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em

:La cançó popular
El Ball d'En Serrallonga
Ei Tractat de Sierres despulla- aliança molt estrola, El kemalia.
Per si falles t'estora deis seus
EVSerrallonga popular, que
VI a Tunquia rio Trätta, Esmirna,
me triomfava políticament.
hom en podria molt ben dir el Postes: Cataiunya pot mostrar la
Apoiant-se en una base mea
pedreria de la aova caneó po- Siria, Palestina i Mesopotämia.
Serrallonga del Ball, parque el de
Els
tures
no
han
reconegut
mai
forma, Mosteé [(mal va poder
la caneó t el del ball, seta axacttü- pialar. Sien imatges que atinen de aquest Tractat considerant-lo en actuar atnb mes urgencia. Co-'
faesegles, i que aneara resienten
mata ala mateixos cona atas ho ve
contradicen) amb els principia m'ene& rerlamant onergicament la
a demostrar paleisament el ma- ie-tomueouen. Els versos de les que havien estat da base de l'ar- revisé() del Traetat de Sievres. 1,,
lanadas
terrals
altan
afinat
i
han
de
nuscrit de Tortellä, si no passa
mistici entre l'exercit turc i
en afecte, la Conferencia de Paser un 'ladre de tants . .uoui ena eadevingut purs. Quanta exemples deis aliats. L'opinió turca atar- mis, celebrada el mes de mara
en dana caneoner de la tradi- de poesia viva. encesa i apretada ma ya que el principi de les na_ darrer, va canviae alguns anides
ció oral, ja sentida que respiri ro padriem assenyalar en la d'Hl- Monalitats havia mogut els di- del Tractat, en rin sentit favora,
l'aire'pur de ea llameada, que es '.5 en postre cançoner, sempre plomidies tures a entrar en ne- ble a Turquia, Pecó gran el mi_
com l'aire deis cirns plerque essent. ireibirtastern, Ilavor, folla yarda, gociacions arnb els aliats i nue nistre tare Fezy Bei, que ha catee
com és i tofill diem un lladre corn IV:rata madura, alhoral •
Mi ha versos, en monea-. can- les estipulacions territorials del a Roma, Paris i Londres per dis,
tants n'hi ha, pasea a tenle ball,
erina
prup dars catalaneas • (111e Traetat de Sevres no correspo- cutir personalment l'afer, no era
yo es, que pasea a l'altar (taló
nen, ni de molt Iluny, a la realitat rebut pel ministre d'Estat angles,
ric, que es alli iii hom lt fa els irepUeD una claror genial!Intt- etnogréfica. D'aquesta actitud en i quan s'ha sabia que Anglaterra
honore que hom veurà quari hom gtaa esdevingudes vivants, patina- resulté ena litelica especial pel aconsellava als greca cine no COM
rara la relació del que es r ei que ies• esdevingudes músiva. "La que es refereix a l'evacuad() dels plfssin els arords de la Conferen,
mota de la núvia" i "La caneó dl
no es el Ball d'Kit Serrailonga,
[ladre" siln exemples de la mis territoris que el Tractat arrabas_ cia de Parle, Mustafä Ramal s'ha
qua ja hom parla de ¡'altar, hom
say a a Turquia: els tures evacua- decida a resoldre el problema
eil pul comparar a un tullan del alta suggestió lírica aconseguida ren només les regions Que leis amb les armes a la nii?t.
selle XVII, deis molts que hom amb medis iel e mentals. Quataevol
tropes aliadas anaven a ocupar.
Les armes han parlat i el re s
veu a los asglesi . s que horn y:- d'aquestes canrons lile canta,
Paró va arribar un moment que
sultat d'aquest diàleg
ven al,
sita, quan hom fa un viatge per noia marinero, o el pastor eastec ele abata no volien o aso podien la, ha estat favorableen
als turca;
o la mara' que endulcen( la llar.
la nostra terca.
enviar
més
soldats
i
ton
aleshoKemal
Paixä,
nomenat
per
l'Ase
Agusst. Ball, tan i an famós qitalsevol, d'aquestes tienes de res que Grecia va ésser invitada semblea Nacional, Mariscal
i Gha
paraules sonzilles, es una obra
a Lot Catalunya, perquä fa s'sixan
a ocupar Smirna. La situad() ran zi (vieloriós), es aclamah com a'
reeixida.
que no Iti ha--La(,)stny
viä. FAS turcs no podien fe r la salvador no sols a Turquia sirve
Uns e.nternim davegades
via feota ni l'esteta que no PI potant qui-devia ésser el primer que guerra contra els aliste peró me- a tots els patees mahometans.
Os al programa de les testes, i
pronunciar en una plaaa de dien declarar-la ale grecs i fer_ Yeeró no pensa en destronar et
que no el consideres corn un dele va
la contra ele anglesos.
Soldé anib el qua l tantea veganúmeros principals • de Loto tes- piable davant la foses faeana de
El promotor d'aqueeta täetira. des dissenlia. L'idea del Ghazi es
ta major, que • (encara no hl ha- ..'erghlsia .o a la vora de la barca, häbil i energira alhora. es Mus- la creació d'una -mena d'Estala
vis tires i fastos la el bailaren; Fofa els restels,.-el versos de la tafä Kemal •?sixä, una de les per- Drene de totes
les nacions mahodeclamaven i r e presentaven pela infla& Aquast borne devia Latir
sonalitats mes eminente de la metanos, amb Turquia al cap 1
carrera i placea, des de Perptnya un nom, que s'han endut
ni
Turau
la
contemporània.
Fóra
Soldé
roen
a
Califa. Ileit's-ael
fina a Vailencia, que aún torres de vents.4nuest homc era un crea- erroni creure qtte Rem21 Paixà una altra prova que Mustalet Re,
llengua catalana; és un ball pre- - dor.
deu la fama a la -seva mils re- mal Paixä da no tan sola un heciós que va ser menyepreuat per Ve diaseguit la conseqüència: cent aetivitat. En tota la hiele._ me d'arene, ans també
'un home
En Milä i Fontattals, En Victor la darkó popular htuestat pramer ria de la Turaiiia d'aplasta úl- d'ilPrn s. politiquea.
Balaguar i ¡'Incensar de Vilafran- una opie personal. L'obra .del tims catorce anvs, el can actual
TADEU PEIPER
ca del Penedés, que eón eta .que poista.rPerd, aquest Poetaa- pli era de la paletea tu-tica ha desempetemb& n noble? Quan la aib'esia
en's han dental mes .noticies
nyal.
un
paper de primer ordre.
fragments, i que no 3! varen es tierna popular, i cada Iletvi din
l'any 1908 R e mal rornanava el
velar copiar ni l'uta ni l'altera , les matataes paraules amb la ma- Ja
rhoviment
dala "joyas teres",
teixa
enmeló,
As
que
en
llantinaen tata la seca iptegritat dala del . qüe l'ha feta hi havia tnd a essent en aquella
epoca capitä
manuscrita que ii.u'varen teteir a l'animo del poble. Si el poeta no d'Estat Major. Tenla
trenta sis
les mans i arls ui, i En Balaguer, ea et sagrat (macla del poble. ja anys. Els seis companys d'alesque era cd fri48 atrevit, va aeri- S. M.! pega- equeet de cremarles ljöra- aren ele tan coneguts poViatge a Hoancla
bar a tenir la pretens de (ar- Imperases del vers , i fer-lo bis
Enver, Jalaat i Dxernal,
lo nou, escrivint u til-Yeala de com un eúdol de riera.
El Prejudiel
Quan l'any .4909 el Soldé dissolSant Joan o el,. Ball d'En SeL'home que va fer una caneó gue l'Aesemblea_Nacional, Remal
rrallonga", que 63 , un i pera en popular tenia
un narnees.cert. El
junt amb F.nver, es posà al front
Les altusions a Girona I al Bruch no són massa própies per un acta i en vers,L.amb la "sana
Cap al tard passavera per Brussel-len
nana ha estet oblidat -Marque la
a un públic francés, ni per a una exeurs ieó confraternitat intenció (diguem-ne sana) ite.fer caneó de recreada continuament, de las tropas. Entraren a EstamPcr6 a través de la mábil corti»
bul,
destronaren
al
Soblrä
i
van
franco-espanyola. Qui sap si algun poeta adscrit oficialmert a desaparèixer lache, parqué no en en una coltaboració múltiple. El Ter tornar de al prfneep as de l'aigua, s'escampara una claror ale.
l'Ambaixada va modificar la lletra del cant, substituint Girola i quedes rastra tu m.ratócia.
Poeta i el noble han esdevingnt
Nosaltres, que so mfills d'una en aquest cas els terme d'una Mehrned adapté l'Assemblea Na- gre gisrebé. Aquella campanars que so.
al Bruch per altres noms de la col.lecció gloriosa, tan abundants
cional li olerla- el tron.
breixien de la massa dels edir ere'
altra
epoca
que
td
un
criteri
niés
igualtat.
en la história llegendäria d'Espanya.
En aquesta fase de la seva
els de Santa Gudula. Aquella cúpu/a
ample respecte a les qüestions
Quan
es
parla
de
°aneó
pelenL'änima i l'art de Catalunya estan molt per damunt de l'Oni- d'art de tota mena, ens hem crea
tivi ç at, Ramal Paixà va donar dornida, era del Palas de Justicia.
lar,
els
mots
Poeta
t.
Pnble
prk,
tala i de l'art d'aqueixes romanalles llastimoses de l'obra popular gut an l'obligastiú moral i mateproves ideologia política
El tren descriu sus semicercle a rend'i:n Clavé. I és que l'ànima i l'art de la nostra terra no poden rial ¡le recollir-lo tal corn . era per mere una signitle,aeió -deenblant. a beetallennida 9u d'una excepcional
la
dels
mots
Protagonista
i
Chor
anar avui a París facturats per un regidor lerrouxista de Barca- tal de reintegrar-lo al nostre es- en la Tragedia grega. Ei ha el capacitat d'arel& La guerra euro torn de Brussel-les. Finalment, la cinta
loas i consignats al conegut maniquí diplomàtic senyor Quiño- timat tresor folktóric, que es un matera problema constant: fou el Peo li ha permee completar les comença d'allunyar-se. Vetad tres setresor que es una de les nost.res protagonista qui suscité el Chist sev es dots naturals gracias a una meneies bessones que s'enlairen datnral
•
nes de Laárl.
passions i un deis nostres amors com una aureola al seu antara, o valuosa expedancia professional. rhoritzó amb els mateixos fans i qual
mes encesos, i portats per aquest fea el caer qui cristal.litzà a in un Durant eis primera anys rle gue- tau que tres tundes ben jurades.
rra. Kemal va pasear per una
desig tan noble, deu fer cosa de protagonista?
Va fentse fose. Aria( 1 paisalge ese
eieol , l A nt escota militar, fent el
EL CAS
sis o set anys o potser vuit, que
Potser tant li fa. Potser tan li
vàrem posar fi t a l'ag u lla per tal fa veure el Poeta condensant "tu- seu servei sota los ordres del ge_ devindiii un seguit de rollona ombrirols,
de reconstruir tot el Ball, i des- tus les veus de la terra" o fenent- neral alemany Liman von San- adis aclarits pez una lluentor (nigua o
prés de molt buscar i de ragitar se en el glories anonimat del Pa- ders. L'any 1916 ron nnenenat go- per rar trentol duna finestra
neral en cap d'un deis exercits
cels i farra, rumies vérem conse- lde.
nada.
guir, i encara gràcies, que el nosSHIP-BOY de la Palestina. Foil alta on maIfolunda s'acosta. Es hora de /'as
tre molt estimat cosí En Manuel
nifestä, anadea que no per pri1 L saveniments de Ia polítii perfeccionar la seva orgaquin prejudici portem d'Holanda, °Lana
mara vegada, la sera Rabieta po
P '1. italiana de Uarinistier nització, ha pres un aventateee Morgades en una de iles sesees eslítira, que es una de los partinu- de sentir Holanda amb els rentas coy
'enea censtitueixin una alteres - cada cegada mes pronunciat so tades a la casa pairal da la faque es a Vitafranca del Palarilate nvis assenyalades del seu
-porals
santissmat !hui per a tots els po- bre el comunismo. L'excés de Tor- milia,
pagès
d'anedés,
ens
Lrobils
un
carärter i a la qual deu gran
lítica i adhue per ala estudiosos ea del "Fado" s'ha girat, com era
veicon, "mon petit", quino:
ja
es
quella
vila,
que
per
cert
part
deis
secta
exits
aetuals.
CONFERENCIA
DEL
SENYOR
d'atta nue en rAtdrieln dir ti.e:i.e.1 de preveure, contra t'Estat oficial;
A l 'acordar-se l'armistici, Re- idees holandeses circulen per la leva
política. En produir-se a Italia i ara acinest es troba gälrebé pre- mort, que Lela nade de trenta anys
. .NOGUER I COMET
que
l'havia
representar
alb
mamal
ra es rendí a l'enemic. Amb consciénciat En primer lloc, tu saps qua
l'ap laia6 obrera de tendencia co - soner de l'Estat feixista que sato
El diputar de la 31an.-ottnnsitat senyor
teix a Vilafranca, i vOriem tenir Noquee
les restes del Sen exereit passä el existeix el formatge d'Holanda; el vera
muniste o, millor dit, bolirevista, anal organilzant.
i Comer donara, el dia Si del
'va ereure Giolitti que una actitud
De la torea de l'prganitzacid la gran sort qua ens recité; el mes que son,. una conf créneia a la "Jo- Jordä t a dirlat'cop a l'Eet, on talm.mt Es el formarge per antonomdpassiva i de relativa inhibició per feixista, que presenta un caràc- papen que ell hi feia i tres o qua- ventut Republicana" de Giranta sobre va poder conservar i ocultar els sia. La forma esférica i la color roja dar
Part del Govern era la no's praeter fonamentalment militar, ja no tres fragmenta que es recordava aquest temas "Com compreurin i casi- Sella soldats. 1 quan va cebra des- la ca arta son associades a alguns record*
pres la misal() remitir tot ri1
l isa. Tot intent de pressid sobre en pot dubtar ninga. qui menys dels papera dels abres.
DI tros que diem qus vàrem te- mem nosaltres la jove Cattiltenya".
material de guerra que Liman infantívols tal cegada anexos al formal..e
ls Torces
en dubta es el Govern italiä,
MA
URINS
ELS
von Sanders havia deixat, 1 re- ge d'Holanda d'enfti que tes posar el*
ma esquerra hauria contribuit a Aquest es veu en el trist cas de nir la gran sur i de poder recollir,
El caneen de govern de "Integración
metre'l als al iats, va saber peus a un colmado, ailherit encara a les
inflamar les matera ., 1.11.1•10,11
sofrir continuament humiliacions per obra i gräcfa del nostre esque la guerra ha deixat en el po- que enfonsen el seu prestigi. Ara timat cosí de part de mare, 'era ',muriato", en /a seva darrera reunió, amb destres maniobras anrontar faldilles maternes. Qué més? La it:411/11C11
°carda,
entre
catres
coses,
presentar
a
equeeta missió amb la nnalitat
Me Urda. Es.possible que una in- mateix, un sots-seeretari del Ga - el mes extens de tots els que hom la próxima
assentblea general del partit
ter vencie enérgica del Govern
que tan dolorosament acaba d'es- tarja típica: els panlalons abom2tats, el
binet, q u e en representació havia publicat fins alleshores,
una ponencia sobre el problema català, 1
era
irania
fragment
que
contania
ser revelada ale grecs, es a dir, vonet rodó, la cáfia blanca. Exacte. Tes
Roza llagues pi.ovocat una catas- d'aquest anava a presidir la can!tediar en les VillefilS eleccioiss de dipsbofe.
en llos de rametre el material de has vist aquesta inhatuttaaria per carmónia organitzada a Antella, prop una escena entera, comentada
tats a Corta a diversos districtes de Ca- guerra als alints l'ha posat al
naval i en &gloses operetes utah girbades.
Pecó la pressió, que no vingue de Florenea, en honor dels morts acabada, ço es un diàleg sanear, lalunya,
antb candidata propis.
servei de les seves tropee. Aques- De més a Inés, tu SarS que Holanda •
del natal oficial. es produf
de la guerra, s'ha vist obligat, parque ni En Milà ni els altres
"LA PROTECCIO A LES fas armes 1 aquestes municione
annb el caràcter d'un contraoes. sota ramenaea dels feixistes, a no l'avien volgut passar de puPailas Baixos es si fa no fa les mal:Ares
MINORIES NACIONALS" conslitueixen ara els sous mit
Per part d'una massa d'opinió. No renunciar a pendre part en Pacte blicar engrunes i pasajes, com
coses. Plusures; pasmratges; molins 4
al eantase el Govern davaut el mo- i a sortir de la població protegit triant i ramenant de la parada, - Al volt del tema "La peotecci6 a les jame d'acató.
s;haguessin enamorat dels tresvaques. Perqw) tu també ets °asaltenLa formació del Govern d'An
minarles nacional.: en els tractats de 1910
viment boIxevitzanl, s'aleé una per la gendarmeria.
sanea ha estat tan dels rteetea mes tat de J'existencia (rimes vaques holannova torea organitzadiera fora de
Els actas de violencia dels fei- sos mes curts.
tgzo", ii "Juventut" de la "Lliga Redavant
de
la
impossibilitat
1
atre vits de Mustafä Kemal. En deses, oit Adhwe, si t'hi tiesa lima mira,
jionalistc", anuncia un cid., de canjei'Estat oficial: el "Fascio", el Feix xistes eón cada vegada mes freO Uiga deis patrlotes. 1 fou tan qüents.yerO l'emoció d'aqueixos material de trobar res mes, ens rindes a carrer dels senyors d'Orna, Vi- aquella enea Pantamenteme fran Probaras escamPads din.: el magatsenn
vàrem
resignar
a
ficar
el
cap
sodal, Codola. Mari, de Roda, Arnau, Varo-angltes no era tan cine cano
aguda l'agressivitat d'aqueixa actea s'eclipsa davant l'expertaein
ta ¡'alta, esperarla que es presen- (cri i Bulart.
nova força, que amb lúe de me- cansada per aqueixa mena d'ultlara i els rebelo" d'Angora s'ex- isterior algunes idees sobre la historia
t odas anàlegs als adoptats pels mätum que alussolini Ira presen- tes un altra ocasió Mé3 propicia
Pa cultura d'aquest peje que s'alano S4
posaven a queder-se sola, senas
Tindran lloc en diversos dies i diversos
si es que es presentava, perque centres de les barriades d'aquesta ritual. cap ajut exterior. No obetana es
extr emistas ha aconseguit donu- tat al Govern: o el Govern
home, sí. Tu recordes que Ilolatula;
poder-se observar aviat que la
nar a aquests en mig de Bulles i la Cambra per tot el mes de no- hom te de confessar que, tal com
perita nació d'urea apro_rimadanteM ignota'
de 100e sovint cruels i bar- vembre vinent, o els feixistes estaven 1 e s coses respecte
constar/ció del llovie re 1rreden
Catahotya, ha esto' durant algune.; dé.
d'aquest
particular,
peil
que
haMeta arAnahra ha retat un set'
s'encarregaran de dissoldre-la.
.
COMISSIO DE REPARACIONS '
catira la rival d .:Inglaterra. Tú conrixes
conrebut arnli un profund
Els politice deis parlas ataree- Aquesta amenaça fa trontollar es viene anat vaient, era mult difí- LA
I LA SITUACIO FINANCIERA
na mentals italiane. que . havion Ministeri Fasta, i creixen les pro- cil.
polflie. Perqui iTha viej pon) ase reproduccions de pintures célebres que
co ntemplat en actitud passiva el habilitats que Oiolitti es posi ulFRANCESC PUJOLS
D'ALEMANYA
acial canviava del tot la situad() t'anticipen els time i els costiona d ' He.
m oviment comunista, van con- tra vegada al eapdavant d e l Gopolítica d'Eurnpa. Franca va del- landa. Erasme de Rotterdam, jet i fa,
París, 12—Ahir la COMiSaiö
templar en la mateira actitud el vern.Tant si es cedeix a ramosReparacions celebré SeSaió, sota irar de prenennar- si' de la polí- encara que no rhagis llegit, es un PITA>
mo viment feixista. 1 ds ancionats o de Mussolini, com si es planta
la presidencia de M. Barthou, es- tica oriental d'Anglaterra, va pn- natge concout. La dominació espanyola,
VOS, NACIONALISTA,
a aplicar a la política les Beis de cara all "Fascio", el vell
tudiant els mitjans
a rematar sar_se francarnent al costal de
la m eeänica van creme que dure te evidentment una majer autor-- que us heu lamentat de la poca la situacid financieraper
d'Alemanya, Turquia . i tenue va condonen el comen- de les espècies, les colonitzacien: ultratnarines, el comerc dels diaTorees conträries crearien una tate La cosa que no es veo clara premsa catalana, que heu enyorat
Segons ele diaria, sir John anal) aquesta per mediació
rnena d'equilibra i que s'anul.la- As si en el cas d'ocupar Giolitli anys sepulta un diari Integral- Bradbury presenté un projecte Franklin-Boutlinn, un coticen! on l:unas_ Ah, diastre! Complot i debatid,
rle
la presidencia del Aovare. ho tarta
preconitzant l'adopeitS de mides
IT. na pila d'Interessos va em- vas a entrar o Holanda duent &ostra
•
De fet, no ha resulta! áixf. El per a surtir en guerra contra els ment nacionalista,
immediates i radicals molt dat in
penyer lambe els bolap vies rusJA SOU SUBSCRII A
f eixisme, sigui per un major con- feixistes, o bé per a capitular di-tesdlquesdictrnqua os solidaritzar-se amb les tem los, de canteaban, una Holanda copie.
"LA PUBLIbITAT"?
Ungid p assionat, aigui per comp- plomäticament.
la durara demanda de inerató- breves kemalietee i ii eatablie mano« il-tgateuda.
Jata; arnb més diners per a sosteA. ROVIRA I VIRGILI
PARLES SOfbEVILA:
ria-liavaP
arnb a/ Gove r n d'Angora una

