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EDITORIAL.

riquesa i la Illbertat

Iii ha hagut durant una de temps a Catalunya, i especial-

estaments, la convicció que l'interès econóie Hiaga la noetra terra sotmetre's al regim inaugurat per
ree V, i aue en la seva essència subsisteix encara. Ha existit
b i:neressió a dins i a fora de Catalunya, a dins i a fora de la
/iala ibérica, que els catalans, i assenyaladament la indústria
beilanzt, haa trobat aventatges económics fortíssims dins el reyie tic convivencia espanyola. Tots estem cansat de sentir el
segons els espanyols,
atea sarcastic dels Aranzels, els quals,
aatiineixen un instrument 'd'explotazi6 que utllitzen els catabre. in perjudici dels altres súbdita de l'Estat.
Eetem ad en presencia d'una llegenda, d'una de tantes
aeninsulars, de la qual s'han intoxicat àdhuc nombrosos
eteen s . El cae és que l'observador imparcial dels fets económics
de Estat espanyol trobarà, soase necessitat de recórrer a estai a xifree colaparatves, un fenórnen signitica.tiu: i és
de fa ja limites dècades, la nova prosperitat económica
▪ eetaluaya es vea a cada pas amenaçada per la política fiscal
ideia, ra del Covern de Madrid.
ara les nostres corporaelons ceonómiques alcen llur veu plaeree:a contra el tractat de comerç amb Anglaterra. Mesos enreta f*aren contra l'actitud del Govern en la qüestió del "modus
amb França. Recordem eneara les campanyes a que han
drat !loe la formació de lea valoracions i taxacions aranzelàries
l les modificacions qti'e posteriorment hi han estat introduídes.
'Mere més erirera, recordem la campanya sobre la regona colareis de l'Aranzel que motiva, fa quinze anys. l'organització de
earnes populars a tot Catalunya. I anant raes enrera, encara,
tecle:ere que cl famós "Memorial de greuges", que redacta En
Vnti Almirall, tingué per causa immediata els tractats que en
te:4! lemps es negociaren amb Anglaterra i França.
Si el regim a que viu sotmesa Catalunya Ii dones la riquesa
tasterial, aixó no fóra un motiu vàlid per a renunciar a la lliber
e spiritual i política. Perd és que tampoc podem donar coto a-t
arta la protecció que l'Estat espanyol atorga a l'economia catalana. I alló que hi pugui haver de protecció en aquest punt,
plijecte de minves i de retallades successives e incessants.
Aquells catalans que creguin que la prosperitat económica
en

* limita a una mena d'engreix d'industrials i comerciants, han
de adonar-se que un poble políticament caigut, que no és senyor
ge la prep:a Vida, que no disposa dels propis destins, està sempre
g mercè de la malvolença o de la venjança dels poders hegemóties. Les més esplèndides manifeetacions de l'activitat eco/Defalca necessiten la garantia d'una política dictada per l'amor a
la própia nació. No pot ésser que ens faci rics el regim que ens ha
jet teddt1S. Pel camí de l'esclavitut política es va, -una mica mes
aviat o una mica Inés tard, a la pobresa económica. El poble que,
fre;ent que es pot triar entre la llibertat i la riqueeh, tria aquesta,
les perd al capdavall totes dues. El dilema, en definitiva, és aquest
tetre: O lliures i rics—noble.ment rics,—o esclaus i pobres.
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ei!: així roen el fetnecio"e e ea resultan! de les rom- - profundes de la /lister* •
:rina nacionalista, que
e resollare el problema
elle oil aquel' fet es manifesta ,
eabalment en els postulats
el es lliberals i tlemoerätics de la
Veitica. Enfront i per darnunt
líta altra
consideració, proclama
p rimacia del ideal, alee es, el
‘dret , a la iliure
1 prepia determi'neci6, relegan! al just terme les
raeils d'ordre económic, geogräetc.. o
per servir d'ajut
all ton, per sia
l'indeterminació del
Te! , (di in suncient el prineiPl•
Airó c omporta, lógicament, en
ro,mre exterior, el rebuljar
tota
• i tf'a de conquista territorial. Ree etelem a n'aquest promesa les
cele bres instrucions diplomäl igues de Carnot, el director de
l a v icteria de la França, durant
seu esclat revolucionari, contra
les di nastiee de l'Europa coaLlilite ees: eTenim per principi—diu
aq uelles instruccions — que
t' el Doble, qualsevol que sia l'ext

gifitat del país que habite es pertany a ell mateix; que es igual en
dret al Inés gran i que cap altre
no pot, legitimament, atempter,
la sera independencia.
Aixl observem que qui aten pis
moviments nacionmietes són les
radies niberals i avançats. A Ariglaterra, que ha procurat solucionar le M'Asta) irlandesa, han estat el partit Iliberal i
laborista. El socialismo ha respectat compre, arreo, el prineipi
de lee naeionalitats. Adhuc els con-un-rieles russos proclamaren en
ies famoses liases de la Tercera
Internacional de Afoscar' l'afavoriment dels inovirnent e nacionadistes allà en hi haguessin. Es
ranya resulta una vergonyosa excepció.
Si admetern el fer dependre
l'exercici del dret d'aulho-determi
nació pele pobles tal que'n pedem anomenar nacionalisme dinàmic, en oposició a un nacionaIisme (e) atevic—ço que vol dic
que serà legítima segons l'Araquintain, l'aspiració nacionalista
d'un pole:e que, arrancara de traves i vexacions de lnestat cloralnant, tentleix a aproximar-se a
tipus mes civilitzats d'organització política; essent, pol contraer,
inacceptable una direcció regressiva, que tendis a tipus inferiors
deis representats per la comunitat europeo-americana—, cal reconeixer que aquest dinamisme
espiritual, que mena vera da supereció en tots els ordres, es eabalment ièxit i la nota mes prod.pie i mes sobressortint del fiestee
moviment de reivindicació nacio-

