste Mora-Mas, li
correspongue la copa "Sardenya"
oferta per ed Comitè d*Excursia'neme del C. A. D. C. E., al mi_
llar clasiReat d'aqueett niegaria. L'equip C'harlot-Boc obie. la
Copa "acecha d'Esnolt i Exursions" i el Garcia_Medinee la destinada al esnip del C. A. D, C. I.,
millor elas:§cat.
L'organi l eacie fou perfecta. tul
com en temen accsturnate la gent
del Centre AH:enemista de Dependents, sota foil deplorable
que la insetareetat del tenme restea esplendor a II feete.
El Club de Mar
El diumenge va tenir lloc
Club de Mar, l'anunciada Fasta
de Nalació i que, com ere d'esperar, tingué un gros esa. Eis
resultats de les diverses preves,
l'oren els següents:

eeix;;Ita,iiier'en5iutv erfaptM j
50 metres (neófita), 23 con-.
cursant; erimer, M. Cie; segon,
Manante; tercer, FFrieh; quart,
Alvarez.

100 metres estil lliure: Primer,
L. Tila; segon, E. Dormit e ; tercer, Maneuta;, guart, Cortina.
Fora de coneure, Mide Paree,
de Lloret de Mar, arribat en tercer !loc.
50 remires braça de pit: Prim er Frieh; ,segon, Queralt; tercer Cortina; guara Pena.
50 metres estil 'Hure: Primer,
Farreras; segon, Brun; tercer,
Borràs; curare Alvarez.
Fora de concure. S. Pares, de
I.loret de Mar, arribä en primer

lloc.
250 metres relleus per equipe
de 5 nadadora: Primer, equip
Mese. format per L. Vila, M. Pie,
P. Brisa, J. Perreras, Cortina.

Segon, equip blane- gro a, termat per Janeä, Bassols, Manauta. Riera, Velbuvera.
Tercer, equip blanc -lila-u. format per Sigabee, Alvarez, Valls,
liumedas, Font.
Pera de coneurs es clasificä eri
segon Ilne, eequip de Lloret
Mar, integrat per Bertran, S. Pares, Pares, A. Sabarro, Feistembourg.
Els equips del Club de Mar va._
ren esser fets per sorteig entre
els nedadors inscrits.
Tot seguit va efectuar-se l'aaostumet partit de evaeer-polo,
entre els equips de Lloret do
Mar i el Club de Mar, inlegrat
aquests per Cortina. Abona, Font,
aeriea, Valbutera, aloeräsee Farreras, resultant vencedor per 5
goals a O.
Vaen obsa4ntathy5,
Varen ésser absenuials els ne_
dadors de Lloret, ami) un delicat
lunch per la seva desinteressada
coelaheració, que, serie dupte, va
contribuir molt a l'èxit de tant
bonice feta.
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>Ginebra, cenire .cra.

La "Revista Internacional del
Treball" insereix en 21 nombre
corresponent de setembre, que
acaba de sortir, dades altament
interesante sobre el cost de la
vida eh lee (termes setmanes.
"Els preus a la menuda — diu
—acusen un lleuger moviment de
puja, molt mes feble, empacó, que
el que s'ha produit en els presta
al mejor. Exceptuat Alemanya,
Austria i Polifinia,'aont el considerable augment dele preus no
ha mimvat durant el segon semestre del derer any, s'observa
que en els demés pelaos, menys
l'Africa del Sur i als Estats Gaita

Fa ja molt temps que Ginebra
Id conquerida reputare(' de ejetattosmopolita. Fine ara han ese
tat les belleses naturals del pafs
el que ha atret ele visitante. Al
present, les inetitucions internaeionals en ella domielliades conatitueiren altre atractiu de la cite-

tracció mondial

tat.
Així, durant tot l'any I mes es_
pecialment a la temperada d'ese
tete la Societet de les Naciere% 1
l'Oficina Internacional del Ve-.
ball reben una continuació de visites de personalilats procedentede tetes les parte del min per a
estudiar "de viso", Forganitaació
del funcionament dels semeje