En "El Poble Català", setmanari, va publicar-se,
anys enrera, un adiete cemiurant l'evolució decadent dels anomenat s Chors d'En Clavé. Es tractava d'una excursió de choyates a Madrid, portant corn a peça obligada de llur repertori
el Améis "¡Gloria a España!". D'aleshores ençà, els Chors han
t est reliiscafit encara més en llur davallada deplorable, i ara
arriat gairebé al capdavall. La recent excursió a Paria,
jambé amb el "¡Gloria a.España!" per peça obligada, ve a asar
pm el moment final d'una /larga agoaig. Aqueixos Chors, en
efeete, no tenen ja ni una espuma d'aquella espiritualitat que
alar fundador volgué donar-los. Llur cant ja no té ideal.
Davant d'aqueix rebrec que encara vol presentar-se com a
surcessar • legitim d'una institució popular catalanesca, hom sent
'aten una impress-3 a'ag 'lastima. salvant les excepcions -d'algaras
grips rurals on resta encara la ingenuitat primitiva, els Chors
n'Un Clavé han perdut tot contacte amb Catalunya. Han ddxat
dc tenir relació amb els ideals del nostre poble i amb l'anima de
la nostra raça. Ni per la vàlua artística ni per la significació que han
prrs, poden ésser, quan surten fora de casa, un motiu d'orgull
pe: alu catalans.
Amics nostres que han presenciat el darrer viatge dels Chors
o ex-Chors d'En Clavé a París, es mostren adolorits profundatnent de l'afecte que allí produí la massa reclutada en els subur
i en diversos pobles rurals. Ni el prestigi de Cata--Lb
lunya, ni l'auriola del nom d'En Clavé hauran guanyat res en
aplasta excursió organitzada en col.laboració estreta per uns
ellants lerrouxistes de Barcelona i pels funcionaris de l'Ambaixada d'Espanya a París.
Amb una franquesa impúdica, el corresponsal de "El Progreso" a París explica que el viatge s'ha fet a base de prescindir
de tota significació catalanesca. "El programa—diu—se rpalizó
al pie de la letra, sin la menor perturbación, y el menteeata que
se hubiera atrevido a decir o a hacer algo recordando las luchas
aldeanas de Barcelona, estaba perdido, pues en Europa no se
tiene afortunadamente ninguna noticia de aquellas mezquindades locales." Per aixó, sens dubte, la llengua castellana fou l'emialca que s'usa oficialment amb els pobres choristes catalans que
van ésser facturats, com a material tiple i pintoresc, a la capital
francesa.
Per als organitzadors de la fasta trista, el "clou" era el cant
del "¡Gloria a España!", pel qua l s'havia de demostrar davant
els francesos l'espanyolisme provincia de Catalunya. No sabem
quin afecte devien fer als francesos que entenguessin l'espanyol
els primers versos de la composició:
"Gloria a España, la heroica matrona
_que humilló la extranjera arrogancia,
invencible en Sagunto, Numancia,
Covadonga, Gerona y el Bruch!"
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Moviment matitim

, Vainita *atesta

Vapor espanyol ellellvcr", de Palma.
alee pares I 1 passatger. Amarrat 111011
de Ponent Est. CensIgnatari, Islenya Mentirla
Vapor espanyol "Astondo Mendi", de
Glagente 3mb carba. Amarrat m011 de Cesta Nord. Consignatarl, eallol.
Vapor espanyol "Santas C.ristina", de la
Lievent.
Saar, ase rete. Amarrat mal'
t atanelgnalart, COnsignaeloas I lana- porta,
Pailebot rae:Arel "'ose Alberto, de VI_
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DIvendres, 13 d'ootubre de 192*

SECCIO COMERCIAL

RELIGIOSES

SESSIO DE BORSA
--eee---

Mercat de Llotja
lin p reSsId: Per llave, arriba{ el blat de
moro, en un pesceatalge lumortaut ase.
rial M'un picat els /n'As de len nasses
bolos sobre disponlbles sobre tot la mercederla en Sitia, que g en les clames mes
oletees,

PARIS TASCO
Canvis sobre Londres, 5866.
Idem Belglea, 9240.
litem Espanya, 20173.
litem HOlatula, 51430.
Idea Italia, 5640.
Mina Nova York, 1324,
tdem roringM, Inc.
Id e in Suecia, 353.

FAIHKE3

Gren tome
naree, a,mb garroteo.
Maya
•
Vapor ceeanyal e Malvarrose", de PalBiatica extralitem Sanea, eis•es„
ee,. arnb cerrega general. Amarrat moll
Correal
64
Idein
Argentina,
lec.
a
EM.
Contesmatare
Gilabert.
d * E s taan y
Superfina superior
63
¡Seno Brasil, Me.
Varar times "Tome". de Serlerhren,
eorrent
CO
Idee Grecia, /Tic.
amb fusta. .emarrat iTioll del Morral. ConVarons arraiats3 Nord,
s.
Ideen Norue ga, 237 ,
sIgnalart, 11. Enberg.
•
"
Anear, e.
Mera Dinamarea, 370'e 0.
Vapor espanyol « Cediera", de ValenCEREALS
Idem Iler/in, 0'50.
tia. &mili arroga general 1 183 plega:leerla
hiera Viena. 0112 ,
Amarrat mnhl irEespanya NE. ConsagnataFE UU. gros
2350 29
Idein Praga. 4470 ,
C.oraprnyia Tranemedtterrinia.
•
Camote: Turne
Vapor espanyol a Cabo Espartel".
Btat ae moro trlaM tele).
29
OP.SPRES SANCA
Noca York 1 escales. nah (terrera genera/
30
en 1/2
Dolo
1 3 pieesalare. Amarrat malt de Baratolateas, efeG5 off.; all'4,0 deis.
Ptas.
na 500. ConsIgnalart, mara I Conipanyta.
Per5r1C5, 7I • 7S off.
aran Estremadura.
3550
Vapor ItaLe "Arcadia", de Trieste t atires 7640 off.
11'50
roja
"
tabe. antb carrega generr.a Amarrat moll
Lelas, 13'24 off ; 13'23 denn.
Ordl
34
de Sant Ferian Sed. Consignatari. Bat7
off.
Francs anees, 2463
Pa y es Pral
46
eas.
Mares, 031 off.: 050 dele.
e
do
Valencia
d
a
d'envere
teolomblei
V aPer belfa
Corones, Ola off.
Favores
2.170
1.0e3
4•5
1 fecales, taieb eirrega geeeral. Amarra%
"
de rea fine
43
Mol! de Bareelona. Consignatara C.a.saseca
Vetes
de
Sevint
56
'1 Suele.
it
Vera
Vapor espenyal e Canatejes", de MareeEmmola Sevilla
43
,l/a, amb arreen Fenece!. Amarras moll de
Mal
Intratar
Par:aloa Noel. C.onstatatart, Caumanyla
•
Comarca
Presiden! Centre Cotoner a ministre de
•Transmednerrala.
Herta
Fmanrea. Madrid.
Ventee ~menee
Retad alee-renio !lento no Timar vlet ale"Rosa",
ea
/tase
eaP
Llagut espanyol
Teta apeste pretil! san per 100 quilos
as
pisoneada
demanda
esposada
alarma
a VInerroe.
i per mercadeen sobre carro.
liworlatiors Nieta coló mes ee ara per
19
Garrofa negra
Pallebot asearse/ -Vicente Sanea",
reb.e's tutees que Duana te ordre carregar
ad, (arree& general, cap a Palma.
•
Maulera
Oceettl aniement fine vint-t-quatre pescoamb cerrees
Poema:
Lla g nt espanyol
tes lona cansiderant emilvocadament, rogeneral, cap a Mabita
• Roja
57
to en [Mea artIcle rebelase De proeperar
Xlpre
•
Vainita *edite
aquest meter l perjudiel causarte a lin_
•
Creta
portaders 1 Mduslrfals craavest atente >eVapet empeine! « Gebatleil". Sena/ ea• Ibiza
21
ra me/1 impertant, per tetar basadee venn' e r a general. Cap • Melilla 1 esealem.
•
Mallara
£2
Vapor espanyel e Perts Vanro e , amb des quantiones a remire es c alonada- Varona
arriban: Nord,
7,
ment anta meses vinenla senee cometer
ea-rega general, cap a PasaJea I escaAlacena
ala aquest Impartan,. recerrec que en Ilusla.
tra 'Mete, do margeo de aencflcl teten 11areb
DESPOLLE11
Vapor espanyol "Caen
ndiats. remeta trna enormItat
rie g a general, cap a fide= l acate!.
Ptel,
Saludo atentaln .nt esperant del mea
Vapor expareval "Melvarrosa", mesh el41
Fardas número 4
raer t raer( uns reeeluele fatorable. - P. Ref anea
/sea general. ccp a Cetle.
21
Veme t'epa:evo! "Beliver", rs liase rae Sold GraelLs.
Term•res
I)
Palma.
Quartaa
17
Vapor espanyol `Teso", atrae arrega
¡'reue per caes da 60 quites.
garree ene a Certagers.
Ra2a
Vapor holaneen -Amazone", de trlemt,
Cap a Tarragona.
1"•51)
Menut
Vapor espanyol -Rea iaepe H e , arar, eaSegarla
Etats bienes, dr 46 a 48 pesnetes.
atea general, cap a Sabía
1403
Segó
!den/ rritl: torea, de 43 a SO.
Vaeoes arr.b3ts: Nord, 13.
Ciado de 2e a 30.
"
Atareen 21.
Itlat de moro, ele ea a 34
Fasan!, de 42 a 45.
laongetea.--Amonquelina,
67
Preas por 100 quilos.
Com.) pals,
ei
Pm: aoves,
El mercal den ralees esteren millor
Alfale, o 11,
Mallorca,
perspe ctiva que en k data en e l le era/ e
Ven de/ pata de 18 a 20 neemetee,
81
la nestra entrile nata. Era de Pie--ntre:
Pinet Valencia,
laern d'Ana, de 35 a 40.
73
Teure en r en aeosier-se Minero l'anizazeld
Alabee a 210.
toreba Moret,
aria majos elegid a les necessitete di
!almetes, a 80.
114
"núm 13
nmrcat europeo, per m'arete causa s'esAnisats, de 140 a 125
105
105
pera una reatara a la coi:Macices a finals
Pan as per 100 Unes.
•
" 10„
( ille :le coco, de 851) a O pessetel ea Berilloch 0,
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Cel correrla mes I comeneers de noeenSelette,
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. Al meres% nordamerica es fletes men61
Oue, de MG:, a 375 pessetes Cotzena.
tir milior aativitet els nell!IS de retorn.
Els exportadors de gra den porte del
bord dels Estala Untes han pres Importante tal:omitan de tonellatge; lee cottlzaatore no han marre pece, eanvi apremiaLE
Posseello 20,000 tearnuies tuca:stele: aleunn neeotere tan eritema/ Pm 10
PARCELONA
ietes Tachona pot , augmentar els
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1
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mental.
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CATALONIA.11
pullorst. pa g mt-se pel gra de eles a 2•401
•
Llegiu LA PUBLICITAT
selins • per tolla.
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La situacel lele torran orientals si'-

Centre Cotoner

Mercat de Tárrega

ELS NOLITS

President Centre Co- Cambra de. Comerç i
Tonel. a Director Ge- Navegació de Barceneral de Duanes
lona
EADErn

/enana Parcelen@ te ordre 'arrear
poetas transport vint-aquatre prenotes lona
re Ineortaciona . 010 en p oca enearo en camella espanyols Citle no angula
elaige rodó, basant-se en la elassifiearks eetablerta EendistIca comerelat que
mas dichte equIvoeadament el determine
.50i)

rom relevicat tractant-se evIdenrment primera meterla. Apart perjuanee
causes comerciante 1 Maestrees per amement despena importada no /netas en Ilare
vendes, el volea? ele les quilo es bastant
important, es perjudica Cales vaizetla espanyen. linpossibilliall trabar completa cerreta per a port espanyel en momenis cris' Inaustalal, apossIbtlitant acon_
seguir beneficie conceden en arfcest tontee Lee! eomnnIcie'one maritime,. Denles.
zquia t reeerree eebee primera materia da
neutra !mine:risas ecampeer en ele mert'en d • expertacia, aval quasi completa-

meal atraen.
ronsentiencla. II mego novaMent dt3post ett den' lente p recie erbitraria apn(me t e tela imanes la partan 12 de la elessItcaeed eslablerta a FEstadIstlea de Cemere d'Importarte 1 Expartacea Esperem
que una nava rovhdd de l'aenurnre p e rmetre a la E. terriptulre 21151 . 3 enteeraelons
camerciante 4 ti/di/ore/ala erde-n •••.-e: eaInda ateatalnerd.-r. Solé Oral,

Ingresos del F.

Mercats
Alfals d'Urge ll primera, a 27 peeleteg,
Idem Itlem segona, a 24.
Palla elTreell a 15.

lacen carta d'0rar6, a He.
Idem per embalatge, O 11.
Ideen per a repté de transpentIne. 3 IG.
Tot per /00 guaca eetacia de Bareelaa.

M. S. A.

En la dama Mas les 11 al 20 de sereabre pleppa3:411. ha Ungen aquest a Cm /nula un augment en la recapixeld
387,02501 peesetes sobre el maten perfode de l'ay 1931,
13,3 Giel Ola 1 de grane al ti) de aetenibre proppaneat el total d'augluent en la
rece:aula es•ae 4.322,a17513 2 peseeles cobre el maten aeriode do 1921,

i ngreses del F.

1

La Cimbra de Carnear, a tneegaelel
Camella euros In rabia o. terielt Ce Ponyola de Serle tapia d'une Maula, publleada per leg autor!tats znestenne3 ande
l'abierto le regular la percepcM del 3 uer
100 que, vibre e Import de lea facturen
consular. San ele cobrar per el 'asee de les
mateixes el< celaseis de Pesmentat pas.
Orean! 13 dita circular, el cobrament
de la certaficache de cada factura consular, orIglaa/ emb oto copleo, es fina damunt el valor comercial en anea ea Ice
increaderlem mAnfresiadea, valor ave Lacro de declarar l'intereesal orccisaromu en
Moneda del palo en que s'enea/ni/ /a raetuca 1 que eeretre le tonament censal o
agent ronstaar pes a cobrar el 3 per vio
de la melena moneda, st 55 no ha de cobrar en cite iner.51 ele l'eq/eatelenen del
pesa or menee.

dei Nord

Eu la lamo dile Mes 21 id 10 de seM' abr e Pr e liPaseat ha tinat aquesta Companyle un auement ea su recio/ama de
135,54177 peatItte sobre el motete penode de Ferie' 1921.
Des del din 1 de genes el 30 de seD ' abr e DTOP pzesat lii tingut aenesta Comrecaptacla es de 4.t49.771 • 32 pessetes solee el maten periude de 1921.

Bartorneu Amengua'
PALACE-HOTEL.

MADRID
En nom de tots ola essoelata !
tetan coteners en general, mea se serveixl extensas senyor ministre Manees,
IMprecedenen arrees vintat_qualre pesseta lana notare Importarte cota en flema
o sigui un auement vinal-trea pesseles,
arnla les quals renga ha comptat per a Ilors
'seniles retes Das • /a data. A. ma, en
momento que es divisa prox'rellat (T'al
induetrial per manca demanaos conse.qinacia aclaparament mercan neetenals 1 emb
les demandee il'exportlettl prectleament
nal-les, ee un rentrasentll earregar mes
materia prima ea:nimia t con ate en flora
transportat a -lasauel la apanan que no
estlettin en arta roana I considerantan,
demes, arbitariament Com antele fabricar. AntIMpant-11 merca el saluda atentenerle preitaleal Centre Cotoner.-P. Son
Graells.
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NOVES
Atropella

El sien Mainel Lesan Freiaas,
Je tretze anys, ha estat atrope-

Alai per l'auturnabil número 8.623
E E., en pasear pel carrer de
.Corts Catalanes, centonada al
Rocafort.
Conduit al dispensari d'Hostafranca, se li recunegue.ren ferides al cólzer i al peu dret, trencarnea de costelles i contusa;
,anib hemorragia interna; el dia'n6stic es qualificat tk greuíssirn.
L'auto es propietat d'En .1. Sala i el zafer que el guiava a'anomena Antoni Mingast, de 27 anys
ifedat.
Pel tramvia número 832,
de la !hala de eircurnvalaciö, ha
cstat atropellat, al passeig de ColOmb, Angel Diez Montee.
Aceldents chal tre-ball
Treballant a la ferreteria d'En
mf Manresa, establerta al eater
rrer de -rAtläntida, número 77,
sala ferit arrancant-se el dors i
el dil.mitjä de la mà dreta, raprepent Josep Cardona Soler, de
quinte anys.
-

anca

Pirniis

(Successora d'Evarits Arnús)
Fealdad& en 1845

CASA M'ATRIO'

CASA CENTRAL

Fa:s2tge del Niega
Plaça d3 Catalunya
Teléfono núnzo.
Teléfono netznr.
A (,314775-1777
A 1912 1913-4520
APARTAT DE CORREUS, 425
SUGURSALS a Manresa, Vieh, Berga, Can(' 1 Seisena

Emissió de
500 milions
de pessetes en
Obligacions Tresor 5 lo
Qua tindrä !lec el die 16 del coral
ADMETEM SUBSCRIPCIONS
LLIURE DE COKISSIO

Muntant !'ascensor del

monument a Colomb, per comp-

•

te de la casa Fuater Fabra, sala
'Sera, el dit gros de la ala dreta
Yranceze farola Derga.
Una estafa, un robatorl
un furt
En Linfa Adell Centellar ha denunciat a un individu anomenat
'Joan L. Ciruaeda, que segons va
gir era el seu nom, el qual ti compra una partida de blundes i raudes, tres peces de seda i tres de
tricot, valora tot plegat en tres
mil noucentea setze pesaelea, do•
pel pagament un tala conja el Baile Sud-Americà, on resulta que no hl tenia cap quanlitat.
El senyor Adell anä a l'hotel
pn.sloeteljaba el comprador, reaultant que aqueat tuja cleaapaKeseut„

19111131113111111111iMIMMD

SOLER i TORRA u. MANS
BANQUERSI,

RAMBLA DELS ESTUDIS, 131 BONSUCCES,

VALORS : CUPONS GIRS: CANVIS
Negociem tots els cupons primer d'Octubre
11211311.11111311111•111K

Junta Sindical

.

,

gala Millar !atarea, el maten que Os
cornearan/ente ale Medlteranl i
en
palera la contraria del transpon de aligera .
El mercar deleble sotreta la ferianeta de la cele! greco-tarea.

Loru Oti[iii üe 101124
Negociació d'Obligacions
del Tresor al 5 per 100
El Darte d'Espanya comunica a aquesta Junta Sindica/ que.s'ha
ancarregat de la negociac,i6 de 1 s Obligavions del Tresor emesea per Retal Decret de 3 de l'actual i la subscripcid de les quals
tindra lloc el dia 16 deis cerreras.
L'emiasió total es de 500,000.0a0 de pessetes, en tItols al portador de 500 i 5,000 pessetes cada un, datats en 15 d'octubre de
1922 i vencedors al termini de un any; que devengaran l'interès
del 15 per 100 anual, lliure de tota classe d'impostos, pagador al
15 gener, 15 abril, 15 julio! i 15 octubre de 1923. Les prapies
obligaeions Seras adnie5e8 com efectiu, pel Seu capital i; intereFus vençuts, prorrateig, en trota operaci6 de consolidaei6 de
Deute que es realitza i tindran la conaideraci6 d'efectes pública;
podent el Tresor recollir-les aYrns del aeu venciment en la quantitat que estimi convenient, abonant el capital de les mateizes i
els interesos vençuts.
Les subscripeions de les obligaeions referides han de ferse el
dia 16 dels corrents, AMB INTERVENGO D'UN AGENT DE CANVI 1 DORSA COL.LEGIAT, al Liplis de la par, anant a cärrec del
Tresor el pagament del corretalge oficial i tenint aquello funcionaris l'obligació de facilitar palissa de l'operació que intervinguin, al subscriptor que ho desitgi, sense percebre del públic cap
eurretatge.
En C115 que la quantitat demanada excedeixi dels 500,000.000,
import de remissió, s'efectuarà el corresponent prurrateig.

NOTA

IMPORTANT

Aquesta Junta Sindical, a fi de facilitar resit de roperaeid,
autoritzat als agents perquä ceeeixin a tota els Banca i Banquera el C1NQUA2TA PER CENT del curreLalge oficial que els
abona el Tresor,
El públic pot lambe dirigir-se per a la subscripció i per a tota
classe d'informacions als següents agents de Canvi i Borsa que
formen el Col.legi oficial d'aquesta Plaça.
Dial! Cabot I Revira
Francesa Navarro i (Clara
Franecsc ele P. Mollas
Mareen •Col! I Brugada
Manuel Pascual I Sala
Cales Reyna!!! 1 Malloi
Isidro Gema 1 san
Frederfc Ferrer 1 Domenech
Floten,: Donen 1 Valls
lial el Damas Ilhas
Albert Compte 1 Navarra

sia,at CObOl 1 Albanell

Aguad Navarro I Grau
Antoni Febrega Raid
letelre Marietany 1 Reses

auctiet Carees Liarla
Cesar A. Torras 1 Ferrert
lave Marta Noguera I VIla
Juan Marsal Clard
Landre Ripoll Ceda
Enric de Tetas Saiadrigas
EMIll !domes° Gatell
Manuel Dencel Alrrnso del Eral
Jertini de Moragas I Redes
Alexandre Barrera 1 Prieto
Maaucl Batieras I Felip
J. Reman Escuder I Mentada,
Mime Droz I Erre
nulo Corta Darte:
ellquel Masgrau liassaguer
Ferran March 1 Valla
Cesar .eyats Remite
Antera Negra I Olivar
France g e Busquen 1 roma
Ilausniann Araren
Eduard Saben Alienen
Enrtc Marques I Serras
Cesar A. Doncel Parellada
loaulm elarsans Pele
e
Jota databan I Doran
Vicien Mental Cornella
Migue/ Seler Faenes
J.

Salvador Clara Puig
Remeted Doncel rompan,
Lluls Sold Salarias
Pelal Intiesta Anales*
/flete Torrente Ferrer
Ramos baila Mesana
Ferran Oleteen Maitu

' Corte Catalanes, 646, lr.

Paseata de la Sao, 8, da,

Pansatee Eseudellers, 1, entl. Teteros 2'627.
Pelea ata Anua, 12, pral. Telera 1500.
Valencia, 249, 3.r, e...
Diputacil, 264, 2.0, 2e. Telefon 578 A..
Palee, 0, pral. Tenfon 3006 A.
itunla Sant l'ere, 36, pea/.
Cierto, 5, an, te. Telefon A 4728.
2368
Penase del Contera 4, 2 00, 2 ,
Eseudellers, 22. Tenían A 4084
Mana, 32, 1.r, 1... renten. 902.
Clutat, 11, 1.r. Telefon A 863.
Corts, 503, 4.1), P... Telefon 1725 A.
Panes Duana, 19, entl. Telefou 2114.
Salrneren, 123, pral
Mallara 330, pral. 'rentan 559
Caep, 42, 2.11. Te/efen 437 S. P.
A•tnyd, 30, 2.n, 1e , Telefon 5411 A.
Rambla Santa Menta, 25. Telefon 1016.
Duc de la Velarla 9, balees. Telefun 2019.
Rambla SU. MAntri, 14 entl Teleten 5511.
Mueau (bosque B erre a .). 0. 0., T. 993 0.
G lajas .39p,rp
Ar
0,
alral. Telefon 4373 A.