EIS PETITS FARAN VENIR ELS GRANS
Ahir, a Sant Feliu de Llobregat,
ern vaig convencer d'una cosa: la
:Nbertat de Catalunya no vindrä
per eamins vulgars. Una discuseió al Parlament, una transacció
melera entre els opinants mes
oposats, dotze hornee al voltant
d'una taula, una fórmula cerebral; algebraica, d'autonomia al
gust de tots, i te Catalunya autonomia. No. cc no diré., no lio voleria, que vingui entre rius de
sang (i si calguda, no hi planyelia la nieva), p er6 lampee no cree
eue el nostre plet es resolgui
pel procediment rulgaríssim
1-amigable composició". Seta del
larannä jovial i amorosivol del
nestre moviin e nt patrietic hi ha
una correntia de passió i una
r d'heroisme cada jora mes
exigen! que preperarle ehora
ia rieteria definitiva arnb lote ja
solemniint, que 1:na causa de reivindicació nacional comporta.
Ahir, a Sant Feliu de L'obreeat, vaig asure coses d'una gras

1, aloe simpiamelica. Vaig
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uns adolescents, entre ells una

graciosa donzelleta que vorejava
els catorce, exposant els dos
grane ideals de l'home, el releis i el patrietic, amb una aheleada de puníssim entusiasme i,
ee que val mes cm a simptorna,
amb una correcció de Ilenguatge,
que traeixen ja una catalanitzarió definitiva. Vaig veure l'arohlament i la fuete cordial de les
tres &ligues institucions catalanes de caräcter general, vull dir
exteses a tot Catalunya: l'Orfeó
Catalii, la Lliga Espiritual do
N. D. de Montserrat i els Pomells
de Joventut. Vaig reune, a més,
Ce./11 els grans seguiren darrera
els petits a escoltar les paraules
cels apeeetols i com s'enardien en
una flama per ells gairehe incoreguda i fins, si els ulls no m'ene-envaren, com sentien er.veja davan! la florida d'ideal de que eta
denaven exemple els infants Iturs.
¡jo pensara: ve't aqut el gran
mirarle de la regona joventut de

Catalunya, la traducid ohrant inversament. No són els pares qui

tremolen als fills el tresor
lar de la tradició, l'espera incoateminat de la Catalunya perenne.
La sagrada tremotor dels Hans
ancians que a l'entorn de la llar
acornpleixen en la gran funció
patriótica, gairelie litúrgica, de
comunicar ale nou vinguts les
elles i immortals performances
fi Catalunya, resta avui desmentie convertit en un tdpic purament literari Ara sen els petits
qui assabenten els grans. Ara, al
voltant de la llar, són els vena
els que callen i escolten, tot
aprenent de rectificar, arnte la recanea d'haver fet leed, una cone
eepció errada de la tradició que
el dominador els havia imbuit dee
de l'escota, des de la prernsa i tal
regada des de mes elevades tri', unes. A la (lotee escalfor de la
Har, ja no es la gravetat dels
enys, sine la Lellugor infantina
i el xerroteig ocellívol dele menute qui ocupa la càtedra de mestre, i alzó sense la mes Ileu mancanea d la reverencia filial. L'esperit de la Catalunya renadiva,
aquest gran mirado d'una segona joventut, assalientada i exervida per totes les experienciee
d'una vieilitat i d'una decrepitut
passadea fa fluir el seu inefable
fetill tot rin seguit d'altres mirarles, El flarriareig, de joventut
peen mes fäcilment en les ànimes dele joves, i els vells, dasant la fulgor apostólica amb que
brillen els ulls dels infants, acaten com una enyorança de si mateixos, perceben en les fondäries
de Reir y ermen un ressó miste-
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riós a les paraules noves, com si
el sentit históric de la mea, dore

ment en Ilur espere! deformat, es
deixondes d'un encantament secular a l'esclat de la veu infantina que refä miraculosament la
paraula segles ha oblidada. I la
mere, la mestra de la Ilengua, Ter,
humilment de boca del seu fi:I,
per un prodigi de reversió inefable, la correeció de les lliçons per
ella amb tota innocencia mal donades. Es el misteri d'una larva
Yisitacie: l'infant, encara nonat,
fa exaltar de geig les entranyee
de la vella Elisabet que tancpt
le prometerm a de la plenitud
rninent.
Un miracle aixf nomes el potea fer una Pàtria predestinada
e la victeria. I una victória que
seinuncia amb la gràcia d'una
tal meravella no pot venir per
camine de vulgar:tea
Un pa l.riei que m'era al costal
duran! el concert de l'Orfeó n
Tau adonar d'un bon vellet que
unava taraLlejant i seguint amb
moviments acompassat de sa
venerable testa blanca el carel, Je
'les flors di rnaig", de Clave.
Aquell reitet assaboria sens clubte en aquells moments la generosa licor dels records de la joeentut perduda, pelee jo vaig micar-me aquel l rnateix ancià quan
l'Orfeó cantava "La mort de l'esrelä", i 1.aurieu vis! aleshores la
Iltim esbarriada d'aquello ulls fe-