(Mas,sachusets), la tendencia general del descans que s'havia ma- d'aquests organiemes internaciee
L'Oficina del Treball ha rebut
nifestat en els darrers meses ha
tina, i, en canvi, s'adverteix, se- en les darreres eetmenes la vigens el nombras indes mes nous, sita del senador Cox. dele Esteta
Units, que ha exterioritzat llore
un determinat .augment.
Varies pujes semblante, ädhue simpaties per La e'ocielat do les
que debite en certs casos, han Nacions i tot quan a ella es resigut també apreciades en aques- tercie; 31. Bergson, que ha protes terres durant el pasea!. estiu. sidit la Comissió'd'intel.loctuals
Anglaterra es un dels paiso. s ont de fa Societat ele les Nacions;
l'augment ha sigut Inés conside- el diputat Cavazzoni, del partit
rable, fina al punt que es la pri- católie italià; M. Herriot. ex mimera regada des de el principi nistre radical frunces; l'antede 1021, que es produeix un mo- bisbe de Cantorbery, vingut exe
viment de puja. El gros augment pressament per a oficiar amb me
tiu de 'l'obertura de l'Assemblea
deis preus dele anides alimenticis a Anglaterra esta compen- de la dita Societat; el Gran
Orient
dels francenasons belgues,
sal, de ocia a manera, pel abaratiment considerable deis prcus vingut a Ginebra per a assitir
a la reunió del Colinde l'Aesee
d'artieles de calefacció i Ilum.
Meció frartcmasónic.a internado-,
Com les fluctuacions d'ara són nal; tina delegació de funciona-,
un gran part temporals, resulta ris de distints ministeris d'Ana
evident que l'atea deis preus es glaterra; les dones metgesas que
relativament mes mareada en els coneurriren' a un rescent Cene
de la mentada dels articles ali- gres; el romte de Itomanones, ex
menticis, que en el preu
president del Consell de minisdol cost de la vida (excepció tele tres del Estat eepanyel: M. Tud'Alemanya, Austria i Polónia ci - sar, ex president del Consell de
tats abans (Bélgica i Anglaterra Teecoesleväquia.
eón les que han sofert d'augment
Al visitar totes aquestes permes gros. En el Regne linit ha sonalitats l'Onnina Internacional
arribat la xifra de 6 per cent. del Treball, foren rebudes pel di_
Respecte als paises de fura d'Eu- rector, M. Albert Thomas, el sube
ropa, eilt preus dais artieles aii- director i els principals funciementicis no han canviat a Aus- narie de la casa, els guate els hi
trälia, han baixat quelicom a No- donaren teta classe ele dades 1
va-Selenita i el l'Africa del Sur detalle sobre's aquesta inetitue
i han augmentat en la india."
che.
Aquestes considerado/1s van
Per fa lectura deis noms que
acompanyades de diversos qua- avans s'han citad, es pot. velare
dres en els qua figuren els index que l e s persones que s'interessen
del cost de la vida, articles ali- -per l'obra de l'Oficina interna.
mentieis, robes, calefacció i ¡luto, eional del Techan, pertanyen a
lloguers, etc.... d'un gran nom- tots
pafeses, professen
bre de paisoe. Aquestos index, tintee idees politiquee 1 exerceie
guate fluctuacions són donades ren les mes variades professlons.
pele per país. desel2 1914 fins a
juliol da 1922, constituaixen una
font de documentació penosa pei
a tots aquella que s'interessin
pels problemes económica o so-

Llegiu LA PUBLICITAT

erais.