Pasea/ de (liada, 6. Telefon 2011.
Passetge del Credit 7, pral.
flonda Sant Pere 37, Ir, 2e, Teléf. 557
Arista 2e1. principal l'eliden 456 G.
lila Centre 13 entl. T. 3965 • A 417 1 • A.
Pasee de Creen, 4, In. Telefon . 2950 A.
Passatge del Credlt, 7, pral.
Placa Cata/unya, 16, as
Tal. 3417 A.

DC:r7ncrI°Srti a.SaAnntäuaí,rani7C,e'en.110:Tjesjeion 3590.

/dama, 32, te, 1.., Telefon 902,
Mapa* Sta. Mantea, 25, batees. Tel. 1010.
Videncia, 300 Telefon G. 417.
Pastee de Cacle, 17. T e-Ins 409 A 451 A.
°Muna, ¿u, Ir,
Telefon 450 S. P.
Plaea de Cantare 11, 1.r. 'relean 377 A.
Corte, 070. Telefon 1331 S. P.
Plan Urquineona, 1, bellos. Tel. 528 A.
Ranthla Catalunya, 94, 2,n.
Trafelear 27, Sr. Toleran 1074 E. P.
Casp, 12, pral. Telefon 470 A.
retal a y , le, 2. s . Telefon 6444;
Mallorca, 05 5, Sr.
eivaiyd, te, prinelpal. Tel. 000

Avui Santa Eduard, rei, con.

Faust i Llefe, màrtirs.
1 fessor;
Quaranta /torea: Avui, a l'asa

glesia de les Germanes de Nasa
tra Senyora de rEsperanea (Eh.
zampla de Sant Pere, carrer del
Censal! de Cent ), llores crespo,
sida(' da tes vuit del mall a fiel
sis de la tarda.
La misas d'asui, Sant Zduard,
rei i confessor, color blanc,
Gort de Nariz,: Avui, itoalra
Dona de la Vict(saa, a Sant Frana
cese de Paula.
Adoració nocturna: Avui, Torn
del Beat Salvador d'Horta (a la
parroquia! de S. Ni. Maria de Jeu
sús, Gracia).
Vellies en sutragi de les anta
mes del Purgatori: Avui, a la sa-,
va capella, Escorial, 135 ((Srita
da). Torn de Maria Auziliadnra.
- L'excelentíssim scnyor bis4
Ile anirà demà a Matar6 amb el
tren de les qualre de la larda,
per a practicar la Santa Pastoral
Visita,
Ha estat nomenat eoadju,
tor de /a parrequia de Riudellots
de la Selva, el reverend Benet
Font: i d'Arenys de Munt el rea
verend Unís Grabulosa.
També ha estat nomenat ectS,
nom de Terdera 31 rever e nd arara
ti Torrent, que ho era de Llama
payas.
Pel bisbat de Barcelona
han estat girades al cardenal secretari d'Esta!. de S. S., la guama
titat de 30.496 tires destiradeS
a la infància d2svaAida de la gue-1
rra.
Ha sortit cap a Roma ell
reverend Carmel Blay. expedidonari de pregaries a la eintat elere
na.
Apios de Sant Dos 1
del Ree.er a Rubí : : Ao,
1922 : : Tercer diurnas,.
Ce d'octubre, cfla 15
Programa: Mati, a les non. re"j
unió davant resgtesia parro-,
quial de les entitats de fora
de la vila que col-leetivament
coneorrin a la testa; seguida,
ment, sortida cap a rermila,
anunciant-la el dispar 'de Uso,
nades.
1:
A les deu, solemne ofici, cona
tant la popular missa de la Mara
de Deu de Núria la Schola Cana
torum de Ruht, capella de nuSeei-/
ea d'Ullastrell i altres entitats
assistents que vulguin sumar-.
s'hi, predioant el reverend senyor
rector de Rubf.
Deapres de l'ofici, carmen per
la Schola Cantorum i capella
música d'Ullastrell a la plaça
de l'ermita.
Tarda, a dos enlatas de tres, re.a
unió davant re,sglesta de la vi*
la dels qui no hagin a nat a l'era,
mita al matf.
A les tres, organittact6
Ca'n Ramoneda de la processd
del Roma-, cantant pel rara! la
darrera dena del rosari i la Ilea
t ani a.
Arribats a l'ermita, cant de la
salve i dels goigs del Roser 1 da
Sant M'as, predicant curta al-locuela el reverend senyor rector
d'i'llaetrell.
Firtz.cla la (esta religioaa,
liada de sardanes. que Menea la
cobla "La Principal Bareehaa
nina".
Cap al tard. tornada a Rubí, Fea
gnint les sardanes a la plaça
davant resgtesia, que sera enajena
daiament il-luminada.
Adreea Casal Popular.-Tele.
fan. 3005.111.111n

•n•••-----••••-..

"PrAHISPANIA"
Amb motiu de celebrar-se ahir
la resta d'una raça que mai no esa
sabut bon be quina era, el presia
eent de la "Institución Hispano.
Americana de intercambio Cien.
Mico y Económico", senyor Aureli Ras, dona una interessant
conferencia en el seu local so-.
riel, que port à el sugestiu tito/
-Panhispänia".
Oeupaven la taula presidencia/
la junta directiva de la susdita
entitat, UIt delegat del senyor caa
pitä general de Barcelona, un ala
(re del "Fomento del Trabajo Na-.
cional" i eis córisols de Mezio,
Xile, Perú, BoHvia i Argentina.
El senyor Ras s'aixeca per a
pronunciar el seu diacurs. Digué
en termes mes filiasófies que
científica que /a roma comuna de
1 idioma donara dret a tot el mea
a confondre Espanya amb els poa
bies de l'Amèrica Ilat.ina, i que
equesta mateixa foro fa que el
comen d'Amèrica sigui mes proa
pi de relacionar-se amb el d'Es-.
panya que arub el de les altreq
nacions de l'Europa.
El conferenciant fou molt fe.
licitat pels americans i espanyol
que assistiren a la confertancia,

LLITS N LLAUTÓ

Els trobareu molt barata id
taller de
11EPARACIO / RESTA/MACH:U:
liónach, 18
(»asid: Dos llit 105 ceo., pea
450 pessetes.

LLET "Fi huir"
1 tiRdmila Llrugti

LA

'Divendres, 13 d'oceubre de 1922
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PUBLIC1TAT

L'Associació d'Alurn- L'Obra de l'Institut

nes de l'Escola d'En- d'Orientació Professional
ginyers
,

LA PREM.SA ESTRANGERA

El felxIsme vlst per un an- lat Grecia; havia dictat un traca
tat a Persia, pel qual menaeava
gla
l'anta° Turquestä rus i la reglé
mes", comedia en tres
Un acta I dos quadros, d'En
El
"Times",
en
un
adiete
ediExämen d'un Retal decret
Un Mime català de va- ierial, comenta l'actual situació Caucäsica, tot pesant, mes llora
Josep Burgas
adate, de Pompou
dament
que mai, damunt l'Afgad
Els artiners 1 ele enginyers
lor internacional
política italiana. Diu que els an- nistä.
En Burgas es un borne viu 1
terehuet
clvils
La tasca de les nostres insti- glesos honran dc canviar el conEn Crehuet es un d'aquests simpätic, que sempre fa moure
"Avui dia els ärabs meneen/ la
El R. decret de la Presiden_
bornes de voluntat, i de bona vo- darnunt de l'escena un be de Deu cia del Consell donat 111 de se- tucions esta d'encarnes perquä la capte convencional que slian fet seva dominaolifi a Palestine, mende
ninotelß,
generalment
tronaes
inspira
undentuelasine i un desig d'Italia, Desaires d'estendre's en tre
luntat que senten noblement i
la repel.leixen a la mateixa
tembro r l'any present i publiamb viu inferes totes les coses i ridículs, plens de frescor i de cal a la • Gaseta del 13, conté, a de perfacrió que sols poden tro- (eversos comentaris sobre Eacti- Arabia, i s'aixequen contra g el, a
riel nostre teatre En Crebuet es , caient popular; i ; ti ens' ele duu a mea de la proverbial part ox e o- liar-se en els pobles »seis que vitat del feixisme, que ha subs- Mesopotämia. Persia es desentent
tituit el Govern i la Policia. es
un borne que are 'eta escenaris hi "esas Culleretes", i ara - a Sant Salva, dos articles en q ay a dia- aspiren a representar en el enoviment dentelle o artfstic mun- pregunta devers quin fi tendel' ael Tractat de Cox; Gee• rgia i la
ha perdut uns quants cabells, hi Medí, i ara a Montserrat. Ell
resta del Caneas defugen el sen
positiva
este
dividida.
dial el Ilos que es guanya pchs aquest moviment.
ha esearrinxat entusiasmes, i com l'amo d'un Ilenguatee una mica
L'imperialisme briL'examen de Partida segon,
"En Mussolini, en un recent Protectorat.
es natura/ també hi ha begut una barroer, pene no gens encarcarat que veten enderrocar guante propia esforeos. Una d'aquestes
tänic ha reculat fina a trobar-se
mica da fel. Tot alzó vol dir quo amb cinc polsets de la sal i tres Reglaments mi disposicions se li institucions que mes i amb mes aiecurs, ha declarat que Italia es inferior a les seves posicions
polsets del pebre de l'anima barprofit treballen per l'expansió i el ena Nació, Perú no un Estat i ha
En Crehuet no es cap novell,
no Os pimpi d'aquesta reconeixement de- lee valors cien- demanat l'organització d'un E:s- d'ara fa cinc anys. Havia ates de
aquellos fustes de l'eseenari del re/tonina. En Burgas, l'home dele oposin,
ocasió. A pretenció tan antiga t ifiques de Catalunya as l'Inslitut lat feixista. No es prou clar qui- a rogressar a l'Asia Central, de
carrer de l'Hospital les sap de sainets, sense preocupacions i
com vana del Moder executiu, la d'Orientada Professional.
na cosa entén En Mussolini per 1907 a 1914, gràcies a la seva
cor. Dut d'aquest gran entusias- la barrita franca, eres presenta d'envair
ami) el tzarisma.
les esferes dial legislaEn el seu primer any d'aotua- . Estat feixista. El seu propósit, tot alianea
me que ell sent pel nostre teatre. ahir una obra de les seves, carre- tiu cense
"Lloyd George, que duu a dareconèixer els drets Cid assisti i intervingué en Con- tionservant una tolerància desdeEn Crehuet ens presenta una co- gada d'un xarop sentimental, atorgats per
les lleis i els regla- gressos Internacionals celebrats ryosa pel sufragi universal, sent- rannt seu tota la responsabilitat
media, on s'hi bellugaven aquella que no ens acabä de convencer.
I el mes trist del cas es que a mente, el recurs contenciós s'en- a París i a Ginebra i en la seva ida 6sser la formad() d'una ol:- d'aquest tracas, es.atacat per tots
temes 1 aquelles paraules, que
es.
coLlaboracia a les deLliberacione garquia nacionalista agressiva, cantores. La desee obrera, els llihan estat diles i pensades per uns mes d'aquest xarop sentimen- carrega de posar-le fre. I no
tara
de
mes
recordar
en
menest
tal,
ene
lii
barrejava
cosca,
que.
de la reunid tinguela en arremeta ruta el L'agita de la qual, els ciu- berals aequithians, els conservaaltrea en als temas qua correm.
cas particular, que si una dis- darrera chilate es convingué, com iadans es dividirien en tres cate- dora acabdillats per Ponard Lava
per
a
nosaitres
són
sagrades,
i
"Palmes i llorera" ens ensenya que no ens plan que les rebreguin posiche merament administrativa Os sabut, celebrar la vincrit- a gorjea: La dele simpatitaante, la el grua de rObserver", en fi, todaca (arranca burgeses, on el fot de qualsevol manera.
pot enderrocar-ne una altra de Barcelona per a poder conèixer (mis indiferente i la deis enernice. les les fraccione del poble angles,
de que un p oi els hagi sortit
Respecte a la política estrene s'aixemaen contra Lloyd George.
La comedia o el sainet d'En la mateixa especie, no esdevé l'Institut que en la nostra ciutat
autor dramälic les desorienta i Burgas
gera En Mussolini mauifesta hos- 1 Ni ha, dones, una ruptura de la
consisteix ea un elogi de auf amb les Ileis, dispnsicions 1 unciona.
fa
anar
venudes
per
aquest
les
sardana. El primer quadro era dictadas pel Poder legislatin, ni
La Conferencia fou celebrada, tilitat violeta. contra Anglaterra coalició. Els Iliberals unionistes
nene de Lana El noi-autor, que es la
amb
Reglamenta,
en
que,
preun
bar
de
mala
fama,
al
segon
i declara que la Me.diterränia ha se* separen deis conservadors, la
el
setembre de l'any passat,
eiu Enric, s'ha de casar amb la quadro era Eaplec de la sarda- vi l'informe del Consell MEstat, abans de la nova reunió que ha nesser controlada pets pobles que gual casa significa la ruptura del
Laura, filia del senyor Ramon, un na. El primer quadro em va re- aquell Poder delega en l'Admi- de tenir lloc a Milis, un d'aquests viuen damunt les seves ribes. Es bloc nacional britänic."
heme de magatzem molt pinto- stallar ensopa, i inocent; no ea nIstrzció sa potestat sobirana. dies, l'Institut d'Orientació Pro- difícil creure que aquestes idees
André Tardieu, a rEclio Nareso i :ampatic. I el senyor Ra- que jo conegui gaire els cabarets, Drets receneguls als Enainyers fessional publica, en un volum emitiques representin la veritable tional", remarca aquesta conju1i-ion, que toles se les penca,
pel poc que un ha vist, eni Industrials Civils pels • Regla- magnific de mes de 400 pägines, mentalitat del poble Italia. Avial ra de la premsa erigiese contra
d'acord amb la mere ele Elenric peró
George. El primer Ministre
convencer ahir que En Bur- meras (com per ezemple, el de 4 els treballs presentals, el leate de pera estarem mes ben inforinats Lloyd
contracta un "chef de claque" vaig
britànic—diu — paga les seves
sobro
els
seus
propasas."
gas,
o
no
cris
coneix
gens,
o
va
voile
maig-de
1917
per
a
l'execució
les
discuasions
i
de
les
conclusperquè eneorri l'obra del ecu fu- lee donar gat per llebre eal pa- de la hei de Pesos i Mesures), sions adoptades ea la Conferenfaltes d'abans i les d'avui.
tur gendre el die de l'estrena, ! blie
La Insaalabilltat deis turca . "El greu i inexcusable error de
que en cia de Barcelona.
segueixen
en
peu
sense
Riel el noi es deixi de comédies
Al "Corriere della Sera" el co- Lloyd George es l'haver desconeContreen que quan aquella "Ni-' ells faci cap mena de blanc el
La valor cientinca daquest Magut que a l'endemà de la guerra
s'eneari amb la realitat, que son non" vestida d'"apachinette"
rresponsal de Constentinoble eses
rida'
decret
que
estem
examibre
es
gran.
Nomes
cal
un
'lenl r s pesaMes. Fins aquí el primer clespenjä amb el "Per tu ploro", nant.
criu que la situada continua in- la única política fecunda era la
examen
per
a
fer-se'n
cierre°.
ger
I de la solidaritat entre els aliaba.
acta. Al segon arte söm al "caEstableix Perticle primer, que Es plaent, en lle gir-lo, veure com segura. No cal—diu—donar Gremerino" o cambró de la primera aquella enternidora i divina sar"La seva política • davant d'Ada a tots els parers expressats
actriu. que ha de fer anar enda- dana. a mi em vinaneeen ganes els Mole d'Enginyer Industrial a la ciencia catalana va al costal en els ambiente oficials deis lemanya i de Rüssialix estat una
vant l'obra de l'Eterna Aquesta de atorar, pera ne d'emoriú, sind expedita pel ministeri de la Que- de les doctrines d'eminente savis
politice
de cinismo, com ha estat
liats molt pessimistes; és innede tristesa e de mal humor, i pot- rra tenen per a tots els efectes datrangers, cadascú expressantF° ra actriu, Josefina Casas, té ser de (belio.
peró, que l'esdevenidor es una polftida de cinisme la de
que
els
de
la
se
en
la
llengua
prapia.
Els
nos1
els
mateixos
drets
irrt ntevi de palla i un protector
El nom d aten Pep Ventura i d'En , madeiaa classe expedits per al- tres eociólegs i economistas se- presenta com una incógnita ame- Frane a'. i d'Itàlia davant de Turdecarn i ossos; autors i periodis quia.
armadora.
eta:usan
san coses emites, i
tres ministeris, podent optar en- leyera Tallada i Ruiz Caetella, els
tes treuen el nao, i cada ú dita la
"El primer :ministre -brilänio
El canvi de la situación es decnrrecs
oficials
de
nostres
metges
doctors
Mira,
Becoses
cantes
slian
de
traclar
sanels
tre
ocupar
seva. L'obra de l'Enric es un exit temerla
gut a la intransigent ineaciabi- sita adonat massa leed del sabel'Estat
en
les
matoixes
condiilido,
Trias,
Soler-Dopff
(L.),
la familia es desespera. El seJOSEP efAIIIA DE SAGARRA dona que els Enginyers Mere_ Lucena I Salvat Eepasa, els nus- litat dels turs, els quals, han tatge fet a les Conferencies de
nyor Ramon ofereix una fortuna
trials civils. Peró segons el text tres mostees senyors Barnils i abandonat tot fre i imposen con- Londres, de Génova i d'altres a
a la primera actriu perquè ImAne
del aína l decret no as atad cap C.abós, publiquen en aquest vo- dicions com de vencedora a ven- Einstrument, de eolidaritat que
tia,ona", de l'Enric, sigui un Iraii-mectacles per a infants. "El novetat car mermen:a amb la fra- lum elm seus treballa d'investiga- çuts, no admetent discussions so- li era necessari a l'Orient."
Clic. L'actriu, com és natural,
Segons el corresponsal de
bre les demandes llurs. Cal connenvia a passejar i el senyor Ra- princep blanc', rondalla en tres se: "Horn confirma una altra vol- cid. .b aquesta col.laboració senir que agrestes arrogàncies l'"Echo de Paris", dissabte Lloyd
1 en la part expositiva que la ciencia catalana presta a
mon es condene que amb elle del actea i set quadros, d'En T. M.
George
defensarä la soya política
provenen
de
la
manca
d'una
seesmenta com a fonament de la una materia corle l'Orienlació
teatre i els comediants lambe s'In Folch i Torres.
riosa oposició per part dels atraes, oriental al Reform Club de elanProfessional,
tan
jove
i
malmiradiepoeiria,
l'article
51
de
la
Ilei
La
inauguraci4
dele
espeetacles
pot for neacrei.
tan poc eetesa, col.labo- adhuc davant les demandes ex- chester. Per la seva part, Cham_
El tercer arte ens dernostra per a infant s va esser Un èxit, do Preseupostne de 5 d'agost do dament
ració que culmina en l'obra edi- cessives, creient per ventura que berlain defensarä l'actuació gu,
1893,
els
articles
29
i
31
de
la
amb
la
rondalla
d'En
Folch
i
ToOsan el senyer Ramon s'ha entada, pot dir-se que avui dia es u'aquesta guisa serä més fäcil vernamental, en el Club consergreseat amb l'actriu 1 anth l'En- rres. `E peinera blanc", inspirat de 30 de jully de 1895, Reial de- la primera en importància i úni- d'arribar a una conclusió pací- vador de Birmingham. El líder
sena dubte en rin cante orienta!, cret de la presidencia do 16 de
ric i ereba fent-se entmosari.
ca en signi ficació en aquest carena fica. Els turca es valen sobretot conservador afirmarle verosímilAixa es l'aceite, Evieraent for- • i en un conte del nostre folk-lore, setembre del mateix any i sen- cientific.
de l'incondicional ajut de Freno, ment la solidaritat del Gabinet,
ea mairal cona si diguessim, de la ene es diu, si mal no recordem, la tencia del Tribunal Suprem de 2
qual cosa els extrema Ilur go. mentre Lloyd George es defensa,
En tupiese aspecte, ei volum de
de jnny de 1909 i 3 de julio' de
cea Mlia d'En Crehuet. El primer "Pinteta d'or", va asser mea ben
ríe de les critiques angleses i esla, "Segona Conferencia Interim- sadra.
1911,
i
aqueet
preles
fonament
Mil
a
les
tenles
per
En
Folch,
i acta E'a . ,uanten dins
trangeres.
atonal de Psicotècnica aplicada a
(mal
aconseguf
el
seu
objecte
legal
del
Decret,
es
el
que
anem
d'en !a ee tealre, no aneas oxee!Encara Lloyd (13ons
Lloyd George esta violentment
l'Orientació Prafe.ssional i a l'Ora
analitzar.
d'errioeionari
entretenir
als
grans
loo, S de huna Ilei. Comenceit
laartiele 51 de la Ilei de Pres_ ganització Cientitlea del Treball"
Paul Louis, a la "Ilumanite", irritat de la torta oposició manide tr e um el nas, pera, en el segen i als minyons, que emplien la sala. I
Os
ei
'libre,
de
tot
els
del
seit
gefestada
contra seu, tot inquieindica que el fracäs de templarla"El princep blanc", teatralment supostos de 1893 estableix que
met e , ooa eerie d'elaments que
nere, mas dens i ifieS important
tant-se per la relaxació creixent
Són mee de conferencia de pro- vist, és una de les coses mes re- Serie indispensable la possessió i de mes vasta i precisa utilitat lisrne angles es tant manifest que dels llames de la coalició.
pageeda o de milites que de tea- exides d'En Folch i Torres, i no dels tatas academice correspo- per als que ea dediquen a l'Orlen- no' adiad contradicció. Cal comEls diales conservadors untotre; pere eIs admetem per la bona hi ha dable que interessa molt nents raids o militare, per a l'e- taci6 Pradebeional i a les ciències parar només la influencia britäxercici do les professions d'en e
laca a l'Asia en el perlode 1919- nistes que l'han sostingut fins
tenencia amb que son dits i per la mes que "La filla del moliner".
que col.laboren en la seva obra. f:rae i en el perlode actual.
ara, tot i tractant-ho amb certs
nobleete que els anima.
relnetem al nestre arnic losen gireyers en "trehalls partirulars".
Els mestre, els metges, els so"El Govern de Londres era amo miraments, no amaguen pas la
Al meu huntil concepto, la ce- Maria Falda i Torres, i feliciter'a , Els :Bateles 29 i 31 de la hei de ciúlegs i els psidelegs, tenen en
de 30 de jtiny de
senyor de la mejor part de l'im- seva satisfacció da veure'l abano.
mana &l' En lerdead acaba en el a En Ba late, pels magnífics de- Pressupostos
no fan sind dictar regles per cada treball del labre esmentat, pegj Otomà per Constantinoble, donar el poder.
escame acte. El Correr arte ve a ':er corats del primer arte, que eón 1895
concretada
la
situació
actual
de
Tata la premsa coincideix en
tala cea o un afegit, ja cm:Ten ae d'alió mes boato i d'allá mes ple al e0Mrdinlent del 51 de la de la materia que es treta dais de Jerisalein, Bagdad, Basura, on
1893, si 1 , 6 amb una particulariacampaven lea seves tropes, on creare en unes próximee elecaleen: de mitin, la r6 no de teatre. de ciad' que llene vist a Romea.
!a
disciplina
de
l'Orienarmia
tat molt notable, cona es que l'ar_
reanWn els seus generals i els cions, per be que no sera decidit
S.
Cule lee d./asedies i brees Mititecle 31 diu: "Ets capa i adata goma delle, cona el sia,nät - seus proceuisols; per la Meca on abans de novenibre, depenent del
gue.. que fluten anab un ballet
de tots els cossos de l'Exercit i era' Welter Mocde -Ergebnisse regnava el seu protegit Hussein; reglament de he in-metió del Pea-,
gramae, nin ras personatges diverder Industrielleze Psychologie' ea per Esmirna, an &Gavia Metal- alee Orient.
GRAN TEATRIZ ESPAÑOL Armada, tindran dret a qura hom talinent documental amb
tien u cancurrencia. En Creltuat
els erpedeixi el Mol professional
ha reieet. que els seus personatEl aróxim diesabte tindrà lloa corresponent"; i no sabein quin ¡raciona i gratics i hin excel-lentge me el tercer arte es eenvertis- en aquest teatro l'estrena de l ta bu Os el títol professional d'un o g
ment explicats els sistemes dela
sin ee tiradora. Jo canicas° que morada ea un arte i tres quadros,
quals se serveix Eesmentat (tutee
i
a
l
d
'
I
n
t
r
i
a
o
C
v
l
e
r
i
a
,
n
1
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Besares d'aquest comba! Ladre cle primer: Els Mole alademics Lahy; eis que desearotnen temes per la mort de don L'uta Marta
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tealre, no es per citar nones de
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noticies oficiats i esiadietiquee i aquest estableix quo els Engicer tecle de "Palmes i
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Deutes de guerra