(Atleta per una meravena nova

meri feia reesorgir en les secretes
fondàries del sen espere! l'enefs
incorpori i esbalaidor d'una meravella mitiga! Oh, aquell vell admirable d'Ien Clavé, com revenia
a nova jovenesa davant l'encis
d'aquest esperit immarcible, d'aquest adolescent perdurable que
es En Nicolaul I jo em recordara
amb' condolença d'aquells pobles
xarucs, o, si tant no, d'aquells
pobles arribats definitivament a
plena virilitat. que per boca.d'un
seus poetes, d'aquell Carducal tan sorrut i desposseit de
Iota gricia infantívola, lamenten
la crueltat de la Musa que
_Mete rldendo al verso eAzI trena
un dealdeno vano de la bellena antlea.

No fuig, no, entre nosaltres. La
nostra glúria, el nostre tresor, la
nostra benaurança es justament

aquesta. Els nostres versos tremolen de desig de la bellesa anliga i la Musa ens és tromplaent.
Els nostres infanta saltironen del
goig d'una benaurada troballa,
d'un tresor antic, i antigament
perdut i novellament retrobat, i
es pares i mares no teigen,
no, ni els ieVen sorrudament,
eine que s'avenen ande santa bu-

inilitat a escoltar la Ihçei de Iltirs
Ilavis innocents que remoregen la
'Manea de la Pàtria nova. I fina

Mossen Costa Llobera
ha mort!
.--n••••••• •••••nn -.

Ahir, predicant a l'esglesia de les Tereses, de Palma, messell
Miguel Costa i Llobera, morí sobtadament. La nova la llegim cont.
mogut a l'hora de la vetlla quan ens recollim a casa nostra.
La inert del gran poeta, alai comunicada, ens produeix uniu
enmeló profunda.
En Costa, dins de la riostra poesia, s'aixeca com una columna
de marbre puríssim, el seu nom vol dir depuració, noblesa,
retat.
Mossèn Miguel Costa nasqué a Pollença l'any 1854. Va estudiar les primeras i segones lletres a Palma fins al 1875. Comença
el§ estudis de la carrera de lleis a Barcelona i després a Madrid,
peró els abandona seguint la seva vocació pel sacerdoci. L'any
1335 se n'anà cap a Roma, per a in gressar a la Universitat gregoriana. S'ordenà de capellà el vuitanta vuit, i l'any següent el feren
doctor en Teología. Visqué a Roma fins al 1890, que tornà a Mallorca, d'en ja no se'n va moirre. L'any 1909 el Papa Plus X el
nomenä canonge de la Seu de Pahna.
La histäria poetice de mossèn Costa comença en els seus
primen tempa d'estudi; quan tenia vint anys li donaren Paccèssit a "la Viola" als JO2S Florals de Barcelona. I al rnateix certamen de l'any següent Ii fon premiat el "Pi de Formentor". La
poesia d'ell que ha tingat més fama i que ha rodat més per les
antelogies.
Quan se n'anà cap a Roma publica el seu primer volum de
Poe.3ies.
Després vinguercn "De l'agre de la terra" (Palma, 1897), "La
Gerrete del catin", "La Mayna" i " .Castell e1 ei Rei", "Líricas" (Palma 1899), "Tradicions i fantas'es" (Barcelona, 1903), "La deixa
del geni grec", "Horacianes" (1903), "Poesies", (1907), "Visions
de Palestina" (1908), "Co n ferencia sobre la forma poetice" a
l'Ateneu Barce:ones, 1904.
L'any 1992 fou proclamat ,Mestre en Gai Saber; l'any 1906
presidí els Jocs Florals de Barcelona, el 1907 els de Palma i el
1908 els de Girona.
M. Costa ha estat un innovador, reacciona contra el romanticisme 'líbrese i el sentimentalisme tronat que dominava el to de
la seva epoca ele joventut. S'alça amb les armes de la poesia popular i de la noble retórica, lluitant per la depuració del gust i de la
forma. Arnb els ulls de cara a Jerusalem, Atenes i Roma, la seva
paraula vibra amb aquel' so d'or dels clàssics. Poeta conscient i
home cultíesim, fou a Catalunya alió que havia e.stat Carducci a
Italia.
D'ell Inés que de ninzd apieitemeCen les noves generacions a
apreciar la valor dele.3 reveu l es, i a preocupar-se de la dignitat
de la forma.
Costa i Llobera era nobilíssim en la seva figura, en la seva
veu i els seus actes. La seva testa, els ulls i el front ample eren
plene de bellesa i de Pum. Tot el seu aire respirava aquella austera elegancia de l'anima de Tàcit i de Plutarc.
Descansi el gran poeta en la glória dels immortals, i plorin
Mallorca i Catalunya, el so diví d'aquesta arpa que acaba d'extingir per sempre mes.