AUTCY:vi0V ILES
Su peso liviano, equilibrio perfecto y el
paso caliente interno con que está. provisto su motee son 105 factores que determinan la extraordinaria econemfa en el
consumo de gasolina lee distingue al
leight-Six".,
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Stevenson, Romagosa

y C.,
Valencia, 295—Barcelona
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topremao(a para Sairiek..In

.emoca Zar

Societat d'atraccions
de forasters
En l'última secció ceLlebrada
per aquesta societat han estat

nomenats delegats per a Glasgow (Escácia) i Guatemala els
senyors J. Clarassó i Just Comas
iespectivament. Es donit compte
de les gestions fetes per a aconseguir la reducció dels drets que
s'exigeixen ala passatgers que

'1Zr...11T-XX" pura
pbewiersa.
Nalrertioem
ateekuudea

s'embarquen cap a Barcelona.

Endemés, s'acordà gestionar

le l'Ajuntament la reparació deis

desperfectos del monument de
Colom; i es parlä de la necessitat d'aixecar un monument a la
Plaea

••••••nn•nn

Dr. BOADA
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Mals de la pell. Vies urinarios. Ilaig X. Corta Catas
talles, 612, do 2 a 4. Clínica ae Sant Pau, 44 de 7 a 10

1,••••.•MMS

Finalmente se somete a sanee')
el text que es dirigirà als batIles
de les poblacions catalanes, d'in-

terés pel turista, demanant-los
que facha el que calgui per a minorar les belleses de les respectives poblacions,
:41n••n•••n••nnnn•n
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MOBLES
GRANS ElEBAIXES

Menjador,
Dorinitore
Despatx,
Rebedor,
bale,

370 pessetes
e
600
240
el
170
»e
400
1,700

Tots els mobles per un pie
1,700 pessetes
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Els Espectacles
-TEATRES--

r

i•I I1 131 1 1 1 •1•1 1M19

Teatre Català Romea

Telefon 3,500 A.—Dimeeres, Ala
it, a aos Quarts de den, valllada
Inaugural. 2 ag randa, 2

a

II terrible Pérez, De Sevilla a Loe
Corrales i La 01410111 del
Nil, a un quart d'onza, caltäs:
La condesa de Montmartre (tres
actes). Dimecres, Festival del
Centre Obrer AragontS,

Teatre' Nou
Companyia 41i9perela
1110TORIL--ralE00

comedia en ir s acres d'En PM- .g.!
pen Crehtiet. inter retada Mes seayeres Morera, Ortiz, don Valen- .1
f. ti. Rtbas I (escena i e/s senyora
ir. Montero, Atruene, Grases, Ganara,
Torrents, Serrahlma, Daroqui, re- _II
•
: rrändlz

i_II p ff ill id ril,Illif(!llfli I
inet en des quatres d'En 3o-ep •
hurgas. Dl i ous tarda, a /es eme. osa m

r., peCteeea per a Infanta. Estrena del 11
mr .r avel t As rapertarle en tres ar- •
.... tes 1 mot quedros, 4 En Josep M. U
es
ai• fo-lch I Torres
a
U

Ill EL -PRINCEP BLANC ar
al
a Es despolva a comptaduria. a
18
13
Xi
iiallazielliinaRNISIBRalalii
It eanacuaasaz

IIIIIMMiiiii

111
a

TIVOL1
o
•
r

5
a
ei3Nt

a
Ter a Lir:c Catalti •
a
a
U
a
NI
•
Avui, dimartt
II
a
A
Nil, I totes les nits:
O
33

•
•

Avui, dimarts, dia 10, a les
cinc: El duo (lela Africenx; Señ oras, a sindloarse i La alsaolarho. Exit clamorós del gran bario.
ten Ortiz de arate. A les 10, El
conde de Luxemburgo, admirable
creació de Ortiz de arate. Exii
mai vist.