LA QUESTIO D'ORIENT

La Rússia Roja

A la Casa Blanca es
D'una memoria de
declara. que cap nació
Txitxerirr es deduelx,,
.
potjAp er ara, .C.ompro.
un ' fort . correrit'crametre's a pagar
n •proximació cap a
res
Els contingents turcs que
Els delegats grecs es negaren a signar el protocol de Muclania
França
12.-Es declara
La situació política a Turquia la Washington,
La zona neutra dels Estrets
Casa Blanca que a eatra le
Londres, .12. -Segons telegra- seran permesos a Tracia

LirConferèneil', e, la Pati - eomengark- el...15 de
etiibt* • a-EsCiitäri

l'estat actual dele assumplee ee.
refugiats de l'Asia Menor, puix • afluencia deis refugials comen- ropeus, cap nació deutora poi ate
catan tots mancats fins del rne,, ca a fer-se sentir al pais.-Ra- adquirir compromisos per a;
r.a.
dio.
necessari.,-Havas.
gament dels deutes, excepte
D'ESMIRNA
REFUGIATS
PELS
vegada la Gran Bretanya.
EL GOVERN OREO I L'ACORD
Es confirma, per consegileat,
París, 12.-El Govern francés
MUDANIA
ha
concedit
500,000
trance
pela
la participació dels Estate Unes
Atenes, 12 •--E1 Govern taa eoen
una Conferencia inteirfacional,
refugiats
d'Esminia.-Havas.
municat a la premsa que dintre
dos o tres dies donara a codei- LES DEVASTACIONS GREGUES que ei considera inclependent t;e
la qiiesteó dels denles.
eme oficialment record de MudäA ANATOLIA
En aquesta qüe-stió dels denles
nia, puix espera solsament l'aLondres. 12.-Comuniquen
inter-aliats, els Estala Units trae
iribada dels delegats grecs per a
rebre informes d'ells sobre de les Constantinoble al "Times" que les taran separadament amb cada Es,
condicions especials en qué ha devastacions causades per l'exar- tat .-Radio.
estat concertat aquest acord- cit gree a Anatólia són més imEL COMITE DE COOPERACIO
portants del que podia suposarHayas.
INTELECTUAL
seParís, 12. - Comuniquen de
Des del punt d'obir militar
DETEPACIO DEL evur. r. AL HADaquestes devastacions són cona- Ginebra que ha presentat la diJIANESTIS
missió del càrrec que ocupara a
Londres, 12.. - Comuniquen pletament injostifetables.
Soli,ment a Ma nesia foren in- el Comité de Cooperació Intelerd'Atenes que ha estat detetrgut el
general Hadjianestis, que fou de- cendiades vuit mil cases de les tual, com a membre del mateix,
EL 'VORINAERTV CONTRA LA
rretal a Afium-leara-Hissar i ba- onze mil que te la població.-/le- el senyor Ellery.
BAIXA DEL MARC
Per a substituir-lo ha eetat
talles successives fine al mar.- vas.
puEl
Vorwaerts"
Berlin, 12. proposat el nom de: doc . or Mi3.
Hayas.
blica un altra adiete reetamant
UNA CRIOA or:Ls REFUGIÄTS
kan.-Havas.
conivrisi! MILITAR RUS-KE nArlel Govern la major enengla per
Societat de
L'ALCALDE D'ATENES
LISTA
Velar a baixa del inaec.
Nacione ha rebut de la Come:se- FRANCA 1 AR1ERiCA
DECLA.
Atenes, 12.-Ha estat reelegit
Demana entre altres cose. que
Riga, 12.-Un radiograma de
Refu g iats d'Asia Menor que
ria
de
A
el
venizelista
maDE
M.
SARRAUT
ELS
CONTINGENTS
TURCS
RACIONS
Os mil milions or u te corn
Moscou anuncia que els seviets i aleable crAtenes
es troben en desesperada situaTRACIA I LA ZONA NEUTRAL els kernalistes han concertat
nean Patzis.-Havas.
Reichsbank siguin utilit--oerval
etarselea, 12.-Procedent tle
cid, maneats en absolut de diner,
DELS
ESTRETS
per
a
sostenir
els
canvis.zats
Buenos Aires i de Rio Janeiro,
centment un conveni
ELS HADITANTS DEL DODECA- robes, estatge i queviures.- Ha- ha fondejat en aquest port el va.
Hayas.
Constantinoble, 12. - L'acord Havas:
yas.
NEO
de Mudänia ha limitat a 8.000
por "Valdivia", a bord del (mal
.7e CONTRA LA ESPECULACIO SOAtenes, 12.-Els dodecanesons
LA RESIGNACIO GREGA
bornes la guarnició turca que ha
'regressen ele senyors Sarraut,
1 SRE LES DIVISES ESTRANGE- d'ocupar la Tríada.
progecten efectuar una gestió ALIANÇA ENTRE ANGLATFRRA senador encarregat d'una missió
Londres, 12.-Noticies d'origen prop
deis Governs aliats pregantRES
Els aliats establirän brees en britänic, rebudes, d'Abenes, diuen
especial a la República Argente
1 L'IRAK
que la noticia d'aeer quedat sig- los que intervinguin per a evitar
Berlin, 52.-En el Consell de la part occidental del Maritza.
12.-s'anuncia que ha na i Le Goffie, president de la
Londres,
nue
el
Dodecanes
signi
atribuit
'Els tures acceuten l'establt- nat el protocol de Mudänia arri1 Ministres ceilebrat ahir quedà re- ment
estat signat un tractat d'aliene Societat de Literats i rumbee de
d'una zona neutral de 15 bä a aquella capital aquest mata a Italia.-liaras.
rnateixa missid.
' polt per unanimitat de propasar
ea entre Anglaterra i el Govern la El
senyor Sarraut ha declarat
essent acullida amb resignad() ZAIMIS ACCEPTA LA PRESI- (le rtrak.-Havas.
el President Ebert un decret ur_ quilómetres d'amplada en tota
l'extensió
dels
Estrets.-Havas.
en
ésser interrogat per un reper ésser considerada com un mai
gent contra l'especulació sobre
DES/CIA DEL GOVERN GREC
Mudänia,
12.
FAs
delegats
presentant
de l'Agència Hayas,
DE PORTUGAL
inevitable, ja que les condicione
divises estrangeres.
12.-El senyor Zaimis
eieboa. 12.-El Govern portu- que sent gran satisfacció pele teReferent al mateix assumpte, grecs han sortit de Mudänia cen- estipulades en aquell document haAlertes,
telegrafiat que es troba eom- gués, per raons d'e(tonomia. no beos resultats del ,:ear viatge en
diu el "Lokal Anzeiger- -que ha se signar record, puix han mani- no resulten sal isfactóries per Grä pletament
restablert i disposat enviada delegat especial per a el transcurs del qual ha pomd
festat que nohavien rebut cap eia, encara que es considerin com
estat sotmes a l'aprovació
la primera etapa de la pau, tan a aeceptar la presidencia del Con- representar el seo pele a la Con- documentar-leo degudament so.
Govern el projecte d'emprèstit instrucció del Ilur Govern.
sell
de
ministres.
Telegrames rebuts d'Atenas ardentment desitjada.
ferencia internacional del Trball bre de diversos interessants pro.
interior per valor de 400 rnions
El senyor Politis, que com es
asseguren que el Govern ha ende marcs.-llavis.
La situación interior es d'ab- recordaría, acceptà la cartera d'A- que, com se sap, Ita de reunir-se blemes d'ordre económic aspevial instruccions noncretes els soluta
cialment en Ç O que es referete
calma i tranquilitat.
fers Estrangers, arribaría demä aviat a Ginebra.
EL PM/CES PER L'ASSASSINAT seus delegats i que st no s'Itan
•L- Ha estat nomenada una a la utilització industrial del alEl general Demlis, que acaba d ive nd res.-II ovas.
DE RATHENAU
rebut es deu a raues meteríais.
Comissió especial i dama sub-co- cohol.
de tornar a Paris, exposeräetaPETICIO DE PENES
Radio.
França--dique deepree-ha de
vant del Comité revolucionari el L'ENEGRACI0 DELS CRISTIANS missions per lal de fer els estu- portar
a cap per tota l'Arreeaca
Brlin, 12-El procurador ge- CONSTERNACIO A TRACIA EN- criteri que té sobre la sitaeeire
die necessari per a introduir una
DE CONSTANTINOBLE
Hatina una serie d'esforaos clee.
neral en el judici contra dels asTRE ELS CRISTIANS
senyor Venizelos.
Ateneo, 12. - Ha eomeneat sèrie de reforme als serveis pe- enrotHats amb tota serietat, pez
sassins de Rathenau ha demanat
Atenes, 12-La noticia de la
La situació económica i finan- lexode deis cristiane de Constan- bli es i a les despeses vererale a que Copinló d'aquel/e paises
la pena de mort per a Werner Te- ovacuacid de Tríada pels crees, riera
s'està cornplicant a canse- tinoble. El consolat dc Grecia a de l'Estat.
chow i treballs forçats a perpe- ha produit emuló profunda en qüencia
El governador d'aquesta estigui Inés ben informada del
de la incessant i cada ve- Constantinoble ha Manea ja
verdader earäeter de l'acció
tuitat-pels demes.-Havas.
la població no turca d'aquesta gada més nombrosa arribada chs 31,000 passaports. L'enorme capital ha sofert un principi d'in- Ihtica i intel.lectual de Franca.
texicaciä,
per
haver
ingerit
equlregid-lavas.
Horn de [Irritar també-afeeivocadament una certa quantitat
A ITALIA
enrnbatent vivament determina
PER A L'AMNISTIA DE LES MId'anhilina.
NORIES
des informacions Interessades.
ELS FEIXISTES, ANTIFEMINISEl ministre de Coldnies
'FIRA,N9A
Londres, 12.-Comuniquen de
ea un interes molt actiu en t'es- (111P presenten nostre país als elle
TES
ludi del convent entre Mozam- d'América d'una manera molt diLondres, 12.-Telegrafien de Constantinoble al "Times" que
bique i el Transvaal, conveni que ferent de cona Franca és en MaRoma al "Daily Mail" que els fei- els alts comissaris aliats han enfon denuncia!. amis l'abierta lita/.
xistes feren irrupció ahir armatt vial noves notes al Govern d'An_
Nostre patee per altra
«era insistint per a l'amnietiad'empendre t'ove,
en les oficines del comissari
acabà dient el senyor Sarrant-,Havas.
tirant-li en cara la eir- general de les minories de la po es
venda- ajudat en els gells es-Hayas.
cumstäncia d'emprar en eds di- hl
LA VAGA MINERA A MOYA GA- forço g encaminats a aquest II, pe/
ferente serveis-de la seva depen- UN REPRESENTANT ArrERICA Comencen
interpellacions
la real simpatia que se li
LES DEL SUD
dencia a domes ea lloc d'antics
A LA CONFERENCIA?
monja constantment en tots ele
combatents.
Sydney; 12. -El tribunal arbi- eerclre políties i inteLtectnale
Govern
Londres, 12.-Et corresponsal presentades ::
Declararen que estaven dispb- del "Times" a Washington corno
tral ha ordenat als rninaires de de América !latina, simpatía de
sets a no evacuar la sala mentres nica que a eonseqüencia d'un
París, 12.-A dos quarts de retiraren dones els llurs contingente, le Noma Gales del Sur que reanules dones no fossin acpmiadades canvi a l'opinió pública deis Es- quatre d'aquesla tarda ha estat mentrcs que els anglesos els deixaven en din el treballs 1 als propietaria la que m'he pogut donar compte
duna manera indublable.-Hai emprats eis ex -combatents.-- tafe Un e, podria succeir que obreta la sessió de la Cambra,
permanencia on eren; pecó podem donar- que chrin avui Hure minen per- vas.
navas.
s'envies un representant nord- sota la presidencia de al. Itaul nos per molt feliços que no hagi ocorre- alte aquell pugui ésser reanuat.Les xifres que eembla eeree
gut cap incident, puix el mes pctif Mu- Radio,
americà a la Conferencia del Pro Perol.
proposailes sön 175.000 tones de
UN HEROI QUE DESAPAREIX
rta
pogut
desencadenar
la
catastro:d.:.
El
president
Ilegl
delspres
le
por Orient per a discutir la QiiPSUNA AGRESSIO DEL REHELS cuirassats, nombre que ja fea
(Grans aplaudiments).-Havas.
Turín, 12.-Els heitants de lid de la Ilibertat dele Estrets llarga !lista de peticione d'interDublin, 12.-Dos individus des- mimes en la Conferencia de Wee
Paris, 12.-El diputat Fabre fa desPergamo han sofert una clecep- amb exclusió de tot altre assump pel.lació sobre la politice exte-hingto;30.euasIlrior i interior del Govern. Idi pre- prés us de la paranla, criticant la polí- coneguts feren el dimarts alguna
aió, a causa d'una curiositat del te,-Radio.
i 65.0ten en submarines.sident del Consell, 11f. Poincare, tica de sancione seguida respecte d'Ale- dispare de pistola contee dos /A- geres
Rei. Aquest, en visitar fa alguns
liara o.
dies la tomba del celebre "Con- RUSSIA 1 LA CONFERENCIA DE ornanifestä que accepta aquestes manya. Manifesta que el Tractat de Ver- date de l'exercit irlandes en el
LA PAU
sabes no ha fet més que proporcionar moment en que aquestos sortien
interpel.lacions -Radio.
dottiere" Bartomeu Calconi, va
EL NEBOT ASSASSI CONDES.
de la Catedral de Enniscerthy,
Angora, 12.-La competencia
vehr saber bl la I( realment
París, I2. - En la sessió d'avui de la una pau precaria, puix ha servit per alNAT A MORT
Rússia
unides.
Es
xecar
a
Alemanya
i
comtat
de
Westford.
cant n:e eis restes mortals de d'influencia entre franceses i Cambra, ha estat començada la (alesna
proc.is doncs iniciar una política de conAmbdos oficials resultaren greu
París, 12.-Ha arabat la viste
In que ningú va po- russos s'escau en el text de la de política general del Govern.
cihiació mantenir ferro el nostre acord metal ferits i in delle mdri ahir. de la cansa contra Feliz Gnufórmula que ha de determinar el
El diputat radical M. Margainc, ocudir a s segurar, l'A ment orEn el moment d'ocerrer l'agres- naud, el anal assassinà al sea
cenä oblar la Bimba, Qt , e apare- dret de Rússia a prendre part en pant-se de la política de Franca i de la amh Anglaterra.
Després parla el senyor Lovot critisió passava un camió militar, cn- ende M. Boissiere per g robarla Conferencia de la Pau. Alarov Gran Bretanya respecte del t'Alterna
eme latid 1.---Itadee.
cant
les
modificacioes
introduides
a
la
niencant iii violent tiroteig, del lo i coLloeä el cadäver en mil
fa grans estemos per a obtenir oriental, diu (Inc les tropes franceses enqual resultaren algunes dones fe- maleta am l'esperança d'amarar
TOPADA DE TRENS
NOM- una ~heredó del dret d'assis_ traren a la zuna neutral a coneuaoiú Lid de 3 hores.-Radio.
rides.-Havas.
tencia de Rússia en les mateixes de les tropes britàniques i per ordre del
el sea crine. Després dura de
BROSOS FERITS
LES PETICIONS D'INTERPEcondicione que els altres paises Govern francés.
liberacid de mitja hora, el jure
LACIO
EXECUCIO CAPITAL
/11/ Roma, 12.-L'exprés de CaleEl
president
del
Conc"ll
M.
Poincaré
invitats, mentre que els franprontinciä un veredicte de culp:,París, 12. - Han estat presenParis, 12.-Avui ha ',lat exebria ha topat aprop de Akuapasea
ceses aeonsellen l'ailopció d'una li contesta per a dir
i en conseqüencia el Trt.
tades a la Cambra 18 demundes rulat Caries Hurge, condemnat a bilitat
emb l'expres de Roma. Ele danys
fórmula rultjaneant la qual es re- tament incxacte.
burla! de Dret condemnà sf pro n
d'interpolad&
retaríais són considerables, re- coneixi a Rússia el dret d'ésser
tnort per l'Audiència del Sena per cessat a la pena de morl.-Ra.le.
Les trope franceses - diu M. PoinUna de MM. Leon Blum i Rey- haver assassinat a un cambrer
gistrant-se nombrosos lenta.- oida quan la qüestió dels Darda- cari-foren enviades a Txanak sesee lanaud
sobre
les
reparacions.
Radio.
anomenat Jobin, el ros i una casentiment del Govern frances. Més aviat
UN INVENT PER A TROBAR
nels es resolgui.
Una sobre el ces Martq, per AL ma del qual foren Ileneades al
Reggio, 12 (Caläbria). - Han
L'empalen( de la influencia quant aquest ho sapigue donä ordre de
PETROLI
topat en aquesta estació dos francesa a Angora aviva el desig qué ióssin retirades aquelles tropes, cosa Mouret. SI. Leen Daudet n'ha pre Sena prop de Passy i l'altra fou
sentat una altra sobre "les in- enterrada amb el cap al hose de
Paria, 12. - El diari 1.-0311+
trens de viatgers, havent estat del Govern dels soviets per a arri que e, feu inmediatament.
vre • ddna compte d'un ir.eret
trigues de M. Caillaux i sobra les Clamart.-Radio.
retirats fine ara de les desferres bar a un acord amb Parte. Els
Es una de les iniciatives que mes m'llointidás ferits.-Havas.
rue os demostren un gran res- noren-afegi després el primer Minis- facilitats per a certa propagan- ELS AMBAIXADORS DE FRANCA realitzat per el sacerdot Estilases.
da
de
Premsa".
de Gerterert (Alts Pirineus).
pecte per la politice francesa i tre-aquesta d'ordenar la retirada de les
1. Berthou demanda sobre la
UN TERRATREMOL AL PERU
Es tracto d'un aparen el fune
Parte, 12.-Ilan estat publicals
pensen ,que a Paris es en han tropes. Per abra part tal mida ha contrivaga
de
L'Havre
i
al.
Canavelli
els Decrete nomenant arnbaixa- cionament del qual estä basal
Santiago de Xile, 12.-Telegrad'anar a buscar Ilur complet re_ huit, potser com cap altea, a salvar la
una sobre la vaga d'inseritema- tlors de Freno a Borrfn i Bru e
en les propietats de la radio-a7.
Pau del greu perill pc1 qual a travessat.
ten de Lima que aquest mati, coneixement politic.-Radio.
livitat i que te per obgeete de tia,
Insisteix el senyor Margaine en de- rítims. 111. alargaine una sobre la
ale se--selirpctvamn
‚ora les den, se sentí a Caraeli,
provincia del Sud, un terratre_ UNA CONFERENCIA PREPARA- manar que el senyor Poincare mecisi si política exterior del Govern i leo nyors De Margerie i Herbette.- bar la situació dels jaciments de
petrole
TORIA A BOULOGNE
el general Harrington demanà als ge- seves repereusions en la enunxnol.
Segons que les referències que
París, 12.-"Le Matin" diu que nerals francesos i italians de Constanti- ció flnanciere..--Havase
Mal‘quen detalls del succelt.HORRIBLE
CRIN
d'aquest invent as tenme sernlea
els ministres ahelea conferencia- noble que enviessin contingents a Toa- EL PROJECTE DE RECONSHayas,
DE
LA
SOLDAT
nRAN
GUEUN
nak
i
si
és
cert
que
e:3
generals acceles Indieacions de rapa!, II
ran aviat a Boulognre per a deTITUVIO DE LA FLOTA FRAN- RRA ASSASSINAT PER LA SEVA que
es produeixeu amb gran precisé
FLS TURCS TORNEN A PASSAR signar el Hoc t programa de la dicen.
CESA
FAMILIA
Aleshores
contesta
M.
Poincaré
dient:
i
exactitud.
próxima conferencia de la Pau
LA ZONA NEUTRE
París, 12. - "Le Fígaro" anun
Vaig essen advertit del que passsava desly-, en, 12. - Un soldat de la
L'inventor, apelante-se en lee.
Orient.-Havas.
cia que el ministre de Marina de- Gran Guerra que baria estat con- indiearions del sea invent ha maLondres, 12. - Comuniquen
pres dequest cop.
A
TURSITUACIO
POLITICA
Vaig consultar prèviament amb l'Estat positaria en les Cambres un pro- decorat diverses vegatlea, ha esConstantinoble que uns 4,000 LA
nifestat que hi ha importants ja.
QUIA I L'ABDICACIO DEL
Major General Francés i vaig advertir gecte relatiu a la reconstitueió
turca atravessaren aquest mati
tat assassinat pel seu pare i els cemente petrolíferes senee explaa
SOLDA
de
la
esquadra.
inmcdiatament als aliats insistint partíla nova unja de frontera de la
selle gennans, ele grial l'han ma- lar, tant en els Pitineus espae
S'assegura que el progecte. fi- tat a garrotades, en ocassi- en nvols com en els francesos. -culartnent a la consideració dc qué si
Parle, 12. - Comuniquen de
penfnsula d'Ismidt.
xarà
es
disparava
wt
sol
tret,
la
guerra
geneun
tarmini
de
vint
canes
per
Constantinoble
que
malgrat
A l'acte sostf un aeriplä anglas
que la víctima esteva descansant llaves.
la seva total execució i Indicaría a l'ornbra d'un arbre.-.Havas.
ral podría desencadenar-se novament.
amb l'objecte de recordar a les zertes propagandes, els tures
Paris, 12. - L'inventor de ¡raEn efecte--continUa dient el cap del el tonelae jglobel de cada catetorees turques el Ilmit de la zo- conserven encare inquebrantable
pare per . a descobrir petroli ha
NOMENAMENT
Govcin-les guerres de 1912 i de 1914 goria de vaixells sense precisar
llur respecte al Califa. Els crit
na neutral.
declarat que arnb els dbus que
ensenycn les conseqüencies que poden de- el nombre d'unitats de que ha
hostils amb que fou acollit el
A més a mes Ismet-Pateä
Berlín, 12.-Ha estat nomenat Be explotan a Frenen i a l'Africa
de composaree. Aquest Sería derivar-se dele incidents balkanics.
seerelari de la seceió eronómi- del Norcl, 1 amb el set/ aparell.
%unan Hemal han estat avises Soldä Mahnmed VI el passat di els
italiaer-acabe
Els
francesos
i
a- terminat pela programes de cona ea del minieleri d'Afers entran- França arribara a teair proa peteiegräfii ament d'aquesta viole- vendres durant la cereniónia del
; ea de l'aerJaoncertat.-ga y a 5.
Salamlik anaven elirieeike pala &.as cabä Ga el »rimar. Mialalie.trazieea- Inarákaia.
aura el aeuvor
troli ver a la axmortaciri.-a-Radae
', fien des de Riga si "Times", el
senyor Txitxerin ha lliurat al Comit a Central de Moscou una Me' mairia molt detallada i extensa, en
e la qual el referit negociador rus
dona compte de la fredor amb que
,en determinats eentres alemanys
'han estat rebudes les proposS.
atoras russes i la macada preferencia que ha natal pele aceres
concertats anib lea potenci$:. de
l'Entente.
Txitxerin afegeix en el sen informe, que estima necessari donar satis:accions encara que rae
sigui més que parcialment .
França per tal que prosperin i
arribin a bon terme els projectes re.a'..ue a deierin.nets acorde
ea:re
i Rússia.-Havae,