ELS DEBATS D'EUROPA

El discurs de Mr Lloyd George

El primer minist n3 angles, mateix dia han fet la seva reapae
paseada ja l'angúnia dele esde- riere pública bin,. Lloyd George e
veniments orientals, Ita pronun- Al. Eranklin-Bouillon. "El prie
els vells mestres, apóstols
-riegue Manchester un gran dis— diu — ens porta un dese
l'Evangeli de la gran Itenadiva, cuir en defensa de ins eeva po- mer
curs; el segon ens porta la pau".
emiten el goig de veure's supe- lítica davant Turquia. Els parä- Ja
saben' que la tesi francesa és
rats per la generació novissima
grafs (Pequen discurs que co- que la pau a Orient ha estat
que ernergeix del sol fecundissim
neirom en eseriure e's presents mantinguila per les gestions de
de la Pätria amb una mes proratlles, moelren el pelele briFranklin-Bouillon i per la pofunda retiranea a la Catalunya titule profundament (miaja! pele litica
de Tut. Poineare.
dels seglvs. Per la gracia d'a- alees de que ha estat iibjecte en
Comprenent Ihr, Lloyd George
euests infants, Catalunya torna.
l e s darreres setmanes. Sense
Torna mil la sera !lengua pu- anomenarela, ha al.ludit a la que l'actnaf arnbient europea fara, amb el seu esperit incontami- Premsa francesa. I Mime ha ria incite:te un alce a la politice
nat de teta màcula d'estrangeria, adreçat al.lusions encobertes al oriental francesa, ha dirigit treta
amb la meya pietat religiosa alli- Govern frances. Segons l'orador, la seva antillana gruesa damunt
els brees, parlant d'aquests
hereda de tot l'enfarfec dels ories una vil calúmnia intolerable
dio-tesina Ilenguatge acusapolis i de la música estentöria i l'acusacie que el Govern de Lon- nra
de l'eloqüència purament g e sti- dres volia anar a la g- i- ; dor. ¡la retret que des de l'any
1914 elmä, Ms turcs han assassicular, turna arnh la nedesa i sinitra els (aires.
na! a l'Asia Menor rur minó i
plicitat dels primitius.
r milite de
El Govern anees, a rimo' a mig d'arrnenis i mi e
I ara digueu-me, després d'a- dir, ha volgut i vol la pau a grecs, i ha declarat que si Pequest segun de nilracles de Nos- ()M e ta. 1 precisament perque, es :erren de Remal Palais llaguéis
Lee Senyor, si una solució vulgar, proposava d'impedir que la gue- arribat a Conetantinuble, • s'hau(l e compromfs parlamentare no rra passés a Europa i prengues rien produit a la gran ciutat es:tira lamentable.
per camp da península baleänica, cenes trägiques Cine hairrien sues moslrä decidit a barrar el pes perat en horror a l'incendi d'Es.
rt. VESPELLA
delle estrets a l'exercit Irme i a mima.
• • ••
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• ••
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tancar a aquest el cerní de Cense
Aixt s'ha presentat el primer
tantinoble. Lloyd George te ministre anteles um ei salvador
per s e gur que el manteniment de d'Europa i cona el protector da
la pau a l'Orient Prexiin es de- les minories cristianes persegugi
NACIONALISME PRACTIC piara." cantil, "ei nacionalisme ratagut a la 'politice d'Angilaterra. des pele times. Tot alzó li ha per,
Mi una notaria de la ciutat d'Olot han hi es l imita a valer gobernar Catalunya". Quan ha examina! els factors mes de proelamar-se orgullosa.
estal rsteses en cataló una dé-o:erra d'es" Margnclu ben N, els camps en el znorique han contribuit a -evitar que
ment l'himen de Gladstoue, se
mcnt corola." "No s'hi val a jugar a
cripturcs, acompanyant-les d'una, troducla guerra passes a Europa, cita gran. Perú el discurs te, de, dalS
conf
.
U31
0115."
"El
nacionalisme,
concebut
ció espanyola.
elogiosament el general Hering- a baix, un regust d'insinceritat
en la erra manera absoluta, no pot t'uy?'
Melare no pognem isercir el dret esIon, sir llorare llornbold i Lord i d'efectisine teatral.
nal. •
condicionat a res ni a ningú."
clusiu del nostre idioma, recomanem als
Segons la lesi del priA. ROMA I VIRGILI
Qué poden dir, dones, els ho- patriotes que imitin in tan b2II exenzple.
mer ministre, el plet de la gueALCALDE DE R. O. A GANDESA
rnee profundament i noblement
rra
i
de
la
mur
ha
retal.
result
"EL BON REGIONALISTA"
Segueix l'ofensiva espanyola contra la
liiberals de les terres d'Espanya
Londres. No Ita reconegui, en
Soto aquest tito: ha escrit En laume
de Catalunya.
davant l'aspiració nacionalista de Maurici rut agut arliele a l'"Alt Empor- voluntat
aquest punt, la Biés Mita interVOS, NAC:OfdALISTA, •
Darrerameut ha estat destituít l'alcalla inquieta Catalunya, junyida a da", de Fignerrs, comentanl el fet
venció a Paris. Ma deixat de pro_
nacionalista de Gandesa, senyor
un Estat d'una miseria espiritual bon regionalista, convertit en regidor de de
enunciarels noma de M. Poincare out) us hau lamentat de la poc*
i noznenal de R. O. per jubeln luirespantosa, en les vexacions pels Palafrugell", que role) contra la propo- tonel,
i dc M. Franklin-Bouillon. Es
ciutadans catalana presenten for- alejó del "Centre de Dependents", de lo, un senyor Surós.
evident, pelee que Mr. Lloyd Geor- premea catalana, que bou onyorat
LES ESQUERRFS ge, en callar aquests noms, ha
mes grelleres, on els serveis pe- Barcelona,1 guayé la 3 .ofae16, onu tot
blies sen una cosa primitiva i un haver-hi iota majorfa titulada nacionaTARRAGONINES volgut !m'ir en forma ilespeelira anys seguits un (liar' integraldesgavell, i on les manifestacions
sil Govern francés i els politice
Els ameras d'esquerra de la "provinlista.
mes elementals de la Ilibertat, les
francesos.
cia" de Tarragona co PrOPOIeN celebrar,
I, a propósit d'aquest fet, din*
ment nacionalista,
unes hi són completament interDe segur que la Premsa Paa prinzers de novembr e , un ade de trapa
"Aquest regionalista de Palafrugell aldites i les altres a estones tole- m'uy: ha estat conseqüent. Li alabem la ganda amb el- concurs deis sems parla- rís recollirit aqueix aspecte (log
Ja SOU SUBSCRIT A
redes tan poc cordiaement, que so- sinceritat." "El regionalisme és una doc- mentaris.
discurs del cap del (overo de
vint el caprici d'una autoritat en trina general que aspira a influir es la
Londres. "Le matin", en una
Srmbla que aquest «te es desdoblar')
"LA PUBLICITAT"?
fa taula rasa?
"manchene'e revull l'oblit menysen obres, que aniran celebrant ämr les 00política governant espanyola 1, pe r expreuador, recodelt que en un
blacious d'aquella emigrada
CLOSAS
fenol!, pos aspire tumbé a governe Es-