,a••••••••••••••••••
Iii
a
el
Teatre Ciunic
•
a
_
raa Gran companyla dramatica (as- :
a !enana ROJAS-CAPARO. Arel, di3 marta, estnpend proglama; till, a a

e

tinS quarts de den: Primer, flocho a
da novios; secan, telt ecirolles del
o drama sentimental en 5 antes LA be
la
..
• mujer amante o el mayor de los crf- a
14 menos, magnIftea presentactd. crea- •
U co
, del primer actor En MIQuel Ro- a
u tas Inmeeres. In; t totes les nits, aisa
et
e
a el grandids dalt La mujer amante o •
•
21 el mayor de los crImenos.
•

ill

taor.r.iserzasiziffleeeeneli

raZE31113219111BallIRBRusco

a
a

11 L'&it sorollós de la gran •
•

Companyia do comòdia

3 actes i 8 :
quadres d21 mestre Morera :
•
II
DON JOAN
II
•

•

diosa obra en

a

DE SE.RRALLONOA

a

al per

Emili Sagi-Barba.

Avui, ditnarts, tarda, úl_

a
•

tima en (uncid de larda de

a

Nil, funció popular.,

Los baftos de sol

unisanagailizassindaam

TEATRE NOVBTATS
Circ *piastra
•
Grandtosa rompanyta rar. Ventura Ganaste. Avut, dimaris, nit,
a tres quarts de non, grandiós Seit
(:)." tosa la rompanyta. Ovarions a
al Les 4 Aathons, Trio )(m'unas, Mies
Emmy, Tope-Nata Melvy Bros; se!alele Stlee e S d r Casarlo aro', ame
: la s e ra persa ras c a-c e ls; Les 3 Noel. bertys, Pie.» Chotea, Theu Maui/ Ion carie, anda dome loa salts
tnoeta/s. Ultima dievi del
GRAN RASTELLI
antaildimons contini:A als grujan sea rlowns Pompoft, Thedy 1 Emil.
• Eterna, nit. a tres quartS de den , se• ¡rete Peeerralna per iota la rompan nyla I eorniat APEO A BAttl.E.
LONA: drl GRAN RASTELLI; la ti..
• rnera y ella DI iOfl 1 orts notables
a asustes- Cesario Ara., Trio Norber• tya 1 TI. Haulon Carta Dimus. ((3li : dat de Nostra Dona del Pilar I
• te s ta de la Raes, larda, matind e In 113 !atad. I nit, i.IFISN MODA. debitt
Cl, 4 coloescts atraccions, 4; Troupe
oree, centpcsla üe 8 extraordlnaig r • sdltaders Las 3 Jupiter, 111110barri-' r s rdmies: Ela 3 toma
per
En Artur
• br,A, 1i •
de
Manzano
•
cl.:EATri,I.

Es

a
•
•

•

:MISTERIOS!

a a aa aaaleaaaalitaa llana

leatre C:rc Barcelons
Companyia de grans espectacles
1 vodevil
Primer ach or: Jaurno Borras
rimera ZICI!' i t: Elvira Terrena
Soriano

•

La loca aventura

L'éxit més gran del Teatro
•
•
Lirio Cataiä
•
1L

despatxa a comptaduria.

1••••••••1111111•••••••
;
ELDORADO
•
c-ompanyia de sarsuela •
ia Orlas - Leonls - Gallego o
u
•
•
Avui, dimarts, tarda, a a
3
• les cinc. Selecto Programa. •
L'entren-les La -niña de las 1
a planchas i el sainct en dos u
• actos dels senyors Perez •
o
"
• Fernandez i Muñoz Seca, -•a
U ,música del mrstre Vives
a

•
NA, a le,, 10, La niña de el
ti
"
• las planchas i el sainet de •
a grandiosíssim exilas en •
• dos artes de Cartas Arni- MI
1. ches i Alfred Trigueros,
a
pa misil% deis mestres Calle- •
0
ti ja i Esircin • ra:
u
•
EL
CONDE
DE
LAVAP1ES
a
ii
e O NO HAY FUERZA CON- Ill
u
ot
TRA LA ASTUCIA
al
r

cine. El vodelil en tres artes
LAS VICTIMAS DE LANDRU
NO, a les 10. Exit insuperable. grandu.ss èxit de la sensacional tragicomi:dia amb un próleg,
dos actea i in resum d'En Vic -

torifa

LA

MONYOS

Grardiosa presentoiö.
11•11••••13•••••31•51111•5
11
E Gran [entre Espanyol
Teli: fon 1242 A
i
Companyia de vodevil I
grans espectacles
PEP SANTPERE

a
a
a
En breit,
II
3
SAUGRE Y ARENA
•
•.
silaillexiiielidiecatüilillieema

• .