l

qe

Roma, 12. - Segons els die,
ris d'aquesta capital, la Conferencia de la pau es reuniría el 15
a Escutari.
Italia estaría representada pel
senyor Schanzer.
Liorna, 12. - En el cercols oildais italians es declara que la
Conferencia de la pau que ha estat decidida a Mudänia, s'obrfra
el 15 de novembre próxim a Es cutani (Assia Menor).-Radio.
Mudänia, 12. - En començar
la reunió deis delegats el general
Harrington exposà les condiciona
dels aliats, donant seguidament
lectura del protocol.
Despees es suspengué la sessió per a redactar el texte definitiu.
El relatiu ala qüestió ti Träcia fou signat solsament pells delegats aliats i els turcs, negantse a fer-ho els grecs. La Agencia
Reuter diu que tot arnb tot no
hi haurän dificultats per a prosseguir les negociacions.-Radio.

generals anglesos que l'acompanyaven, especialment al mariscal
de camp Lord Plumer, que no
pas al Soldà.
• Tot amb tot el Soldà sah que
te els dies complete i el sobirä lia
ofert d'abdicar a favor de l'hereu
Abdul-Medjid, molt popular entre
els nacionalistes. La Gran Assemblea Nacional de Turqua i no
pas la d'Angora, ha decidit que
l'abdicació no tindrä lloc sin)
despree de quedar solucionat el
problema d'Orient.
Els tures estan convençuts que
en el moment en que ha d'efectuar-se la evacuació de Träcia
pels grecs fóra perillós un canvi
de sobirà. En el cas que aix6
produts Ileugers disturbis, la cite‘at de Constantinoble podria veure's arnenassada per l'esquadra
anglesa.-Havas.

re

g

.

Sessió de obertura de la Cambra
francesa

de discutir-se les
La política exterior del

g

e

g

g

y
Kgvcncres,

d'ostuhrt de 1922

LA PUBLICITAT

CONFERENICIES
Els desigs dels enginyers

Una petició . al GoVer n

ferroviari que tenben preparat
per a enviar a uea de les seves
posessions abans do la guerra.
Aquest stock es compon de lo,
comotores, 40 quadmetres de via

do 060 matees, :una respete
quantitat de matare mehil S un
hangar desmontable per a dipt.1 -,
sil de maquines.
Tot aquest material as non I
el preu total ha' estat de 6e0,000
pessetes.

Sha publioat el següent &a-manda. ttels ,enginyere industetals:
"Precisa delimitar l'abast de la
campanya que la Junta Superior
Naeional d'Estudiants, stat:caula
de l'acord entre totes les assos
leiacions i ,representancions
ELS EMPRESARIS DE TEATRES
tots eta estudiante espanyas, ha
Aquesta tarda s'han resmit als
empres contra el Retal decret d'II empresaria de diverses clutats esde setembre pesque equipara Us panynles, entre ells "Se senyors
talla acadèmies essencialment dis- Gomita, Miguel Pons 1 Serrano,
tinta en orientarie i extensió.
dele teatres Cómic, 'M'oh, EsNo ea rertament en contra de panyol i Nou.
facord del Cos d'artilleria ni molt
El senyor Herrero dona esplimenys es dirigeix al'exercit corn cadena
sobre el donfliele teaa institució la protesta unanint tea), no prenent cap acord fine dea
decidida i enèrgica que mantenim mä, en la que ee de$eutirall punts
defensant drets que creada cotrascendencia per a /a vida
rresponen exeluaivament als ene de
teatral.
ginyers industrials
Per dignitat, per esperit dc cemLA CASETA
eervacid. no podera totear Maisa
tes imposicions, vinguin d'on vin- - La Gaceta d'avui publica una R. a
guin, (aun certament io hauria da d'Instrucció pública resolent fa .:orahletolerar-les e/ Cor d'artilleria ea rnent el regim del retir obrer i l'expedient tramitat en virtat de la conmenicacasos analecs al nostre.
Es clac que nosaltres no podem cii del Director de les excavaimpedi que certs sectors (taminia tions dz N'estancia i Mérida, en la qual
vegin en agiten ras partioullar es datava si els obrers que cs bren els
una transeen»ncia que nnsaltres jornals dels fondos de l'Estat poden considerar a aquest com patró peln efectes
ni tan sois aern dc escolar.
Animats d'aquest esperit, ene csrnentats.
S.gons aquesta dE:posicio Estat estzl
unim a la petició que l'Institut
d'Enaaiyere civils te feta al Go- obliga t can patró al pagamcnt de la quovern. pesque es deixi en suspens ta inicial per a con›titnir el retir obliel da. Rial decret i passi a infor- gatori dels scus obrers cn la praciica
d'excat-acions.
me de les Juntes consultives de'
diversos coses d'enginyers civils, ereient aixfmaleix que s'ha
• EL RAM DI" CORREUS
d'arme a la Comi . sie Informati¡la sigut ivnrenat sois director de Cova d'Eng:nyers militars.
rreus en Josep Morera Pineda, que era
Estimem aquesta pela-id tan Administrador general de la Ci.iX2 posplana i faatible, que ens resis- tal d'Estatuto.
tim a creure que el Govern no ht
"S'asegura que en el p.enindre. Correus,
accedeixi. aguditzant un conflicle baix la direcció del .senyor Rodriguez
mes en la nostra patria, cansada
recobran la seve antiTia autode desordres interior s i ansiosa nomía.
de rau. I essent aquest el criar:
—
de la Junta Seperior Nacional ELS CERERS AGOREN LA VAGA
d'Estudiants per a evitar equiAquesta matislada han c e l e
voques interpaetacions ho fem pú
brat assemblra els minera de la
bite en aquesta nota."
zona de Blbao, arardant &etarar la va g a a les mines "Josepa",
ACTE AJCRIVAT
Fuerte" i "Sant Luis".
Dai un prriódie cale lacte de la "alarde
Dem usen eta obrera rangCniatentg ad:e ilaaeral s'ajarrsa treu t de salari d'una pesseta 1
fins e:a el i'ttp del Goadm senyali einc eentims i la reposició deis
dst a exacto de l'obi,rtura
Lreball•adors que havien estat desParkcent.
rdifs atnb motiu deis autrs an- !
ri
CAP A SEVILLA
D«tnaners, a m4a, que se'ls hl
ä el
i el presideit
ahora ele jornals drvenga1s rimenalijan n Sevilla, tórnant (re han estat parats.
el dia !e, fan el viatge en tre u
El governador civil de la proesp s e al.
parlant d'aquesta actitut
Avta ha marxat ergs allí part del dels ehrers minaires. ha (lit que
per-aal ;m as •
:ame- '
ha donat compte a la Jutta de
rre ra
Reformes Sdeia!s de lo que passa,
eahaecte de quo faci lea gesNOTA oVABIA
tions eporlunes per a arr,bar a
.-zden; dP S,cbc t comuni- una solttri&
ca .•
noticia pubreada segune
-la
Roskopovitch
QUESTIO PERSONAL
via
•t1 entiese' i Ulzing 1 proA primera hora raquesta maclar
al independencia de la re- tinada ha corregut al carrar d'A/gió
sompletarnent inexacta.
cala un incident entre un capità
i un caporad de la Legió estranMATER!AL DE SALDO
gera, anomenat Caries atice.
E: a , : oni n ssitS d'enginvers niiA cons , qüencia de l'incident el
litars, que fa poc efectuà diver- capita ha estat assistit a la casa
ses (tomares de material de gue- de socors de lidie Issions i el
rra a M i-manya ha adquirit de senyor atice ha estat portal a la
l'Esta!, per al servei de l'exercit, Comisaria i d'allí a presione miun important stock de material litars.

INFORMACIO
D'ESPORTS
CICLISniE

hcres de Sans
dja abans d'ahir arnh nienent per uns di s, el nustre
gran curr2dor Ea Jaume Jarree,
que hala recurdarä serveix ea
itaxereit d'Africa. ES urganitzadors han volgut aprofitar de la
seva estada entre nusaltres, per
a que dongui la sortida als vuit
equ i pa que pendrän part en la
baila cursa de les 21 hores.0
Es llàstima que el pernsis no
fas aconssgult una quincena
abans, car aixe hauria permes
al /sastre públic poguer ovacionar al seu Ido!, allunyat - des de
taut tenme de nosaltres; no serä
d'estranyar que denla vespre sigui objecle duna apassionat 'nasales:1KM de simpatía.
Les 24

FUTEOL
Els partits de Campionat

A mida que'ris artera apropant
al diumenge, creix Mutares. pala
partas qrs correspon jugar ea
aquasta stgona diada de Canelonat.
lar neva derrota antes a r er un
ring-primer equip de; 13areacna,
puntera a Caldas amb l'Espanya
,Per 3 a 1, ha fet ql13 el & auguras
1 comentarle mea o menys picants
• per l'equip Campió s'anessia proa
, cagant. extraordinariamcnt.
No obstant tot. fa creure que
els blausgrana, diumenge vinent
avoldrän demostrar palpablensent
Ja seva força, desfent tots eta
.castells que elan forjat al volt
:de les fS2VCS darrers exhibicions.
: Per la nostra part no dubtem
que la Unió Esportiva de Sans
,posara en joc tot el seu entusalasma bönA Y9I9Plat per

desmsreixer de la contlanea que
cmi all tener' depositada tots els
seas entussiaates. Són els davanters qui en m'al ocassió tenen la paraula.
Avere; - Espanyol 1 sobretot
t'Europa-Sabadell, poden esdevenir aixi ma1eix vivarnent altorassants.
Del grupo B se destaca vencontre Japiter-Badalona, en el
que s'hi deurä veure molt joc.
Martinenc-Terrassa, semilla des
d'ara veure's tina manifesta supsrioritat en els primera; Espanva-Atlatic de Sabadell, sera el
Match restant.
AUTOMOBILISME
Premi Penya Rin
Avancen ràpidament els tre1 -01s d'habilitació del circuit de
:barranca en el que •slaura de
córner &I 5 da novembre tan formidable cursa.
Per les dades fins ara recollides, horn crért que aquesta sera
un gran èxit ¡seis seus organitzadors; es de si bastant eloqüent
el que s • hagin pogut rsunir
representacions de cine diferentes palmos.
Ajad ha fet Bimba que ha sarnosa copa Fiarlo, a Italia, hagi tingut d'aplaçar-se, puix les
marques anunciaren formable/1S
que tenien al decida propúsit d'a,
curtir amb preferencia al circuit
de Vilafranca.
La Penya Rin ha resma we's
oficial de la casa Chiribiri, la
gran triomfadora en ella darrers
certamenes, de que els 32113 cotxes i equipiers arribaran per carretera el dia 23, a la nostra daba
El Comite organitzador se reuneix diariament per a ultimar
1,0ts ols detalls. Praperament
s'expedirän les localitats, advertint-se que en vista de la molla
demanda, ep la
ecrearla de
El

La qüestió del Marroc

Crónica palatina

Xa
c:

Calma absoluta en el
territori' —

Diufl llano Universal":
"La claquesa de Guisa, amb les
seves filles les primceses N'Isabel i Na Francisca, qua es troben a Madrid des de la vigilia de
l'arribada del Xa, el quat assisti
amb elles a tots els actes do Cort
celcbrats en honor d'ell, tornen
aquesta nit amb l'expres a Sosalla, des d'on seguiran el viatge
fins a Larraix.
Com es sabut, S. A., que 6s germana de la resina Amelia de
Portugal 1 de la infanta Llitisa,
resideix ordjrArtament a res-)
mentada població africana . La
primcesa Isabel te vint-t-dos anys
i la seva germana, Na FrancaSca,
vint. La seva preseneia durant
aquests dies al regt alcacer i la
seva assistènc i a a la fundó d'ahir
vespre a l'Apolo on acudí la princesa Isabel en el mateix automóbil en que anaven la regina Vic tarja i el Xa de Persia han presta t singular atraticu als actes organitzats.
Es dar que la impossibilitat en
que el sobirà persa es troba de
poder rontraure matrimoni amb
dona quo no sigui de la secta arista en !a qual figura la dinastía
dele Catjar, allunya qualsevol
pressumpeie que ele aficionats a
treure con s eqüencies i exterioritzar comentaris poguessin concebir malgrat fundar-se en el fet
que la princesa Isabel i la SeVa
germana, que eón extremadament
hagin assistit per primera
veteada a cerimainies, oficiala de
Cort .
L'erijo. que pot dir-se apart de
tot abre, es que la presenria
Ira duquesa de Gla s ea, i les seves
filies a Madrid al mateix temas
que el Xa ha estat una inesperada coincidencia."

El comumcat oficial d'aquesta
nit diu:
"Ssgona comunica des de Tetubo l'Alt comissari acaba d'ara
ribar a d'it punt i no Mcurreix
novetat en tot el !arrasara

Casarem aquí al
41Pèrsia?

:

P

ASSOC1ADA
CORRESPONSALS

Davant les representacions dia
plomätiques americaTies s'ha Ilegil la carta d'En Grandmontagne
dirigida als nene i han parlat discursos En Crespo, per la Diputació, Patoelde ate Madrid d
carregat <Mera de Mima, senaor
Reyes.
YAGA DE WOTICIES

La Peste de la Reo i l'estada
del Xa de Persia a Madrid han
suprimit avui el treball dels informadora politice, puix ni als
SOLDATS A LARRAIX
nenisteris ni als centres oficiala
En el correa d'Andalusia han no hi ha hagut cap noticia d'alrnarsrat aquesta nit cap a Lumia teres.
14 soldats del regiment de Lle6.
L'esplèndid temps ha fct que
molta gent presencies el pes d3
la processó cívica que organitzaNOTICIES DIPLOMATIQUES
s Per canvi de notes entre els da per l'Ajuntament ha acudit
representats de 'Sanan i el mi - a la Glorieta del Cisne.
Ni el sots-secretari de la Prenisten d'Estat ha quedat convingut qu des del die 15 sigui su- aidencia ha rebut als periodistes,
prima. el visat dels passaports puix assistia a la boda dels mardels ciutadans s'aseos que vin- quesos de Valdeiglésias, celebraguin a Espanya i els dels capa -i da al migdia, ni tampoc a Governyols que es dirigeixin a Suissa, nació s'ha facilitat cap noticia als
exceptuant els que es traslladin periodistas'.
als esmentats paissas a l'objecte
LA CANÇO DE CADA ANY
de cercar treball, per als wats
1 visat queda subsistent.
Alguna periódica aprofiten la
— La Legació de Cubat ha
rebut el segúent cablegrama del festivitat del dia per a entonar
hannes a la grandesa de la Raen,
seu pais:
"El Congres ha votat la Ilei de i advoquen perque s'estrenyin les
l'emprèstit exterior, proveint els relacions entre Espanya i les ro media conduents per a satisfer públiques Ilatines d'Amèrica.
totes les oblisaacions atrasades
"El Liberal" creu que aquesta
de la República. Aquestes mides aproximació s'ha d'estrènyer per
atines complementarles de gran mitjans präctics no amb lirismes.
importancia stableixen sobre sea
Recull les paraules del missatlida base les finances del Govern ge de l'Associació de Maquinistas
i el crèdit del pais.—Sirnat.—, al Rei en el que es es diu el seCéspedes, secretari d'Estat,a
güent:
— L'encarregat d'Afers d'Ità"Quaranta vaixells espanyols
lia i el persona) de l'Ambairada escassament solquen, al cap de
tornaran a aquesta Cort el diu- lany, les aigües cap Amèrica,
menge dia 15.
quan haurien de seguir aquesta
ruta mes de 400."
I afegeix:
BENEFICI ALS FERITS
Aquesta da la critica més acerPer Reial ordre del rninisteri ba que pot fer-se dels bona desigs
de la Guerra es concedeix dret que càpiguen en florides paraupreferent als capa i oficials fe- les 1 tópica literaris solemnes.
CACERA REIAL
rits per a ocupar en primer Boa
700,000 tones hi ha en atar
A dos quarts d'onze del matt les vacants que ocurreixin en els foreras als porta del litoral, amb
han sorti t delPalau. e n aulomail cossos o dependències de que la voluntat particular ben afercap a El Pardo, amb l'objerte formin part al passar a reemplag mada i l'assistència oficial que es
d'assistir a la carera anunciada, per dit motas.
cuidara d'aquest problema, ael R e i don Alfons i el X.a de Perquestes 700,000 tones, rejoveniLA FESTA OFICIAL DE LA RAÇA des, aptas i ben dotades, podrien
A Pantomehil oempat pela soservir per a cantar en dates com
Cona esteva anunciat., s'ha ce- la d'avui, el millor himne a la
bienes ansia tarnhA el president
del Consell, senyor Sanchez Gue- lehrst al mala la processió cl- unió dels paisos ibero-americans.
viva de que oir parlarem. Les neera.
En atfeea vp h:elps, inmediata- //es portaven Hnos arnb colore
UNA SALUTACIO
ment desprds que (da monarques, de les nacions arnericanes i rama
han sortit cap a El- Pardo el se- de flore,
Les Cambres de Comerç, i en
Algunes escotes duien estan, rom seu el Corlee!! Superior, han
guiri del Xa de p6rsia, l'intant don '
Alforts, els comtes de Maceda i darla, amb bandea da músiques.
tilrigit al doctor Alvear el següent
A l'arribar la manifestada, a la telegrama, ami) motiu de la presa
Artaza, p l cap superior del Pade Colom els nens de les de possessió de la Presidencia de
tau. marques de la Torrecilla.,
Tarnbe han assi s tit a la cace- , escobes han dipositat al peu de la República Argentina:
na la duquessa de Guissa ilse se- ' l'estatua de l'insigne navegant
"Cambres Comerte, Indústria i
ranas de flora i una corona dedi- Navegació d'Espanya, represen-,
ves filies.
Les remis persones i el Sen se- cada per les escobes italianes.
tades pel seu Consell Superior;
guiri
Els exploradora han disposat . eleven a V. E. amb respetuosa sa-1 • llet del 1
t
Recta
una corona amb el següent lema: _1.1utació testimont d'efusiva sim"Los exploradores al primer ea- ,patia envere aqueixa República,
LA RECEPCIO A L'AJUNTAMENT plorador".
I lent vota per una progressiva
A les sis s'ha celebrat a la Ca- Seguidament etna dirigit la ma, ' compenetració interessos camera
sa de la Vila la recepció en honor nifestació a la Glorietat del Cig- dala i industrials ambdós pa1sos,
del San, que estava adornada amb 1 ne, que d'aquí endavant es dirà sancionada per actea reciproca
banderes i escuts d'Espanya i de Ruhen Dario i en la qual s'hi • conveniencia, ratificant alai traPersia i plantes, flora i catites.
ha col-locat una làpida en honor dier6 vetusta representa Espanya
El rebé l'alcalde, que ti digne de l'insigne poeta america. La lä- i son reflexe gloriós República
un discurs de benvinguda, do- pida es original de l'escultor Ila- Argentina.—Basili Paraiso, - prenant-li el Xa les grades.
fel Vela del Castillo.
sident."

Penya Rin aniran esgolant-se i
reservant les demandes pel matela ordre que vagin rebent-se.