Noves polítiques

IMNF

7.
DImarts, 17 d'octubre di 1,22

LA PUBLICITAT

MARITIMES"

SECCIO COMERCIAL

Moviment maritim

Ter aX,td"Ila.

ata:ata italiana "Andrea Padre', de Sousse, amb fosfat.
Vapor espanyol "Juan' Maragall", de Corunya, amb càrrega
eeneral i des paasatgers. Amarrat moll de Espanya NE. Cona,gnatara Companyia TransineIliterränea.
Pailebot espanyol "Salinero",
de Cartagena, amb
Vapor espaneol "Almazora", de
Ninaroe i Castelló, amb càrrega
general. Amarrat moll de Espaaya \V. Consignatari, "La Comercial Castellonense".
Bergantf goleta italiä "Sebasalano", de Sassari, anb arena,
Bergant! goleta Ralla. "Isoli a". de Marina di Carrara, amb
in abre.
Corbeta italiana "Ada", de Cabria, amb carbó.
Velar italiä "Octavia", de Propriano, amb carbó.
Velar italiä -Santa Filomena",
de Potiza, amb Ilag,osta.
Vapor espanyol "Modesto
Fuentes", d'Avilés, amb carbó.
Amarrat mol! de Sant Bertran.
Consignatari, Ramos.
Vapor espanyol "Antonio López", de Colón. Puerto Colámbia,
Curaçao, Porto Cabello, La Guaira, Puerto Rico, Las Palmas i Cäiz, arnb càrrega general i Si
passalgers. Amarrat n'oil de
Barcelona Est. Consignatari, A.
Ripol.
Vapor espanyol "Valencia", de
Valancia, en Hasta Amarrat moll
de Ponent Nord. Consignatari,
Guardiola.
Vapor espanyol "Cabo Iliguer",
de Marsella, anib càrrega general
i 4 paaaalgers. Amarrat niel! del
Rehaix. Curieiguatina, Ibarra i
Companyia.
Vapor espanyol "Alliambra",
de Sevilla, Ceuta, Meliiia, Almer:a i Valencia, anda carrega genera/ i 53 passaigaes. Amarrat
moll dEspanyo NE. Consignatari, Coinpanyia Transmediterrana.
Vapor anglas "Carpio", de Vigo. mal) càrrega general. Aniarrat
moll de Barcaloart Sur. Consignatari, Mac Andrew.
Vapor espanyol -C. Sorni". de
Palma, amb carreaa general.
Arnarrat ama d'Es P an Ya NE. Consiguatai Cumpanyia Tranaraediterranea.
Vapor espanyal -Rey Jaime I",
de Palma, ami) carral:a general i
SO passatgers, Amarrat mol] de
les Draasane ... Cunaia.uatari "Isleña Marítima".
p ailabnt espanyol "Dos Hermanos", de Palma, taub cärrega
aeneral
Paiiebot eraanyol "Joven Lilian.", de Palma, amb eärrega geperal.