you

UN GALL QUE NO CANTA

all•aanaananzaanaudi

Teatre Vic:ória
Avui, dimarts, tarda, a des
guarts de cine. Preds populars:

QuIntel Sulld.--A yul, dtmarts, la
produceld "CIrcult i• MI »ramada
•
t( e;Cri ue tial dvaa dc:ea q
r " s tia' eretni
leptaresra)ar lianmCoopor El trUantador, g ran drama
amerIca; El soldi Interl, remira
: Tarda I nit, Insuperable programa.
: neml, colossal estrena de l'excluslgi va Escandol eecret, protagonista.
III Muy Mar Avoy. Dtlous, programa
: extraordinari, amb nutre magra• Des estrenes: No et casi& mal per
• Wieley Barry; La nena predio', per
lin Gladys Walton; Consultori pala"
• comedia, I Truca atlética, do gran
NI
ii broma. Nota: Tots els dies es proa' pelaran algunes encanes do la cln- .
• la El nol. DIssable y lnent, nit, gran •
(Uds cadeveniment. Estrena de I
•l11:
e l'obra cim El noi, per Charlot, quo 1
U serä presentada com el mds gran a
• esinveniment mundial.
Id

a

—CINEMES----

•recesinsommaeimmainazanagrej
Saló Catalunya
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Notable acote; Aol, dimarra,;
•
grandtós exit: Por l'amor d'un
feaclusfsay,
pritielmia jota fEal ti .111
Testament curo. iliaraniont) per
la gentil artista Vivian Martini per
cuar-44 amb Lilian, gran bromo.
Ouneere,, l i rogrania ApIriat Na
sentara triomfa l'amor, per Dora,
tty Dalton. DIssable vinent, gran- III
dlea esdevenirnent, estrella de le 111
prlmera Jornada del tiolossal trIcnnr
(le Charfot: El noi (en 2 lunados).
l'en' mundial mes gran de la cl•
netnalograDa.

•
11111111•••1911110•11•11151133111111

Diana-Argentina-Excelsior
Artii, quint do El nou Fantomas; VietIma de la ciencia; El
triomfador; £1 solda interí: Brorna matrimonial.

111•611S1111111•31•••••••••*
•
Palace Cine
Le
a
GRAN BALO DE MODA
o
•
• Ariatocratiquee ~done artietiques •
U Tela els cites, tarda 1 Mi : , extra- 12
Il ordinari 1 gratultds ertt de la me_ :
ill Lamenta' novel-la cilienialogräffea 2
• dividida en Sin parts, adietó de la a,
• renomenada manufactura amerIca- ill
U
a
is

ea

na METRO:

ELS QUA1'R6 GENET5 or,

Jirman

PANYOS
Ronda de Sant Pare, 15

Temporada d'hilara
Gran assortit en Meitons,
Xeviots, Estams, Gabardines, Bellardines, Xesters, Gèneres per a
Abrics i articles blaus i
negres, Camusses i gèneres per a vestits jaqueta.