Sembla esser que els dits wgenta na ha comunicat al jutge senyor
foren els que van detenir a la lteynoso que ha donat oestes permere i germit tic Melcior Ferrer qué sigui trasIladada a N-tuesta
PILOTA BASCA Bosch, conegut per "El Nano", r presó Maria Arch Llano, aman t
entre els carretera, pel "Bróquil", d'Antoni Jis-nenes., acusa!. d'haver
En el Frontó Comtal
Segons sembla, els dita agents ares part en l'asna del tren del
D'entrenament entre socis do saben que l'esnrentat subjecte era Poble NO to
la S. S. B. se jugaran dsurnenga (intim amic d'En Recasens Guita!,
mati els següents partits:
"El Sordo" i Trilla, aquest último
A les onze: Escudero - Sieues trobat mort prop de l'estació de
(roiges) contra Patau-M. Garita Masnou, en ferina molt misterio(blaus)„
sa, la matinada del dilluns.
A 1,s dotze: Francesc 130 conDels informes adquirits, resoltra Rigauma.
ta que "El Nano" va desaparej-PRIMEN ANY
"Mach" de tir al blanc arr d'aquesta ciutat el mateix das
Amb ocasió del concurs social d'haver aae comes el robatori de Patronatge: Exem. Ajuntament de
de tic cel.lebrat cnt rrtaig darrer referencia.
Barcelona :-: OrganItzació: JoPer disposició del jutge senyor
per cl Grup Deportiu de la caixa
d'Eslalvis, el Grup Deportiu Ar- Reynoso, el nielge forense, En ventut Nacionalista "La Falç"
nüs-Gari ha invitat al primer Wifred Cerdea, ha reconegut a Data: MI, del 18 de novembre de
per a efectuar un "match" entre Adela Zamora, esposa del proce- 1922 :-: Lloo: Palau de la Música
sa/ Féancesc Verde Sinai, al doel; tiradora ambdós Grupa.
Catalana
Acceptada amb gran entusias- micili del qual es fractura ia cai,
me la dita invitació, sala orga- da ami) el metieLlic, i la qual dona
Primer. — Podrais pendre-hi
dona
a
Ilum
al
cap
depoes
dies
de
nitral el "match" per a el pite-,
part totes les cobles do Cataum diumenge al matf, en el Po- la detenció del aeu'espós.
Segons el dictamen facultatiu, lunya, havent-se d'adreçar, per
ligon den Tir Nacional, amabledona en gima aquest fi, al secretari del concurs
ment cedit per a el dit efeets, i segueix l'esmentada
estat, sense que, per tant, pugui de eobles, correr d'En resane Clsecta les següents e,ondicions:
rala 4, principal, acompanyant
cap dedaracie.
E q u ip a, de vuit tiradora. Arma, prestar
El mateix dootor reconegue una celada, firmada pet director,
naire de guerre. Posició,
detallant els elements que cornDistancia, 100 metres. Blanc, l'abate ferit que hi hagué quan el posen la cobla, els guata han d'hacircular de 0'80 lardees. Dispara, sucees de referencia, faldee Sän- ver actual en ella al menys d'en&u en una serie. Temps, 15 mi- ctrez Sarrion, el qual, si be sedel 1 de julio' d'enguany.
sucia en bon estat, no es troba
nuta,
Guanyarä el Crup a que perte- encara curat del tataSegon.—Com a dret d'inscripa
lletrat defensor del proces- ció, deurä satisfer-se. al forranneixi l'equip que tingui mejor satElaegismon
Sola. Guardia, Eis lar-se aquesta, la qsrantitat de
nombre de punts.
Ventura
Torne' i el procu- vint-i-cinc pessetes.
Es molt de Roer aquesta orien- rador delGarcía
mateix, En Josep Maria
El plag per a inscriure's serä
tació deportiva ds les entitats Nogre Balet, han presentat
un es- del 15 d'octubre al 10 de novembancàries i similars.
crit de rentes en el Jutjat i d'apea- bre prop-vinents.
tecle davant l'Audiència, contra
Tercer.—Es destinara a premie
laute pel qual els denega la re- en el present concurs, la suma
forma del de procesament d'Ea sal 'solar/sed pum auto op
Dimarts van compareixer a des Sola.
guata es repartiran en el número
Pol Jutjat s'està Iliurant el tes- maxim de sis premia adequats
claree davant del Jutjat que uta timoni corresponent pesque, l'Au- la elessificacie que Per sos 11A
trucha el *timad per robatori
assalt del tren al Poble Nou, els diència pugui aesoldre la dita
merescut del lurat les-ritshagn
agenta do vigidancia Tomàs Ube- apeLliac16.
colaos mes sobresortints.
da Sanchez i Victoria Argente
El jutge senyor Reynoso ha
Quart.—Les dables deuran subBoj, afectes a la Delegació de poa contestat negativament.
jectar-se als següents exercacts:
ticas del alisar lote de rguep14411
- EI dirpp_tgr ge PregenS dg
Execalcid d'una agrdana

Concurs de Cobles de
Catalunya a Barcelona

Del tren assaltat

Les Juntes militars

El segon acte de Les
t
Planes
,Cada dia s'agudiza mes el malesbar entre els anomenats "deterrninats elernents"; pesó ara.
Cona ja hens anticipat, no es traela de topades entre el Govern, o
algun miniptre, 1 les Juntes. San
plets de regim interior, amb la
qua' cosa no volem dir que pugui
asser indiferent al Poder públic
la situació que es va produira;
al contrari: sense armar contra ei
Govern, poden afectar més pro.,
fundament al Poder públic lea
conseqüències de l'stat d'änirn de
roficialitat.
Ja un periódic assenyala
as mes greu la divisió de l'exer-e
cit que una actuada, seva unania
com les que s'han vingut patint en la política espanyola des
de 1917:
El Govern, fina ara, sembia aue
esta col.locat en actitud espectarit
probablement—aixt ho asseguren els .ministerials—esperant
que es produeixi un fet concret
que requereixi la seva intervenA aix6 s'armada que els germens de descomposició moral sin
ja tan acusats, que la paissivilat
del Govern li pot produir arcas
responsabaitat, pesque fiar en
l'eficacia deits discursos que es
diu que pronunciaran el Rei i
cap del Govern a Sevilla, amb motas de la cionaci6 de la bandera
deis regulara, es eonsiaasra sin
tant pueril, s i es remeda que paraules igualment auti.ritzades,
pronunciades a Les Planes, tingueren un exit negatiu.
UNA CONSTIN?
Amil es taca iisear que els nacíais del Ter, Estranger que re
troben a Mali acallen teta a-a•
forme.

Una petició de l'Episcopat

Amnistia per als empleats postals
Segons han dit alguna funcionaria de Correus cessants de Barcelona, que es traben aquí, el car.
denal Benlloch ha pregat a tota
els prelats d'Espanya que en el
din d'avui, en commernoracie .2P
11 testa de la Patrona da Ccreme, es dirigeixin al Rei i al
Gavera demanant una amnistia
que torni a tales les Ihre dels
madestos funcionaria la. pass t
traistalitat cpm perderen a con eeqüencia de la vega
LES FESTES DEL PILAR
A l'església dels Jerenims
celebrat una missa cantada a Nostra Dona del Pilar, patrona des
de 1909 del Cos de Correus, satragada pels funcionaria.
La festa abs
'
celebrat Lambe
a totes les capitals i provfncies.
— Els aragonesos residentz a
Cort han celebrat una fundó reta
/igiosa a Sant Francesc el Grasa!
A l'acte, com a cotenari, ha assissa
tit el ministre de la Governacid.
Al restaurant "La ?fuerte" s'ha
celebrat un Spat de 200 caberle

imposada, la partitura de la qua)
es facilitara a l'inscriure's,
b)
EXPCIIM a primera vista
d'una sardana inédita.
c) Execuci- d'una sardanas a
llame elecció.
Aquestes sardanes es tocaran
en forma abreuanda o sigui, curta
arras repetició, Muge amb repetició i un sol contrapunt.
Quinta—Cada cobla deurà entregar a Einseriure's una partitura de la sardana escullida per a
executar a I Pure elecchh
Sis.—E1 fallo del iurat serä inaaeLlabla
Setè. — Les cables premiades
vindran obligades a tocar gratnitament en una adicie que la Joveutut Nacionalista "aL Fal", orean/Lea amb fi benefic per la tarda del diumenee dia 19 de no-.
vembre.
Viute.—Si alguna do les cable,
res mancament a les presenta bases, perdrä els drets a subvenció,
el d'inscripeie i el premi si en tenia de concedit.
NOTES: Els premie seran irttegrats de la següent talad: Un
preml de 1,500 pessetea; altre
do 1,000 pessetes; altre de 800
ídem; altre de 700 (dem ; nitre
de 800 ídem, i nitre de 400 ídem.
Totes les cables assistettts al
concurs de fora de Barcelona, se[tan subvencionades amb la cm:tul:tal de 100 pessetes. com a indetnnitzaeid de despeses o remaneracie de la practica deis coasprofusos contrets.
Formen el Jurat N'Antoni Nicalma president; En Juli Carreta,
N'Autoni Ame/t a las Francesc Pujol, En Joan Lamotte, Ep Joan
Ea/celta, En Josep Seres 1 Jara
raids Brú, secretad.
,Sormen la Comissid Exeeutiva:
N'Antoni Alegre, En Joan Balletbit, En Josep hIa¡Aae . /1,..
que 4149ri•

-/gleiarr""1"
'
-Miger IlMer
LA

GASETA LOCAL
•

tila

DE MADlilD

12 d'octubre de 1922.

Mores d'intercede: 7, 19, 18
Bareanetre a O . 1 al nivel' de la mar,
7 861, 7657; 7651.
Termómetro ser, 14'9; 174; 17,0..
Terniddietra bumit, 131; 154; /6'7.
Iturudat (centesimes de saturara»,
•
3,0: 80; 87.
latreccht del vent, B,; B.; B.
Velooltat del vent en metres Per se na, 3; 4; 1.

1

•

astas dei cel, quasi talud; tapät; nuvo-

".

Clame de naval.% cumulas,

stratus-etl-

eg MIMA; scratus-damulue.
Temperaturas extremes e Pombea
ldäxLma, 183.
Minima, 13'S.
Mínima erran de Cerro, 11'8.
D'oil-lactó termometrica, 5. Tem eratura ridUa, 16'0.
Precipitació acuosa, des de les 7 llores del cha anterior a les 7 ho es de clla
de a data, 0 3 mIllinetres.
Bccorregut del vent en Igual temps, 165

p

y

•

quilóinetrea.
Observacions particulars, boira,

PREUS DE SUSZCAIPCID
Barcelona: p ues peE8 /C5 al
mea. Províncies, 7'50 pessetes
tres mesos; 15 els sis ídem; 30 un

8

any.

Unió P9stal; 25 pessetes tres
meses; 56 els sis; 90 un any.
L'Orfeó Pirenenc del Circol Bar
Celen( crObrars. que dirigeix el
mestre En Marian Mayra', pendrä part di prop vinent (numenge, a la nit, en el festival que ha
organitzat el Circol Regional Valeneiä, on cantara les millors
obres dej e.00 repertori.
El vinent diurnenee, el Crup
Excursionista Minerva, de la Bar_
celonete. efectuara l'exeursió far millar al Bosc d'En Xercavins
k (Rubí). anunciada per al passat
" diemenge i eme fou Suspesa a
causa de la pluja.
bloc de reunió: Estaria deis
,
Ferrocarrils de Catalunsa, a dos
asia quarts de vuit del mata
f

Vi blanc. 085 vieira lit.
Amó A alaristany
—
El ceceen t que demà, dissabte,
les deu de la nit, donsea la
Secció Choree del Foment Martafrene, que dirigeix el mest re NE' mili Gaya, al Grup Excursionista
n Minerva de la Barceionela, amb
Imotiu del IV aniversari de la fan'daciú de dita entitat excursionis_
ta. eslava dividit en dues parts,
executant-se el segfient prograe
ma:
Primera part: 'A la riostra senyera", "La festa de la vila" (sar
dana); "nrit de Pätria", "De hon
matf", "Els tres tamhors", "llene
ne de l'arbro fruiter".
Segona part: "Voreta la mar",
"Laden de les violetes", "Confidencia", "A la gentil Rosa" (estrena); "Enterro", "Es juny", a
carree del bes den senyer Balate
i acompany-adee a! rran 3 pea otee
tre J. Stinye i per la seezió cho ral; "Salut als cantor3" "La nit
; de l'amor" i "1 'arbre s3grata.
¿a
L'entrada serä per invitació,
2

1,G1UOLU.

.

t

JOIES \'1LANOVA UNID, 6

La doctora Teresa Campafia
,1- Cassi, de poc arribada do París,
on ha romas molt de temps ampliant estudis, ha obert el seu
Consultori al canee Coneell
'Cent, 322 entresol.
Rares de visita: de 11 a 12, i
de 2 a 4.

e

LA GRZu1.—Caf5 de alta qualitat
En vista de l'exit assolit en
Pestrena de l'obra d'espectaele
titulada "La Monyos", alguns
andes i admiradors de l'autor,
empresa, intèrprets i pintors que
han contribuit a l'inusitada pre_
sentació de l'obra, han organitzat per el vinent dissabte, un
kpat de caräcter intim i popular, dedicat als dits senyors, el
Qual tindrä lloc a la clässica Font
d'En Corma.
Accedint a prees de la Junta
Uirectiva do l'Associacie d'Aluni-

1

nes de l'Escota d'Enginyers, 191lustre enginyer de "La Maquinista Terrestre" En Josep Serreta
desenrotllarà un curset de 21 conferencies setrnanals, sobre el tema "Calcul i conatrucció dele
aparells d'elevació".
Les conferencies san esperades amb molt d'interes, puix es
unanime el reconeixentent de la
competencia de l'eminent disertant. Seran palenques i s'ha
per pronunciar-les tots ele divendres, des d'avui, que s'inaugurarà l curs amb la primera conferència. L'acte comeneara a (los
quarts d'una, i tindrà !loc. aixi
com les conferencies suecessivea,
en una aula de l'Escota d'Enginyers, cedida a dit efecto pel director da la mateixa, oe o En
Paulf Castelle,

d t r

Enid Vi negre, 075 emp. lit.
Arnó
Maristany
Precedent de Nova Iork, ha
.arribat a Barcelena, don Pere A.
Soler, dector en Quiropräetica.
El doctor Soler es graduat a
l'Escota. Palmer, descobridora
d'aquesta nova ciérrela, que si bd
ja anolt vulgaritzada en patosos
de ('América del Nord, conque-

DARRERA HORA

tela cada dia nous milers d'adeptes a teto els palesos on oe diana
a coneixer, puix la seva explica_
cid bàsica, consisteix en un sises
tema cientific de reajustar les
anormalitats del cos humà, que El monument al marques de Codonen origen a malalties o domillas
lencies, sonso recorre a drogras
CADIZ. — Han artibat l'infant
ni instruments, treient
don Carles i el ministre de Foment la presia dels nirvis de la men
t.
columna vertebaal.
A les quatre de la tarda sala
El doctor Soler ha estat exer- inaugui
st el m nectee it a ai
cint la. quiroprädica amb extra_
ordinari Seit durant cinc anys a rueda d'Apedace.
Pan
parlat le Eneic
Nova lork, havent ara fixat sa re- Deerbamps,
l'infatt i el ministre,
sidencia a Barcelona, carrer Va- errItint tots al
riarque3 do Colencia, 233, principal segona.
in dlas.
Desitarem al doctor Soler que
l'acte han asi!stil ei3 liebes
consolidi entre nosaltres la te- dcA
Bersiglia i Shin-Kaon.
nia de que ve precedit en el reacia;
eici de la nova ciencia.
En Lerroulx segons l'Unamuno
SALAMANCA.—Ltex rector de
LA GARZA.—Exquisit cafe pur.
la Universitat, comentant les daEls colmados el venen.
rr eres declaracions de que ro goL'Associació Excursionista De- vernaria amb la Monarquia
dit
que el cabdill radical es menportiva "Puigmal", com a inaugurada de la tempotada d'hivern, te dins del partit republicà pel a
efectuarà la travesía del Montseny que no hl hagi parlit, ja que la
el dia 15, sota el següent itine- seva presencia en ell eepanla als
veritables republicano (aun fa terari:
Balenyà, Sera, Brull, camn de mor als reformistas, que-no san
cinc sons, Matagall, Sant Mar- monärquies.
etel, Santa Fe i Gualba.
Sortida, a les 7'30 de la tarda
del dia 14, per l'estada del Nord. DE

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA
UN1VERIITAT ne BARCELONA

L'ESTRANGER

Ilavent eomeneat al Palau de
la Fira de /ilustres els trelialls
d'instalació de /l'Exposició anexa
al primer Congres Nacional d'Higiene i Sanejamant de l'Habitació, es fa present a tots aquello
que vulguin exposar els seus proMistes, (ple el próxim dilluns, dia
16, del mes que són, han de quedar acabades per complet las instal.lacions.

Divendres, 13 d'octubre de lee

PUBLiCITÄi

L'EXECUCIO DE L'ACOrID DE
PAUDANIA tiNg CONIISSIO
ALIADA A KODOSTO PER A LA
OCU?Atai0 DE TRACIA

Constantinoble, 12.—Els generals aliats han deciiiii d'enviar a
Rodosto una Camiseta aliada per
a que s'entrevisti amb el general
Nider, cap de les trapes gregues,
amb l'objecte d'acordar les mides

El Grup Excursionista de l'Ora
feó Graciene celebrara durant
els dies 15, 18, 21 i 22, les restes del primer aniversari, sota el
segúent programa:
Dia 15, inauguració dcli bar:deaf, àpat del Germanor, en un
hotel de Vallvidrera. A les deu
de la nit, a l'Orle& gran audicid de sardancs per la notable
celda "Els Montgrins". Dia 48,
con f3rencia per N'Aristides Cot,
obre el tema "Impresiona d'un,
viatge per la Cerdanya".
rant-hi l'Esbart Folk-lore de Catalunya qui donara a conèixer el
I verdader ballet do Cerdanya.
Dies 21 i 22, extraordinària exe
cursió al Menostir de ameos
Creus.

do si as legal la reclamació im- Ció acunada en toles les obra
posada per l'Attorney general que componien el pro grama; si
pecialment de la "Simfonia
prohibint als vaixells portar l' godas alcohóliques dintre aún acabada", de Schubert, que alea,
Innit de tres reales, es dirigiran 11 una interpretació inagistral
al Tribunal Suprem per a impedir L'orquestra i son admi rable sa,
Arte et Govern faci prosperar. rector ¡oren ovaeionsteL -:,!
Denla parlarem mes delinea
áltidatitelamont.—Radio.
esee
eament de tan intessant °encera
'LA SITUA010 D'AUSTRIA
Viena, 12,—Després descolter
al Canciller Monsenyor Seipel, la
204
Comisaba d'Afers Estrangers ha
La vetllada qu e es ce!ebri
aprovat una resolució donant les
anit passada al Iris Park dona
gràcies al Canceller pelo esfor- els següents resultats:
ços realitzats amb Seit per a soPrimer combat, Blasco contra
córner a l'Austria i atenuar la se- Cuenca, aquest guanyä per punta
va miseria i les seves necessitats,
Segon combat, Cola contra la
aprovant les declaracions del iioz; guanya Cola per abande de
Canciller.—Radio.
l'altre al tercar round.
Tercer combat, Camarasa con.
Ira Fabregat; vene aquest
DE BARCELONA abandó de Camarasa al cana
round.
Quart combat, Girones contri
TELEO n::AMA DE "NOSMaseusf; guanya Gironès
TRA PAicLA"
punto.
S'ha cursat ci següent teleQuint combat, Villar contra d
grama:
suls Simeth; venc Villar pa
"Senyor alcalde de Palma.— punta.
Secció Catalana de Nostra Parla
ens tramet cotudol mort ilaustre
Martí, espill de patriotas; preSA RALLO
gant-vos ho coinuniqueu a la disAnit al cama' de POlm sosfias
cortada familia.—Nicolau d'01gueren urea gran brega, mota
ver, 'Negre-Balet."
veda per antics ressentimenta
Josep Cazaeonell Estrada, de 30
anys i Marian Berzas Abril de29
ORQUESTRA PAU CASALS anys. Aquest darrer agredí al
Atril' vespre es celebra al Palau Carbonen amb un ganao s! de
de la Música Catalana el primer grans dimensions , produint-li una
concert de l'actual serie de Tar- ferida punxant a la regid toraxica
dor.
dreta i una altea al bree.
La sala es vele animadissima,
Fou detingut pel guardia na
La notable orquestra del mes- bä númer5 531 a dos sergents di
tre Casals en don ä una execu- l'exercit.

que hagin d'adoptar-se per l'evacuació de Tracia per les forces
hel.lèniques i Pocupació d'aquesta comarca per les troves alta
des.
A Andrinópolis i
Lule-Burgas, sanstaalaran eontingents franceses; a Rodosto
hachan aUsenkeupry, copian-.
gents britànics, 1 a Txerlu, contingente italians, sumant en total
les Torees aliades set batallons i
dos esquadrons.
A cadascun d'aquests centres
d'ocupació i haurà una ocupació
unter -aliada de control, i a Rodosto una Comissió tamisä talaraliada de transporte.
Per últim han estat presos dispesicions per a organitzar l'ocupació aliada en tole l'extensió de
la vorera dreht del Maritza, un
cop svacuat aquest territorio per
les tropes gregues.
Aquesta ocupació, com se sala
serä per un perlode de trenta dies
a comptar de l'evacuada grega.
Se situaran contingents de tropes italianos a Dedeagatx, tropes angleses a Lule-Burgas i
Emotika, i trepes franceses a Garagacx.—liaves.
CONDEIWNES A WORT
Riga, 12.E1 tribunal revolucioneri de Pensa ha condemnat
a mort a tres sacerdots i vuit seglars que s'oposaren a la confiscada de bens de l'esglesia.—
Radio.
ELS NAVIERS ANGLESOS CON-

TRA LA LLEI SECA
Nova-York, 12.—Les companvies de navegació angleses, lesitjant de plantejar la qüestió

trr,enes7
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S'ha posat
a la venda
el volu m
primer de la
HISTORIA
NACIONAL

La Junta de Goveen de la seca
ció P. d'Esports i Excursions del
Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria
convoca a tots els soeis del matela i els prega Passistancia a la
junta general extraordinaria que
per a Peleccia del capità de rem se
celebrara avui, divendres, a les
deu del vespre

r-Z
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El Ateneu Obrer del districte
segon ha quedat constituida una
comissió encarregada de portar a terme tots els trelralls que
siguin necesario per a la confeccid da un anuari calza.
En breo i per mitjà de !a Premsa s'avisarà a tetes les entitats
catalans per a la inscripció.