Vapor belga "Garonne", d'Anvers. arab eärrega general.
Amarrat niel! de Barcelona Sur ,
Consignatari. Mac Andrew.
Valer esaanyel "Flor del Mar",
ale Ciuiadelia, amb embalses.
Vapor espanyol "Cabo Roca".
de Pasajes. anta eärrrga general
i 5 paasalgers Amarrad. mol!
Rabalx. Consignatari, Iban/ a i
Companyia.
Vapor espanyol "Malvarrosa",
de Celta, amb càrrega general.
Amarrat moll de Muralla, Conaignatari, Gilabert.

Avul, Sarta Yletor 1 Maria
märtirs, i Santa Eduvigis.n.
Quaranta hur s: Avui, a 1 tes
glasia parroquia! de Sant Jasa
11101M11 NIT
de Cletteia. llores caexposieió: de
Mercat de Llotja I ANUNCIS OFICIALS les vuit del matí a las ais de l
Tones
Obertura Ah
Dala
7122
--In terior 7120 7i's2 71'20
tarda.
. MAMES
6030
60'05
Nona 69'05 6915
MYRURGIA S. A.
La missa d'avui, Santa Ed
E4.,
rte.. I
AlacantS, 6895 09 10
68.94
99
851)°1 Oran forga
El Coneell d'Adminiatració da- vigis, calor Ufane.
%Mea 17 90
Orellaes 1790
OTO usan "
Con de Maria: Nostra Done
Tuesta Societat posa a coneixe66
Blanca extra
BORRA DE MADRID
ment deis senyora acciunistea del, Dasernparats, al Pi, u a Sant
1 65
64
Corrent
Interior comptat, 7090.
1 541
que el .dividend acordat per la Agusli.
Supernea superior
el
/dem O de mea, 0000.
I Cite
"
uarrent
r Junta general serà pagat a les
60
Adorada nocturna: Aval, Torn
Amortitzable 4 per 100, 68'014
razona arriban!: 'Rord, 16.
oficinas- socials a partir del dia de Sara Tarda (a la parroquia!
lelem 5 per 100, 9310 ,
"
alacant, 6.
Exterior, 8500.
davui, de deu a dotze del mata de Sant Juan, Grada).
CEREAL' '
Bona cl'Espanya, 57005.
contra presentació del culi() núEl nostre bisbe, anotar
Ideal E.panyol de Credit, 13600.
28'50 20
LE. In . croe
mero 2.
.
G uillarnaa, fou rebut m'AL afee,
litem AM de is Platas 19900.
Comptal Tormo
Barcelona,
10
d'octubre
de
Idem Ilispano-AmerIca. 00909,
tuosament
a Mataró, on va anar
- arel de
Ve
Mere
Veil).
Tabaco, 000'00.
1922.-Per&lata
A. del C. de A.-J.'1 se- a practicar
I.
P.
la visita pastoral.
11011 90
30 1/9
Suereres prefents, 0000,
aretaataViatur Blajot,
La missa de comunió que va
Ptas.
idein ordibäries, 0000.
Clvada EllreMadur;
'
3550
celebrar el diumenge i la veto
C( dales. 8300.
_
"
roja
53.50
att ds, 00000.
Hada que va presidir a la tarda,
Orr/1
3d
Ancants. 00000,
De l'emprèstit de Bons es veigeren molt concorregudes.
Fases Prat
46
Frailes, 4935.
Valeneta
Aval farà la seva entrada a la
45
Llares, 2906.
Maniata
Fasans
4.5
al 5 per 100
parráquia da Sant Josep.
PARIA TANCA
"¡eres nne
48
Canvls sobre Londres, /MIL
- El diumenge al vespre, va
Veces de Sarilla
'Barcelona es coneix que és una
06
Idem BSIgica, 5310,
Vera
eiutat que per multo deagavells manjar a Doma ed bisme d'Urge%
ldem Espanya, 50275.
Escalda Sevilla
43
Idiot Holanda, 51225 ,
que passin no s'hi coneix; la pro- doctor Guitart.
Estruiger
21111
5560.
va n'as l'emprèstit obert ahir de
Comarca
•
Es reNra temporalment
Idem Nora York, 13'31.
Berta
Bons del Tresor al 5 per 100 amb de la carrera parroquial el vicaIdern Portugal, 5900.
Tuna
Idem Sulela, 35650.
mota/ del qual la dalial ha de- ri dEsparraguera, En Francesa
Toia aguaste Oreas 4o Da r 150 quilos
triem Suissa. 245'25,
:nostrat la seva potencia finan- Griera Gajä.
j per mereaderla sobre carro.
Idem Argentina, Inc.
$3
ciera.
Garrofa
negra
A la parrdquia deas An,
Ideal Brasil, loc.
29
"
Mateen
Segons novas recollides a la gels s'han recolla 51'80 passetes
Idena Grecia, Inc.
"
Portugal
Idem Noruega, 144.
sucursal
del
Banc
d'Espanya
a
la
" Rolo
27
per al romera de vucacions eclee
Ideal Dinamarca, 25550.
riostra plaça, la subscripci4 a slästicraes..
• lime
Berlin, 0475.
•
creta
Barcelona a estat de 147.732,500
ld
ld
en Viena, Inc.
emi
• Ibiza
13
pessetes, t'avara comparegut 763
Islam Praua, /no.
• t. te e.
so
•
Mallorca
subscripeions.
oEsPRES l'ANCA
7.
VagenS arrtbutai Nord,
.