• tiran Teatre Comtal i
• Gran Cinema Bohemia •
Avui, dimarts, magníties
• programe. s. El triomfador;
111 So ldä Interi; Un homo de
puny3; II quart, episodi de II
• El nou Fantomas, el nte• ressant film Víctima de la in
ciencia i el oet.° lEhre de •
a
a
la novel.la Eta tres mos•
a quetera. En brou:
• ques estrenas de
Orans Exclusivos

Palau Musica Catalana

L'APOCALIPal
ri
• adafeacid de l'obra Cilla
el'Eti
•
•
•
mina masco I • AR«
•
N
illILIIIIIII•11111111••••23

ei elierpki

Medica' de FRANCIA
Tubos de
Comprimido4
de 50 Con g ra tito&

20

sa:1

—grs7aziesm
— Wteze

r/P22
• alt33=mi
aciaawas1
edga

MriailmJpre.WIWZI.MpieT2212,JanCMNINO«ZIM n6•1.011plaMI

'ea

rOuramoi
WWNIeÄ2

Veadas a rangrä I al detall

Cie

Retalls els dillur,s
divendres

12,r~
-eTIM

nra
sUlsratao

CE2
FRIU-Pliled:Lt2A
Seril [oigo del

tal 4-Iel. U15 A

JVIUNCIS, ROTULS, FAÇANES I
OBRES :-:

mr=
irtN
01.2
erez
.

TREBALLS DilSTIL.
'avEtl

tamiaittratia g e

Fábrica de Productei Ccrámics

PIANOS

Rajoles de 'N:ah:mía i artic l es de construcció

Casimir Vicans

mä passat., dijous, 12 d'octubre,
a tres quarts de deu del vespre.
Programa: J. S. Bach, "Concert
ele Brandeburg núm. 4", per a
violí, Cardes i orquestra de corola; Schumann, "Simfonia en si
menor" (inacabada); C. Franck,
"El eacaire maleit", poema simfdnic; no Wagner, "Baccanal de

DE CUERDAS CRUZADA ,3

CON MARCO DE HIERRO

Sublime marca

ii.CasaMARISTANY

.a.seMagam...•

Fábrica de Güero; re Punt

fUndaela en 1810,

DE

AL CONTADO

t'Una i EN de illnlli1,1 Ny irá
Arenys di Mar (Earceina)

Tannhauser".
Segmeix obert l'abonament a
sis i a qualre concerts, i es des_
patxa per al primer concert a
Unió Musical Espanyola", 1 i 3,
Portal de l'Angel, de 3 a 7 tarda.

11118

del Dr. Gtvilled,
Pla Bioduerla, 0, I.er
(entre Hospital I Sal

BARCELONA

concert de 'l'ardor. De-

I

BI
2S,

J. LLA USI
De 5 a 7
principal
Muntaner,

Clínica Víes
— Urinaries

Despatx: Tallara, 72
Telefon A. 5090
Fàbrica: Carrer Benavent (pró
xlm a la Travessera de Sana)

ORQUESTRA PAU CASALS

INSECTICIDA

PLAZOSyALQUILER

PAPAJD[11

8,Plaza C cd iuh.1 5

Al min2c.C4Jaii:

A9.1to-20 ermaue,

16211MMEENII

Pau)

VENERI, IMPOTENCIA,
BIFILM
E,...paelale II-aclama-ese per

al guartment rtiPId de lea
MALALT/ES SECRETES
MATRIU, PE3-L, MOFETA, PROSTATA
CarlatIlla. de 9 a le 1 de
3 a 8 comdimIca per a
emplea. 1 obrera.

Vereingetorix 1 Pleonasme són els noma
de les marques preferides per les cremes
per al eallçal d'estiu.

111111 0 1 11 1 111 3.0

1912- 3Z 3E1.

MUS1C-HALLS
El

amasaanual•wananamaan

l ebl rj
carrer
n
t r ocl de

CORTS CATALANES, 646

(entre Ciaris i Passeig de Gracia)

-1-74

7L-2

1'4 {

3[ 1

[ill1t[i1i 1
a

U

1

ASALTO, 12

la
a

•
•
191
qi
U

al
U

a
•

N id Plithi

g IS

PATi binAÎ StitS 1

EN 1U ALT A T DE QUALITATS NO TENIM COMPETIDOR

a
a

•
a
•

hit enorme

gi

del programa

c
0

Ventas al par mayor y etall

11
II
II
1 • Estätues animad2s •

2
U.
•
Exil sea n par:6

1
a
•
w

EÑORA

-E
lais D'AMARANTINA ig•
:

regatiameizaaseuteummaaaate!
LA BUENA SOMBRA
Mujo!, 3.—Cabaret continu de
les aet a dos quarts do deu i de
les dotze a lea quatre de la ola-,
itaada.