Anton: Rovira i Virgili

Diumenge passat celebraren
les Cooperatives obreres de Dar,
celona una important reunió en
el local de la Cooperativa "El Reloj".
Fou examinada la possibilitat
que les Cooperativas, acollint-se
al Retal decret sobre subsistències promulgar en el mes d'agost
passat facin alguno treballs per
a aconseguir l'abaratiment deis
artieles de primera necesitat.
Assistí el doctor Aguada Miró,
president de l'Abneu EneiclopZ2-,
die Popular, per a informar sobre
els seus treballs encaminats -a
que els milions que l'Ajuntament
de Barcelona 16 assignats per al
fument d'habitacions a bon preu
no sigui concedit a empreses industrials de construecions ni a
la Carrilera de Propietat com ha
deixat entreveure el cap de la majoria consistorial.
Els reunits acordaren elevar
una protesta all Consistori per
encune que en aqueet afer de la
crisi d'estatges no desplega una
activitat suficiente que da el factor mes important ile la vida social. Per no liaren fet res a
favor dels milers de families que
%aun en les inmundes barraques
que formen una muralla de miseria alvollant de la ciutat. I, en fi,
pei fet que ,es pugui tan sola pensar en emprar els milions attabuits a aquest fi; sin abatís escu ltan i atendre la veu de les organismes populars de la ciutat, que
eón los qui verament representen
el poble que sotreta i paga les
conseqaencies d'errors i faltes
deis administradors de la cosa
pública.
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CAT ALLJNYA

Les adhesions de manifest del C. A. de
D. del C. i de la I.
Ja Secció P. de Propaganda
Autonom ista del Centre Autonomista de Dependents del Comerç
i de la Indústria continuen re-

lemt-se adhesions d'Ajuntaments
que en sessió consistorial han
votat integra la Declaració proelamant el fet de Catalunya Nadeclarant llur voluntat orajuda r a la immediata implantació
d'un Govern propi.
Arel publiquem la luiste dels
¡juntame nt e que van enviar Ilur
eetiesió els primero dies d'ésser
iniciada la campanya. Heu seis
eme' Roda, Seria, Barbare, Hospitale t de Llobregat, Figueres,
Ayguamercia. Arenys de Mar,
rasrredernbarra, Vendrell, Gavä,
Arbes, Barcelona, Soleres, Melles de Rey, San', Llorenç d'elortrina, Sant Just Desvern, Idasalcoreig, Torelló, Monistrol

mentserrat.
En edicions successives continuarem donarit compte de Iss
adhesions ja rebudes i de les que
es vagin rebent.
llore fa present, una vegada
Inés, a tots els &parlamenta, que
encara que no hagin rebut la conumieacieS del Centre Aulonomisja de Dependents del Comen; i de
13 Indústria, que s'apressin a demanar-la a la Seeció P. de Propaganda del mateix, Rambla Santa Mónica, 25, la qual tindrà cura «enviar-los immediatament.

Crónica Social
NOVA ENTITAT
Sole la presidencia d'Ea Frederir Barceló, actuant de secretari
Nenteni Grúa. han estat aprese!: els estatus de la Cambies Si n .
l entitat patronal.
i. • ohjoote de l'Associació, seg.
dieen e/s estatuís, es el se011:
"Coadjuvarà a la tasca dele goveras en la redaccid deis projectes do Hei, aportant erl concurs a
qua l'experi è ncia i la predica donen valer poseer.
Traclare d'uniformar en el possible Vactuarió en materia económico-social de les associacions
agrupad
Proserare eaproxirnació i "el
rnantenellent de contarte amb les

• orgatieracions obreres legalment
consteiliees, per a evitar que es
reeineixes e o n Iii etes socials,
creant organismes d'actuacier
Mixta, e stainint Comités peritaris. comissions arbitrals i, en una
paraula. guants elements puguln
tendir a liarnionitzar els interesaos eme : vals dols (actora de ia
producció.
Estudiarà i proposarà la funda.
ció dinst itudens de previsió i so,
cors en t,: lo s les seres manifestacirme o“adjuvarä al millor de .
Benrolllament i perfecció de les
ex:atenta."
En r-sum, aquesta entitat, seneP abandnnar la defensa dels
drets substancials del capital,
preserare encarrilar jurídicaDen! Ii, qüestions socials inspie
ran -se en les ori e ntacions acecetades a tot el mere i relegant els
pue:ediments de violencia a sil tire tenue per considerar-loe
igualment perjudicials a les ciases patronals i obreres, i sobretea ala interessos pública,

L'AFER EdeLe EMPLEATS
DE BANCA I BORSA .
anubla que egedijat el
cm:die:te deis dependents de Banca 1 Berse, augmentant les probabeitat s que s'arribi a une
Vaga,
Es diu que rls patricia u accrpeei la formació d'un subcomité, nlepenent del Comité paritari
emarregat especialment d'aquest
COltflicle, sin.") que voten que centelle Vestudi de les bases que te nieti presentarles al Cornee susDENUNCIA

feex-president del Sindical de
Porters, de Barcelona, Joan Con.eha. ha denunciat al Jutjat de le
Barreloneta a diferente consocia.
que l'han tret violentament, del
clirree, infringint e:s ,Eataluts de
Sucietat.
DETENCIONS
Han esta!, detinguls i posats a
t di sposioiódell Jufjat ele Terrasse,
Je9 ú9 Aliene Navarro i Franceses
Go nado Expósito, que en un camf
p róxim a Les Planes insultaren i
a nienaearen amb pistoles per rtvalitats de l'ofici, a Joan Riese
Cispert. i Antoni (Jarcia Sine.
ELS CAMBRERS
Segons una nota que ha arriba,, a la reedita% redacció, els aseoeials del Sindicat lliure Prof essional de Cumbrera de Barce-

lona es reuniran en junta general
ex traordinària el dia 19 del mes
erre som, a les guatee de la tarda,
en el seu local social, cauce Poment, 64, principal. Per a donar
e ampliment als ardides 51 i seßüente deis aeus'estatuts, a ti de
decirte:tu: el boicot al Cate del
Re staurant del Ball la Bohemia
falliese establimenta de don Baldenter Célebre,
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ARENYS DE MAR. — Despres
duna dice plujoses, el diumeuge
n la tarda caigue en aquesta vila
una mänega d'eigna; tal era la
orea i espessor de la pluja que
per espai d'una hora mondé nostres campe i carrqrs, causant
clanys d'alguna corteideracid.
A la majoria de les rases del
Rial i la Riera entrà l'äigua de
les torrentades. En el fort
l'aiguat, i a conseqüència d'una
eellavisada entre el Calvari i la
Punta, descarrilé el tren corren
que surt de Barcelona a primera
hora de la tarda, sense que ecorregues cap desgräcia personal.
— Al mateix din, at mate i
a la sala de la Casa de la
es porte a cap l'eleccie per sufragi dels vetos que han de constituir la Junta de evaltraciú i confecció del repartiment. Sense oposició foren elegits, per la part
real, els senyors Josep Nogueras
i Sana, Guillerm Lagarriga i Casianitjana, Tose Maria Feliu i
Ferrer, -Andreu Gallego i Herrero,
Jaume Gres i Tarre i Joaquirn
LleteSse i per la part personal:
Antoni Rossell i Isern, Pere Gensi i Castillo, i Josep Martí i Pera.
Cons a novetat. havern de fer
esment de la intervenció de Velemera fernent que, en ús del dret
de sufragi que en aquest cas
otorga la Bel, fou exercit.
— Acabades les importante
obres que han fe!, a nostra esglesta parroquial, are es mil amb
Ilibertat pot admirar-se tota la
magnificéncia, grandiositat i pulesa d'est il de nostre gran retaule
de l'altar mejor, enie a Catalunya. la restaurad() i neteja riel
qual l'acaba de fer amb escrupulosa cura la casa Prise de Barcelona, despees ile catorze mesos
de treball. Són molts els amants
de les antiguetats artestiques que
el visiten, sortint-ne admirats.
— En son teatre "Sala Merce", per a les vinents festes de
Tots-Sants, una companyia d'aficionals representare un drama
popular.
— El diumenge que ve el
Centre Regionalista inaugurare
la serie de vetllades de tardor i
bivern amb les comèdies "Gente
bien" i "Fines i violes", a cärrec
dels aficionats que tan acertadament diri g eix noslre arillo En Caries Xena.
— En el pont del ferro-carril
de la Hierra s'estan fent obres de
reís« i contenció,
— Ha tornat de montanya,
amb sa familia, En Francesc
Xavier da Prats i Subirä, tinent
d'aleahle nacionalista.
SERTMENAT.—Es parla amb
insistencia que l'Ajuntament
d'aquesta vila, preocupant-se del
benestar ele la classe obrera en ge
neral i per a suplir la manea
d'habitar:loes té el projecte de
construir cases baratos de confurtratat a la nova Ilei.
— D:ntre breu tenips serä t in
fet, degut rl zel del fabricant En
Francesc Serra Roca la ¡natal -lacid d'aparells telefónica particulars dintre la vila.
— Han quedat per fi completament acabades les costosos
obres de coberta i «remera del
safareig paladio del carece de Climent Humee que eren ede gran
necessitat i que prova l' i nter è s
sempre pespert del uostre govern
municipal.
— El prop-passat dissabte va
inaugurar-se al "Casal Nacionalista" una temporada de cinema,
vegent - se la sala concurridisel-

ma.
Ha pres poesesi6 del càrrec de vienri d'aquesta esglesia
parroquia! prevere Manuel
Aragón Burgos, essent destinat el
revereud Josep Vivó, que abens
l'ocupava . a la parróquia d'Ale-

Ila.—C.
TARBAGONA. — Ha qudat cona
titutda de bell non en aquesta
ciutat la Societat de Salvament
de Näufrecs, havent 880, a la
reunió, entre altres, els seryors
En I Maeiä etanol, En Litris Benet,
presldents de la Cambra de Comere i del Club Näutin, respeclivament; el segon eriginyer de
les Obres del Port, senyor Ripoll i el präctie, En Josep Zara..
goza.
S'aprovà una proposició de
l'enginyer En Fulares° Membri,
Itera i es Ilegl una !letra del Cornee, j Junta superior de Salvament, oferint el seu ajut a la nova entitat.
— Visan comencat a obrir ets
dota per als fonamenta de Idiflej de la nova firbrica de tabacs
que s'establire en nostra cenar..
— Entre els d'esquerre de
nostra "provincia lii ha el propéisit de cel.labrar un prandies
acte de propaganda d'eequerree
en els primera dies del proper
mes de novembre, en el (mal pandrän part els parlamentaris esquerrans de la "provfncia"•

Seguidament s'organitzarien
una sèrie dados, complementarle de l'esmental, en les mea importante poblacions de les ent rades tarragonlnee.
— Ha mort a l'avançada retal
de 71 anys, el dese:ti dels reporters
tarragonins, N'Antoni Ramos Caballero.

L'acte d'enterrament, mol t
concorregut, fou presidit pel diputat de Catalunya En Manuel
Manes, per dsser el ernyor Ra-

mos acial de la Dipulacid tarragonina.
Enviem l'expreesse de nostre
cordel a sa atribulada familia.—
Corresponsal.

REUS —El Gremi d'adroguers
i similars ha començat a obrir lee
Seres botigues a les vuit. del mate
implantant la jornada mercantil.
— Per el diumenge próxim
s'anuncia l'obertura de l'escota
municipal d'aprenents do comerç
e mb el repartiment de diplomes
als deixebles del passat cure aca-

dernic.
— Durant la fundó del piseset diumenge, en un passadie del
teatre Fortuny, es va disparé el
revólver d'un policia, ferint a un
company d'armes. Per sort la hala va encastar-se a la pared d'una
llotja sense fer mes estralls.
— La policia governamental
ha detingut dos quinzeneris joves que havien vingut a Reus
fer de les seves. Despees de pasear unes hores al calaboseo del
euartelillo municipal, han estat
expulsats de nostra ciutat.

Ilan caigut plujes d'hivern

en aquesta comarca, seguint amb
marcada tendència a continuar

plovent.

— Al teatre Bartrina, dissable i diumenge próxims es progeetaré la cinta "La sardanista" i
debutarà l'aplaudit vente: Roe Moreno.
— Al teatre Bnrtrina s'hen
vist rnolt concurregudes les sessions de cine, projectant-se
reelleula "La Roma dele Papas".
— El senyor ministre d'Hicenda ha enviat un telegrama als
exportadors dc vine, notificant la
suspensió d'aplicar el ruin reglament de retorn de quaniitals per
l'exportació de vins dolços i inaneteles.
— A pesar de la malta oferta, aquest mercad d'ametlles

gueix amb preus ferms i abundants operacions, efecte de la
gran quantitat de sacs d'ametIles que venen ernbarcant-se pels
ports de Llevant i Andalucia.
— Al nostre mercal, els preus
rnitjos són: Ametlla molla en esdefolia, de 55 a 56 pessetes sac
de 50,100 quilos; ametlla en gra,
Esperance primera, de 24 a 2150
duros quinté de 41600 quilos;
Esperança segona, de 23 a 21 duros. Come, de 22 a 23 duras. Llargueta, de 25 a 26 duros. Marona,
a 27 duros. En igual temps
passat any vallen les ametlles en
equeix mercat: elollars, en esdefolia, 95 pessetes sac. Gra, Esperanea primera i segona, 36 i
32 duros quintä.
Per el port de Tarragona, chirant la paseada decena, sisan erntareat 32,000 enes dementa.
FOMELLS DE JOVENTUT CE
SANT FELIU DE LLOBrIEGAT
Nestra Urea, riostres Ideals,
Bones amigues, La Yergo nena
l'ESTA DE BENEDIre:10 DE
LI-1211 BANDERA
les vuit.—Missa de COMIIIIiö
general, arnb assistencia de la
Lega Espiritual de NosIrt Don-a
de Montserrat, de Baree t etia. que
vinchie a Sant Feliu per tal
somar-se a la riostra resta ds (.2 i
de pätria. Diré la missa el conellime de l'esmentada Lliga,
doctor En Josep Llobera, canonge de la Seu de Barcelona, 1 duran!, la mateixa, els rrenibres de la
Elige j els pomellistes cantarais
conjuntement motete enoarisi :es.
Seguidarnent, es resarà la visda
es'etritual a la Marc, de Deu rla
Montserrat i es cantaran els goigs
de la Verge Consellera,
A un quart nl. dem — Arribma
a Sant Feliu de l'"OrfeeS Catalä".
De l'estació es dirigiran a l'eeglesia parroquial, co se celebraré
a les onze. la entiesa i benedicció
de la bandera. Dirä el sermó
I'lltre doctor En Carlee Cardó, canonge de la Seu de Barcelona i
cantarla I-Orfee Cahalä". Despees de la missa, el senyor reetor-areiprest, En Francesc Soler,
prevere, beneirà la bandera apadrinant-la la senyoreta Núria
Guarro i !Terne menyor batel de

Finit l'arte, la comitiva, fermenta per les autoritats, pedrins,
pomellistea, "Orfee Catete" i tole
els qui vulguin bé acompanyarlos, es dirigiran a la Casa Consistorial 'a retro bomenatKe a les
autorilat e, col-tocara solemnialment al baleó, entre els cante (le
P"Orfeó Catalä", la bandera berueda.
Tarda
A les quatre: Gran vetllada pomellista.
A Barcelona es venen les locatitule per la vetllada de la tarda
a casa Subirana, carrer ele Portaferrissm i a relditorial Poliglota, earrer do Petritxol.
OLOT, 1'2. — russable al ves-

pre en el teatre Principal tindré
Une un miting en el que parlarän
En Pere Cerezo, En Joan Casanovas i Ep Marcelt Domingo.
— En la paseada setmana se
registraren tres mores, dos naixements i tres matrimonie.
En el poble d"Hustalets
Itass'estä celebrant una Santa
?Mesh%
— La Unió de Mestres Nacionales ha nomenat detegat per
aquest partí! a/ nlestre de S'are