'llatzallt ~rata

Vapor espanyol "Francisca
Bravain", de Avilés, arnb carbó.
.Amarrat moll de Cost Nord. Conpignatari, Josep Gilabert.
Vapor espanyoi "Cabo Cara"oeiro", de Sevilla i escales, amb
carrega general i 14 passatgers.
Arnarrat moll del Rebaix. Consignalari, Ibarra i Companyia.
' Vapor espanyol "Rei Jaime Ir,
'de alabó, amb cärrega general i
66 passalgers. Amarrat moll de
¥u ralla. Consignatari, Amengua!.
Llagut espanyol "La Cazalla',
de Palma, anal fusfat.
Vapor alemany "Erns", de
Hamburg i escales, anib cärrega
u p ara!. Arnarrat moll de Barcelona Aur, Consignatari, Ricard

SESSIO DE BORSA
del 16 d'octubre de 1922
BOAS' MATI
Obertura Alt
Interior 70'95
89'00
Non»
68•90
Alacants 68 .70 68115
Andalusos 5900
Filipinas 204 5o
BOMBA TARDA
Obertura Alt
71'15
Interior
7110
69.G5
V.;1:15
Nords
0'83
Alteanta 613133
17115
1720
renSeS

Tanne
70'95
6903
66•85

Iltda

6890
6870

19a0
2o4'50

Ball

Tan6,1

71 -13
98 •90

7110
9810

68 65

58'65
1785
'

1700

Sial)

4603
Platas
empapa ti)

205

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
D.n 14 d'octubre de 1925
[MUTES DE L'ESTAT
F
Deute interior
85'30
Alternar 4 % F
•
%

Anuble. ti 91. I'
•
Obsi Tr. v/. 1 tunal 1929 S. A.
S. B.
10180
4 Jener 1924 S. A.
•
•
101'80
B.
"
102 vo
4 l'arar " S. A.
▪
"
10270
B.
NUNTANIENTS 1 DIPUTACIONS
79
Deute naintopal E. 1003
79
1944
79
190(
1906 ser. A.
7815
1900 Ser. a
1946 Sor. O
7750
1907 Ser. D
191a Ser. D
77'3 5
1914 Ser. B
7310
1912 Ser. I
1912 Ser. F
1913 Ser, 13
7750
1916 Ser. B
77,75
1917 Ser, 0
77'75
19i8 Ser, B
77,50
1919 Ser, 5
77,20
19-4) Set , 0
1921
98'25
Deute Eixampla E.° 1899 4 1/2
" 1547
▪
"
" 1915
85
" 1508
Bons Reforma
81'25
Imd. 4 basa , Emptit. 6 500,000 p. 78
5.000,050
13.000,00e
"
'•
"
Mancomunital Catalana E.° 1914
E.* tio.9
7250
Calva Credit Comanal
09
Obliga. Part Barna. 4 1/2,
o0LIGACION3
41•37
Nords 1. 4 ser. namomiliteadea
58%5
•
O.. Ser,
"3.. Set.
5825
"Ser.
" 5. 4 Ser.
5935
Esneetide Pamplona
¡'renta tat
Samaria Medina
Andalusus 1. 4 örr.
"
2.4 Ser,
Ahus. Valencia 3 arrag. 49/44.
"
A0h.s.
6325
' 1.4
M. S. A.
58
6475
6425
2..
Ser. A.
n
n
" B.

Lliures, 5904 ¡dem.
Pessetes, 00360 Mal%
Llres, 5560 klem.
Dólars, 1330 Idem.
Franco sulssos, 24550 Iderri.
Mares, 046 Idem.
Corones, 00155 ICenl.
LONDRES - TANCA
t'Adules argentinas, 40 1/2,
Exterior, 75.
França, 5907 ,
Nova York, 443'75.
Espanya, 2004 ,
Suisia. 2403,
Holanda, 1 I3'92„
Itälia, 10600.
Snack', 16565.
Portuval, 23'7.
Argentina, 4118.
Monterldem ¿SSO.
Xile, 32'10.
Berilo, 12950.
Copenbaguen. 22275.
Yokohnina. 2143.
Malea, 63895.
Noruega, 24.3 3•

"