RESTAURANTS
DF. TEATIllt a calla SONTEMPS. Restaurant especial.
Seis, ostroa t Martseos. Val:llana, 7.

SORTIDA

--ESPORTS--

a

•
o
•
a

Adoptada por

J. MIR VIVES, s. A.

•

CONCERTS : :

(e,e,

RHOD1NE

1n••••n•n•••

2•11••11111•11111.1711•711211111•11

erazarawaaasaaaaaarial
id
ea
ox
te
Monumeatal i_Walkyria
a
te
a Avui, dimarts, Els tres •
a mosqueters, setie capitel; a
3
a
• Pecadora sense culpa; L'al- •
II queda del corb; L'estrella •
1 d'Orient; La marastra d'£n aIN
• Canut. — Dijou s , estrenes. IIII
Els tres mosqueters, viiitú a
o
capitol.
El m o u cavan Pin- •
•
• t o, represa per Williarn S. •
11
•
•" lloirt i allres„
•I
ibeezzarneenamemenzimew

JAQUe-CAS ,
NEURALGIAS
REUMATISMOS
INFLUENZAS

PALAU DE L'ART MODERN
Paro de ItilontJulch
•
AVUI, PENULTIM DIA
Comert per la Banda Municipal
Exposició de models, manu-•
factures de luxe, oberta al pú_
blio fina al dia 11. Entrada, al
mati fins a les dotze, 1 pesseta.
Per la tarda, passeig de ma7
niquts vivenfs. Exhibició de mo•-,
dels de vestits, pells i barreta, de
5 a 7. Entrada, 10 pessetes.

•
III
israMISIII71Qa•BINI•11•Billalifil

a

.ASSUNIPCIO CASALS

Avui, dimarts, 10 d'octubre
de 1922. Tarda, a les cine.
A ritue! Doliciös vermut
I popular; A riurel Entrada
i butaca, I pesseta. El divertit vodevil en 3 artes,
adaptacie catalana d'En
._ Ilufs Capdevila
•
LA RECTORIA
:
äo
?gil, a !-, 10:
111
Exit creixent
filsena v2presentacid

Saló de la Moda

Arlateeeitle salé
Palau de la Clmanatografla

Primer

a3

e

— DIVERSOS —

tI

Avui, tarda, a dos quarts
do V. B.,

a

I

1

•
II
U

TRINNERIAS

guidi,

r
iKursaa

I N Beltalliall111.1113111111911INIII!

U

i

Mi palee Datetlin
Metan. ami'
i Ribazo, contra Ondarrés i Ur-

u twasannaimmenewszionti

CULL - TUDELA - ASQUERINO - CORTES

U
U

.11111111111111.1

1

LLUIS BALLESTER

1

;Pall112ir I llor g is 1
p
1

" Teatres Tris:mol 1 Morbo
Al1U1, 1. L/Amerlet El mal
Panel». Amad,: Llelaueple del
out, Ele talse rneemallee, setè

--ormant itediettobl6-1119

Frontó Principal Palace
Avui, dimarts, tarda, a dos
quarls, de cine, Dos into?Nin3ant3
parid% Nit, ä mq q1.13140420,

Recuerde que los almacenes

211Ls3

1 12' 3E11 11C Ea,
11

por sus importantes contratos de géneros y por tener fabricación
propia son los que ,t 'enden a precios mäs feducidos
Altas novedades-Lencería-Mantas- Lanería - Sel e ria - Panas-Astracanes

En beneficio de sus
intereses, tenga en
cuenta este anuncio
y visite

CARMEN

24 13eRcuorm