Associació Protectora
de l'Ensenyança , Catalana

des de teta -mena de prejudicis,
al riostra entendre.
El senyor lela, diputat
El diumenge die 15 acaba el
(bu: L'acte que en aquests termini de la presentació de eoir
moments estem celebrante te una lieituts per als que vulguin pendoble finalitat, ja que evui es l'ad dre part al Concurs obert per
veniment a la vida politice d'a- Enmantad° Protectora de l'En.
lora.
També l'Associacid de Marias, qtlesta entitat republicana, na, aenynnaa Catalana per a lobten de Arenys de Mar, ha fet un pre- cionalist4 i federal.
cid de beques per
Estudis
sent d'ornamente a l'església de
,Tenim, per tant, propici el te- Normals de la Manco/hunitat de
Sant Andreu del Ccli d'aquest rreny per a plantar-hi l'arbre de Catalunya.
‚es
la Llihertat, per a la Democrecia
ternae.
En el darrer Consell directiu
— El nostre particular amic catalana i per a la República feEn Josep Maria Vayreela ha ob- deral iberIca, amb el pacte de to- de l'Associacid Protectora de
l'Ensenyança Calalana, a propostingut el grau de doctor en Me- tes les natinualitats.
Dedica una sentida orrield als ta de la seva Comiseie editorial,
dicina.
nshrtirs que en aquesta mateixa es ratificaren els següents acorde:
— El nostre hospital ha revut un donatiu aminim de 1.000 (liada ponderen llurs vides Ilui- designar a la senyora Sensat
tant per la República.
pessetes.
tenyora Fabra i Boten porque
El senyor Quintana de León, examinin l'original de l'Aritmè— Ha dimitit el cärrec de
temhe
diputat
fiscal municipal l'advocat En Daprovincial pel dis- tica Superior, presentat per En
trlefe, «menea fent un elogi del leufs G. Castellà; nomenar una
niel Dones Torras.—C.
tensase Fàbrega, a mil Peuditori ponenria per a l'estudi de la proD'OCTUBRE DE lana!
no fa molt li ha dedicat una me- posta del senyoe En Magi Morera
LA BISBAL. — cumplir...se reseuda evade.
i Galicia, sobre la publicarle>
53 anys del fet d'armes entre les
Parla de einauguraeid de l'es- eeuna Auca d'Histeria de Catalutrepes centralistes i els republi- plendid eatatare de l'Ateneu Pi i nya; encarregar la confecció de
cana federals de tot el Baix EmMargen, fent-ne un elogi meres_ 1,000 manes de les illes Baleare
pordà concentrats en aquesta eut per l'esforç que ropresenla a En Fausti Mari; procedir als
ciutat, els gneis, despees d'una per a aquesta entibe
treballs de confecció del Ilibre de
lluita aferrissada, acabaren per
Despees pasea a ocupar-se del in senvora Sensat "Les Ciencies
derrotar a un exercit comanat contingut del Programa de 22 de natureas aplicades a la llar", i de
per un general covard. D'aqueas.' juny de 1894, degut a Entira del
rl Biografie d'En Jaume el Conla Huita resultaren tres republi- gran apóstol del federalisme. don queridor, d'En Manuel de Montoc a n s morts, sense comptar les
Francesc Pi i Marean, i he fa bu; autoritzar al senyor En Pau
fardflies assassinades per la tro_ emh tanta eleqüencia, que tot Romeva perque junt amb el sepa.
sesgue és interromput per forte nyor N'Ende Giben procedeixi a
la preparació del segon llibre de
Fa 53 anys que la dotat, giran aplaudiments.
s'escriu aquesta diada, va a retre
Venim a portar—continna—en lectura i adquirir, quan surti, dihomenatge al 'lec on jeuen les tetes nostres creuade, politiquee, versos exemplars del libre en aledespulles d'aquells homes, por- una vegada mes la nostra ene- tnany "Antologia de poetes catatant-los-hi corones i brote de llo- ruede republicana, iperque la Re- leas".
ren. Fa 53 anys que la cintile el
pública un sistema de llame_
dia 6 reortubre, celebra actes de tat. Venim a portar les amen dol i tIc, festa.
ejes del nostre. espera N°C5
Enguany, penó, aquests artes l'ideal redernplor amh les flamahan tingut mes esplendor que al_ :redes de la riostra änitna jove, tot
A la "Schola Orpheonica", catres anys, puix que a mes de la el Programa Pimargalliä. Rec t a- rrer de Sant Honorat, 7, principresenria de les personalitats de irrem i vetees la llibertat de (' a- pal, tengue lloc el diumenge pasmes relleu del republicanisme de
talunya i la de tots ets pobles sat Eubertura de cura do 1,922 - 2 3.
la comare i de nombroses coleures, perd fase/Rafe per Cala_
Despres de Ilegit un bell parmissions de pobles de la rodalie, thinya per a p etar amb qui
lament pel secretare de eentitet
d'una torta representació del resennble (( ) vade).
en nenn del C. D., diferente segionalistes de IPEsent Emporitä
Venim lamb it amh l'eeperanea nyoretes i nigua jove, orfeonis.
amb corones, eal afegir-hi l'as- gil(' la joventut que pele, recu- tes, donaren un reeital de can d
sistencia del diputat a Curts pel le toles aqueetes esencias de lli- eons i números de música que
districte, don Salvador Albert,
berlet ciutadana.
foren molt aplaudes per la noradels diputats provincials don Jo_
senyor Albert, al moment brosa cortcuerenda que mis/escp Ida i don Albert de Quintana
dn voler - se posar a parlar, és slava les sales de la casa.
de Leen.
saluda( amb grana picaments de
Per acabar la testa, l'Orfeó, die
A /es dolos g el mati s'erganitmane.
rigit pel mestre En Josep Alter,
ze la rivica manifestació, preceAls märtirs del 6 (l'octubre, casää unes guantes cançons del
dida d'una m'im p etra que al se
permet p u-rne que solament els seu erepertere que agradaren
d'una marca fúnebre .es dirigf Id dediqui brete parenlee, pnix molt, mereixent el bis algunes
al pantee liTe nilarfins. Seguint el
que nula eloqüentment ho han teellee.
tradicional costum, Retuesta feri
Han començat les classes grofet lote els adoradors que m'han
cap, amb les banderes i eta preeedit. A eany de 1910, que tuites de Teurle, Solfeig, Piano i
acnrds de l'Hirnne republicà, pels
per primera vegada vele Apeen- Cant, per a joves i senyoretes,
rarrers on tingueren Hoe cls prin tar-me con} a candidat per a di_ retes i nenes, tots els dilluns i didenla tete de la Iluita, i retora
putat a Corte, a molts va estra- vendres, de sis a vuit tarda.
inuaediat al punt do sorlida que nyar el per qué no fes una caEl qui vulgui inscriure's a les
corn sempre es a leeteneu Pi 1 tegeriea manifeetacid le reptil/1i- rifles classes del present cure pot
Margen, Casal de 14 democräcia
canisrne, i és que encara el cos fon-ho a la Secretaria de dita enbi.eralenca.
telat, els deliras i divendree, de
ele c toral del districte no ein co
En dita societat s'hi celebranrixia prou per a rellevar-me ira a serie i els (limares i (Ajuma,
ren els set/tiente retes:
d'una manifestació semIdant. Jo rk deu a dotze nit,
A doe quarts de qual.rn de la no us vaig parlar de república
••••n•
tarda, coneert a càrrec de la Il- en tole els actos de propaganda
rejada orquestra cobla La Prin_. ppltlira que vaig reakilzar.
pies I. d'aquesta ciutat.
V'ser;1 si eme vaig dir-vos quo crganismes que per a concebir
. A les cine, grandies arte pon- era lliberalfssim, i aqui es con- el e ou desenrottlament tenen nete:.
clou tota una afirmad& /favent ' resella! d'un cap eoni a suprema
Acahat aquest, una audició
demostrar amb la meva actuada autoritat dele mateixos; en c ri nsardanes a Arree de l'anomenaria política envers el sentit republie vi—diu—aquest dastricte, amb
tolda, repetint - se aquesta audicä la mey a afirmade d'sllavors. legitim representant a Corte e
cid a les nou, celebrant-se a com.
No's pot esser lliberal sense erganismes federalistes en lotes
tinuarió rin Ilnit ball de societat desee republ:eä: ni republice sen_ les localitats de la comarca no el
te i cada un dels seus components
que resulti, esnlAndit i anitnat.
se ésser lliberal.
es cap de si mateix.
Grandisis mffing
S'eeten en consideracions resEntrant al fons d 3 la gimen&
ePlebrat al (llegant i espaiosa pecte l'Autonomia regional amb
respecte a la nora organitzadó
Sala teatre de l'Ateneu Pi i Mar- les seves consustancials, objecen perepectiva d'Esquerra Cataga:.
tant que aixd no seria uña obra lana, i pel que fa referencia a la
Era ple de gern a gene prest- en relaeió amb les neceasitats
dint l'acte el presiehant del par- d'un puble si ans de tot i per *m- contesta del partit nacionalistafederal de la localitat a les bases
te. d'Unió Federal Nacionalista ere de tot no fos existent l'undel cji.i."stiaznari que'ls fou pre- Republicana, don Frene: ese Retira tonomia individual.
sentat a l'efecte, fa resaltar que:
Gumä.
En fer un cebéis respecte del
ia benemérita entitat ho ha re()herí l'arfe, el seerefari de di_ rme fou reassemblea de Parlamenta coneunie pellti.ca. senyor Ca- taria, relata els esforços que va solL sonse que prev:annent hagi
mit, donä compte d'una expres- liaren de fer algun saetee politic sigut consultat per cap personastiva Bebes del dipulat per Figne- de la rnateixa en !Ámbar una coin- nalitat ni reprasentant (Set districle, Metí prev a que la nostra
res, don August Pi i Sunyer, en cidencia alar]) els eliges per a la
ta qual dóna les excuses per la redacció de l'Estatut de Catalu- din-en:tira politice practica tots
els seus notes en consonäncia
nn assistencia als actea que sos- aya, perd que mai varen tancarfa n celebrarle i de les se-gerente se en aquell cercle, perquè co- amb el credn Mine consignat en
el programa de 22 cid juny de
adhesions: "El Programa" i Co_ rlee( les necessitats de Catalunya
mite d'U. r. N. R., de Sant Fe- i aquesta es eminentment repu- 1894 i que pel que fa referencia
liu de Guixols; dels Comités do blicana i vol por al sen pimpi re- a l'orador, diu que acudirle a l'assemblea amb criteri prime puix
Pa l a frugell, Dlag-ostera. Elige gisme ..eimplantació del prograque eutainent ell forma part per
Republicana de Torrnella ele ma d'En Pi i Margall.
dret propi com assambleista, u h ISionlgrt; el president del partit
Respecte al programa federal,
servant de pas que amb dis acorde
fe deral de Palamós ¡resistí nr tots diu que es Iremic que soluciena
els actes, portarle ademes, la re- lote els preblemee i que el pohle presos .pej partit local -.respecte
presentació dic tole res correli- que amIga la seva Iliberació, en al referit qüestionari coincideilen en quasi la totalitat.
gionaris de dita localitat. •
tots I castres, no cal mes que
Explica el seu criteri en cl senEl senyor Fàbrega, tima d'al- practicar tot el seu contingut.
tit de que voldria acoblat, totes
calde de l'Ajuntament de Pata.
Catalunya, per la força de la
rreSs, a l'aixecar-se per a parlar, sera vitalitat ingénita, (aré que la les furaes 1:mm1)1i:sanes. Cadascú ___ eiu podria aixecar la
Os interromput per urna formida- seva obra sigui la prdpia volunseva bandera parlera:Adeuda amb
ble o vació, puix que, el seu gest ta t dele catalans. Soga que les
honrat ami) moles de les últimos nacionalitats nalurals no tinguin se prepia Hengua; mas al die
que hi llagues necessitat d'ajunaleccione de diputats provincials. red d'ésser; com a hornes !libeFet el silfo/ce diu: Recua° 'zis no pedem desertar del necio- ter les aigilee per a una volta
canalitzades, les turbines fundoarreciste manifestecie 4/IA m'heu nalisme i fa una comparacid arnb
nurian amb una impetuositat imdedicar., i tots aquesta atalaudi- la Irlanda 4 els sous homes..
ponent que serian !mines lote
mente, per fer-ne una tela que
Din que com a lliberals s'han
els esforç-os per a contrarrcelar
en nom vostre la denosito al da- posat al' costal de lea qüestions
un corrent avasealladora. (0c anamt do la freda liosa, sota de Socials, posant ea cooperació
cid.)
la qual reposan tres abnc- allä (in hi ha hagut sobra de raó
Aliene d'acabar el g en dieetire
grite duladana que sacrificaren devent la força bruta. En el
dedica un parägraf a l a, qüestió
Hura vides Ilielant per la Iliber_ politio sima npropat als naciodel
Marroc i la seva actitud rese
tat dele sena enneintodans.
nalistes, no obstant i significar a
pede ta minoria parlamentalsia
Analitza conducta política vellos ceses trastorna politice.
del Congres, fent avinent que el
de eerls prohorns quo dient-se
El dia que la desee obi: eret si 5,511 funoionament a l'igual que el
Ilib e rals, la soy a 11r:tenerle rom
mai emancipada, farà que tambe
tale ha estat un contrartentie ne r seentancipin les filtros classes, ja de Ics altres minortes no resulta
havent für mes que posar des_ que els obrera fan una obra d'hu- prou predio ja que s'hi obsertorhs al cannt de la Demneräria. manitat sostenint les liudes rei- ven molles anomalte g efes guate
Nosaltres, perd, ene hem de guiar vindicadores, perquh aquesta sire- ne fa esmeril d'una Manera molt
sixe sm na (le Bultos a la fi redundaran eloqüent a l'auditort. No obstant,
pel fiestee idead i
afirma que estä amb absoluta
en benefici precisament incida
rennhlicenn.
disconformitat amb la aventura
Veden] que l'h o me -aun porti el per a la classe burgesa. Respecte aquest particular hi dedica una de referencia i que caldria abangovernament de la Nade,
elegit pel mateix roble. Som fe- hiena part del son discurre essent donar aquella territoris retirant
el seu Petrel!.
deral, per n refehlir el pede d'u _ naolt aplaude.
(Recluta una formidable ova-'
Continua, el seu discurs ennid arnb totes mundees nacionallcid j es déme pelLarabst l'ectee
late quo elle acomode sempri tran( de fons novament en rae¡tecle pernee, oomparatit atine
NASIGH; LLOiifJtAl.
que aquestes estinéjuin

Joan las Eones, En Pulicarp Cabalar.
eee
— La senyora viuda de Burgat ha deixat tots els ornamente
del seu oratori particular a resglesia de Nostra Dona dels Do,
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PER TU PLORO, MERCE-
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Avui, divendres. tarda, a Mil
quarts da cinc, exit- grandiós del

vodevil en tres celes de V. B.. LAS VICTIMAS DE LANDRU

eretts populars. Nit, a les 10,
Colosal èxit de la tragicomedia
arub un peOleg, tres mies i un re_
sum, de Victorià Benedicto,
LA MONTOS
Grandiosa i eSL upOncla presen-

il

X
Ii

Primer actor: Jaume Borràs
Prim e ra aneja]: Elvira Torrens

tació.
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Companyia de grana espectacles
I vodevil
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Avui, diZt endres, tarda, a dos
quarts de cinc: La casta Susana
(tres actes) i .De Sevilla a los
Corrales. Nit, a sin (lmirt d'ornó,
exitbs: Lš condesa de Plontmar-

En prepara:Mi la
Pam -Pum.

Ml 1s4 Iltilil

revista Pm-
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Cornpanyia d'opereta
VICTORIA PINEDO
LLUiS BALLESTER'.
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Avui, divende p s, 13,

¡Seri a ras_
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Diana-Argentina-Excelsior
Avtii, sisé de El nou Fantoma
No et cans mai; 'La nena prodigi; Consuitori galant; Truca at-

Teatres Trionif i Maiina
Avui, El nou Fantomas, quint;

Oren cursa de braus a Barcelona, per Cartita, Belmonte i el n'a_
laurat "Gallito'. La maldició del
en devinador; Un borne de punys;
Els tres mosquct o rs, \Miné.

kursaal:
Aristc,ratic c7.16
Palau de la Cinematogratia

O
Entre das mono (ex- E
O elusiva). drama marra “Clreult", In fg

oimoot

la pI-inla
w

torpretada per 511115
'l
a 6E; exti de la comedia No et coa ala `canal, cremad da l'artista Dls. a
a ley Herry; Consultorl nalant, Ar.
ti/Mitote Gaumont; tarda I ira,
perable programa.
!n'eres:3rd; Tn
d'esser
1111 pel-ileula El nol, per Churlot, el 11
int" gran eilt mantel I la de mea si
rost, per a l 'ex r Ilva
mi
duran! ols 111
• diem (pm es projerlare la dula pm- SI
la linda onírica l'au g ment sobre eta
Jeans eorrents, p referencia, 6 50, 1 •
a -general, 0'25.

g

Aval, mvendroc l nernft. dissable,
de ola a vmt, o° dreatxaran bunumeradas per a la sr.-in)
_ especial de les sao dol dIumenge.

poin't, rifssal g e. al/ , e s trana de la
prlmera lunada de El noi, per
Charlot.

•
•
•

Talle POli0fill1131
Companyia de comedia

e

go

n'Artur Manzano
barrlstes COrn;CS el
La famosa troupe g raba HEDJAZ
FESSOUL, rompas:a de
8 formidables saltadora, 8
Segona •ortida del misteriOs

prr,r,ntals p,
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,

I

1111

•El
ELDORADO
Companya de sarsuela •
Ortas - Leonis - Gallego •
a
ayo:, U/ve:Ares, tarda, a 1 , 5 eine, Of

l'entremés El capr:chito, la flalsuela d'Alvarez Quintero I mes t re Cha- 111
pi La patria chica, rees:reni de /a
sarsuela de Sänchez Pahor I mea- a
• tre Marqués El monaguillo. Nit, a •
• les den: l'entremés Te la debo, •
• Santa Rita l el salnet de gractosls• slm mates, en dos ocies, de ce111 les Ara/cisca / Altred Trigueros, rikri• alca deis mostees Calleja I gatee- 31
meza;

a
tres : Mes,
Baixant de !a Font dei Gat III • EL CONDE DE LAVAPIES
Ill
0 al O NO HAY FUERZA CONNit, a les deu:
•• •
TRA LA ASTUCIA
•
Exit creixent
111. •
Novtna r(Tre,cotació de :
Molt aviat,
,LtIN GA LL QUE NO CANTA
SANGRE Y ARENA

Detective maquí'

ittaidlittatli de Unen
LLAAIUSI
De 5 07
Ileetaner, 23, principal

1

•

rannessmiszeunzaumm il

Es ven

Secció jurídica

O

O

Abrics i articles blaus
negres, Camusses i generes per a vestits jaqueta.
%loados a l'engres i al detall
Retalls els dilluns
i divendres
eenoen

VOS, NACIONALISTA,
que fou l'aclara a la premsa,
JA ANUNCIEU A
"LA PUBLICITAT"?

i altres importan-1s
números
Aviat, inauguració del tig
•
• Tabarin americà.
ß
O

Mace

O

ranzazzizizziummunet
LA

BUENA SOMBRA

Gínjol, 3.—Cabaret rontinu
les set a dos quarts de den i de
Ics dotze a les quatre de la ma-

FUTBOL
CAr.IPIONAT DE CATALUNYA

tinada.

tibiarais'
Nades químin
Ferro—aliaciens
Meas per a impremtes
Czu:e IlautO

i

Alpaca
Furia de fundicin
Diese de Plombagina

IfllîIs grato molzIligit:
Telegramas 5. A.

7elafonerael

IVIEprorneta

EIS C AN11[1 111111EAT IM IIIM
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te

A. Rovira i Virgili

Preu: 25 cèntims

BARCELONA
Apartat 166
BILBAO
CARTAGENA

Ciagenal, 355

ALYIEFt.IA

totes les Ilibreries
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ndensada

t. ROMERO, Fina del
Teatre, 6. Barcelona.
Capaç d'esbrInar 1 comprovar oficialment tot
alba que us Interessl, per
dificil que ola, 1 a qual'
que part del me. Referencias de primer-ordre
proveo La me y a Pericia
I competencia demostrada de molla guisa. Consulta de I a 8.
n•n••.)

DE

L'APoCAL!Psi

66
5"

is

Elaborada en Sant Celoni

(Montseny)

AR,fiA
Cura rápida

SARNICIDA
PAR ADELL

•

111

immumunmaluemzuenzi
Cinemas Iris Park

Royal Cinema
.Avui, divendros, Gran Moda.
Monstruós i curial programa: Els
tres mosqueters, vuitè mino]; No
el oasis mal, magistral pel.lioula
de la marca Circuit; Consultor'
galant, original cinta de moltes
rialles; L'a nena prodigi, diverti_
da comedia per la simpàtica artista Gladys Walton; TruOR attatics, cómica, de gran broma; El
nou Fantomae , llibre sisé; ActuaMata Gaumont. — Demà, dis-

sabio, extraordinari programa. —
Diumenge, nit, estrena (le Ela
tres m e squeters, repftol novè,
el llibre setè de El nou Fanto-

s. A. Industria Lechera
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Monumental Walkyria
• •
Avui, divendres, Els tres •
vuitè ~Rol; 1,
• mosqueters,
El

•

II

•

meu cavan Pinto, per •

VALENTI SOLER

linmens assortIt en güne
res per a restas l abr og o de
senyora 1 censor. Venda de'
retalls eta «feos 1 dissabt7e. a y lnyili, 7, entresol (cantonada reraliadcn.

Oficines: Plassa Catalunya, 9
Magatzem: Carrer Trafalgar, 64

• willtarn S. hart; La ro sa :II
• de Niza; Micolín, astre ci-.
nemat ogräflo; Se la guanyà •
• a puny. Diumenge, nit, Els
N tres mosqueters, nove ca• pilot; Perdent es guanya, ra

g

per

Torn Moore.

BARCELONA

•

Ilumumnimmunimag
MI!

,IMMIMn2nn
IZO

•Farmacia•
Fábrica de Panyeria
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En

Trasco4ptas-Asalto,28

de

a

ise

breu: Es , 7ena del grardids •
declenyada, tnt,pre_
• film Espesa
it ,tr la gen i al m'eh/ M'Idead
•g talo
liarl'ys, len muller d'En Chariet.

Planas
ondulad a de
120x75 cm.
Ptes, 7 . 50 in.
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trae.

•

un Mal, guarnield 1 carro.
Tumbe oca, guarniel° I carro. Correr Magatzem; 51.
"'Malora.

na

E
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*aclamad(' davant el
Tribunal Industrial. Consultas Sobre accIdenV
Assumpl o s pidiciaris
general. Dirigid-vos: A:
ttgues Oficinas A. RC
MERO, Plaea del Trate/
6. Jurlaconsults auto
altrats ea reza/Tia Cop
sana de 4 a 8. •

Xeviots, Estams, Gabardines, Beilardines, Xes.
ters, Generes per i"

GNU,: GARAY

Acui. divendres, tarda, a un
quart de cine: Dos interessante
partits. Nit, a un miart d'on7e,
dos 'grandiosos partits a cistell.
Celaya i Palau, contra Unamuno
i Urquidi,
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Magnifiques estrenes de
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Nut, roinsiCA de la zomédia en tres aztos,
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; novel.la Els tres mosquelees; No et oasis mal, i
O La nena prodigi, per Gla• dvs M'altere. Molt aviat,
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Avui, divendres, 13 d'octubre 1922. Tarda, a dos O
quarts de ein-2, Escaient ill
vermut popula t Entrada i
seient de pa .. .. Una p(tsse •
ta. La farinosa obra en O

O
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PEP SANTPERE

GNES. MARI-CHELO

XANDRE VILALTA. Properament,
reaparició de la gran cardatriu
VERA JANACOPULOS. Exclussivament per als socis.
- - -

e

Ronda de Sant Pero, 15
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Diumenge, 29 d'octubre, presentar: Vi de la célebre violoncel.lista

/MI r, u1VPH , Irrn s,

QUERINO - CORTEZ
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conectados

CIACIO. Pianista. ALEXANDRE
RIBO. Direcció, ENRIC A1NAUD.

JUD1T BOKOR.
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Colassal èxit de
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grans

ASALTO, 12

Maragda, 27_29. Orfeó Graciene
quarts de sis, tarda. Concert luan
gu a-al. ORQUESTRA DE L'ASSO-
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Palace Cine
18 ig
- ocretiques inmolo. artlatiquee is
1:.1;4
Tole eis dies. larda I ritt, extra- 1,
•
Lo pasado, o concluido t:5 • Ordinari t granitos axil de la roo_ 11 ag
nutle
. n;n1 novel-la elnernatogreflea •
a •o divido-la
o guardado
es als parts, antele de
ig El
a
renomenada manufactura

coarta de den, selectas programe,. •
Inurnenge, tarda 1 n11, 2 grancliosea funciona 2. Es despatla a corno- Il
tadurla. Dijous, die 19, 5 g ran- •
doses debuts, n •
a
a
Cada dia, ORIENTLIS

Teléfon 1212 A
Companyia de vodevil I

Associació Intima Concerts
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J. MIR VIVES, S.A.
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Sleguetxeri els esit3 deis nous 1 u
aplaudits
its arriates Trio Borona, o- e
go-Hata, Mi ga Emmy, Malry Bree, o
Troupe Astrictas, Frerea Chalet 1 II
dols 151011 (11VertitS clowns l'amper?, a
The y i Emil. Din,
Tn toril, a (loa o
fumas de ciar. marine°, I 0,5, a tres e

Gran reatre Espanyol
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tna,nifies
programes, Truos atiétles; U al
sise- episodi El floja, parto_
mas; el 5 -hit," llibre do I) MI ig
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Avui. divendres, tarda:
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LA NOCHE 05. VERBENA

ORtENTUS
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tal de l 'Angel, de tres a set tarda.
AVIS: Des de avui, 6s obert l'abonament als dos eoncerts do
tarda, dies 29 d'octubre i no-

• Gran Cinema Bohemia
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• Gran Teatre Comtal i „•,
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"Oberon"; Brahms, "IV Simfonia
en mi"; Beethoven,' obertura do
"Egmon"; Strausa,--ittDoit Qui
xot". Despatir de lonalitals, a l'U_
nió Musical Espanyola, Ii 3, Por-

De venda en
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TEATRE NOVETATS •
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Circ nuestro
m
G randiosa Coroanyla de Mr. Van- ii,
Pira Gannau. Astil, (M'emires, nit.
a dos nearis de den, ésit granelé. .st
oola última debuta

dlvendres,
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Gran rompes:iris drannfica casROJAS-C.IPARO, aval, direndres. ni:. a dos (jeans de den,
eslupenl programa' Prinscr. Caminico e la Juente; secos. ;Roma representaeld del grandiós drama puss'orla! en 7, setos. d'inlisewnble
Mil La mujer amante n el mayor
de loa crimones, er..a e ln del senyor
Rolas I de la senyora Capera. lbssusto. tarda. mannee espects1 a
pnpulars: t'Itunt de La molar amante o el mayor de loa crfmenas. 7,1, grandlM13 r3d,,,Imcnt
Do, Juan de Serrallonga 1 La ban.
Cera de la muerte.
tellana

LA REINA VELLA O

o

ORQUESTRA PAU CASAL8
II Concert, dijous, 19 d'octU/me, a tres quarts de deu del vespro, amb l cooperació del violoncel.lista GASPAR CASSADG.
Programa: Weber, obertura de

eire:
Los ca-

but del bariton barcelonés Rosendo Franco. A les den, reposten) de Las golondrinas, per Or_
tiz de Zärate, 1 La alsaciana, per

tants, magnric pro2rarme:
L'ALEGRIA QUE PASSA

Saló Catalunya

Notable social. Aval. dIvendree,
111 moda selecta. toll grandiós del
— Programa Meta: No campee trisesl'amor, per la genial artista O.
111 frotty
Delton; Por casar-se amb
Han, remira, I la gran represa, a
• ame da Dombrosos,pdmiradors do
111- Charles Par, ManteqUilla. Demä,
O nit, grandlOs esdeventment, estrena
a de la primera Jornada El nol, per
• Charlot, l'exit mundial mes gran.
Anal, t'obra mesira de
Denla*
Fairbaka, Ele trae mcoguetera,
e

a les

O
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Palau Musica Catalana
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detes da la Reina, per Ortiz de
Zärate, i La alsaciroa, por a de-

a
UN CASAMENT IrIZREDAT a
L'ALEGRIA QUE PASSA
•
i LA -RENA VELLA
a
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. Demà, nit, per a donar ß
Roe ai desean; deis can-
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Teatre Victöria

tre.

Unió Esportiva, de flane_Bar»
cebona; Avene del Esport-EapaRol; Europa-Sabadell; Eapanys.
Atletie Sabadell; Martinene_Terrasea; Júpiter-Badalona. Camp
dele nomenats en primer 110e. Per
a entrades i localitats per aguastos partits, al camp de joc el dia
del • partät, des de les nou del

CI N EMES --- CONCERTS :

Teatre Circ Barcelonès O

i

so

DIvendree, 19 rostubre 'de 1929
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PER A TEULADES
Materials armats ab amiant exclusivameat
JOSEP ESTEVA i Cia.
Portal de ¡'Angel, 1 i 3, pral. N Telefon 3344.-A
Fàbrica a Sarrià

BARCELONA

Plagues do
10 x 40 cm.
Ptea. 5'05 In.