D

E

F
Fran.;as 1504
"
1878
CA Ora/. Trairnies 4 0,0
"
5 0/o.
Femenil-N de Cataluma
Companyia gcnoral ferrols. Catalanä
Coinpanym 13arcelonesa Electriclist
Manes de 8arcalona 4 O, O
Catalana Gas 1 Eiectat, Ser. E.
" F.
Encrgla Vernea. de Cata1. 4 5 0/0
"
60/O
Socletat Prrarluctora Forras Motrius
Companyia geners1 Talases Fillpinis
ACClONS COMPTAT
Catalana Gas ElectrIcitat
Cirial Trinen
Espanya industrial
Sial. Gral. Telefons.
• Penicsular •dein
11. 4 Amarle.% d'Eleetrieltat.
13101105 ESTRAWEPEN
Francs, 4935.
Idcm suissus, 12050,
bliirn betunes, 4550.
Llames, 2905.
(Ares, 2750.
'Miau, 6545.
Mares, 030.
Corones, 00170 ,

Menut,
Seponel
Segó
N'ag ons arribats: Nord,
3?.
"
Atacan:, 53.
Nongetes.-Amonquiluia,
Coco palo,

ea
01
73

ARROS
Bemba Flore!,
"Mun . 12,
" t O,
Bealloch O,
Selecta,
Mallos?,

114
195

os
50
01

cianosis
Sane non 31,
Jerez
"
1,
2

142
117
113

107
69

Felats,

Preus de Colonials
Impressid.-Per no &ese,' menys que els
denles merezca resten els preus per Plätil
de la Selinana anterior, orase gran oteo'
ei 1 In.,1,6 aria; flnixos.
Sucrea.--Nercat encalmat I els preis
naes orat fluIxas.
ne 152 a 154 pessetes.
Barrejat, de 165 a 167.
Centrltue remolatxa, de 958 a 160.
Turbmat de Lima, de 160 a 165.
Centralita de Cuba, de 156 a 158.
Inane de ara, de 165 a 170.
Magua de 170 a 172.
Mana primera refinat, de 171 a 173.
Tercias d'Atoad, de 180 a 122.
idcrn d'Andalusia, sic IS3 a los.
'rallad" de 905 a 212.
Per 104 ganta,
Wat -Derut a Paks experimentada
per les cia.sses superiora sembla que en la
present settnaim s'a notat carta flujedat
en els preus. Nolt al re yes de les eissses
bancas, que degut a la seva demanda catan
els preus terne.
Mula Ilegitim, de 650 a 660.
Senil Mola 1 Africa, de 615 a 623.
Puerto Ilté) Carsgolet, de 600 610 ,
Ideal Idem Junco especial, de 590 a
000.
Mana Ideal Id. superior, de 570 o 580.
batan Ideen Hisenda, de 520 a 520.
Caracas i Costa Rica, de 525 a 565.
Sant Sairador I ColOnibia, oe 505 a 5 1 5 .
Ateste I Puerto Cabello, de 400 a 500.
Santos, de 475 a 4185.
Jara I Coktmbla balxos, de 415 a 455.
Per pessetes els 100 quilos.
Pabrea.-Singapenre blanc, a 660.
Iden ne gre, a 580,
Tabasco o Jamaica, a 570.
Preus per peSSeteS el
quilo.
EsPécien-Classe superior, a 930.
Desulats, a 300.
Proas per pcssetes el quin.

Direcció Telegrätica
CATALONIABANR

93'75
6350

Fills ds F, MAS SARDA

20, Ramb l a del Centra, 20.
VALORS
CANVI
CUPONS

171

67

Walkman.
Ptnct Valen:fa.

Apartat do Correa, 551

I

17'50
15
14'50

Pral istveS,

VALORO - CUPONS
Cirio • CANVI - BANCA

t'aguara el aupó núm. 38 de les
ACCIONS FOMENT D'013RES I
CONSTRUCCIONS, a raó de 20
pessetes.
N e g o o iem el cupó DEUTE
AMORTITZABLE 5 per 100 venciment 15 novembre.

EIMERre=renese:

da=r2allallnimaa

AING

Pailebot espanyol "Menorca",
amb fems, cap a Alcúdia.
• Vapor esvanyal "Paco", amb el
San equip, 'cap a la 'mar.
Vapor espanyol "Santa Rosa",
arel) el seu equip, cap a la mar.

Rala

BARCELONA

95'25

Ptas.
44
41
10
17

Latines número 4.
Segonts
Terceres
Quartas
Picos per ases de 60 gullos.

CENTRAL: Rambla deis Estudla, 4
AGENCIES: Enmaro 1, Creu Coberta.
Ad:neto
5 ,Sant
Andreu, 2+,;.
Enmaro 3, Salmerdn, 111.

78'50

Alacant, 8.
DEEPULLE3

BANG CE CATALUNYA

C7'25
74
52'35

72
70

"

INFORMA= DE LA BANCA AFINU5
Madrid, 16 d'anuble de 1922 .
Interior 4 per 100 1019, 7090,
Exterior 4 per 140,85.
AinortItzable 5 per 100, 05'20.
litem 5 per 100 1917, 9540.
Cadetes Done HIpoteeart 4 per 100, 5950
/den) 5 per 100, 08'75.
Acetons Pana d'Espanya, 57C.
Franes, 4920.
te'04.

n

.

Vaitells dteeetadte

`7:312.1

tSANS

Valors-Cupons-Girs-Canvis-Cotons-Viatges

Vaixells salita

.

BARCELONA. -

"Vapor espanyol "San Carlos",
ah-lb cärrega genera!, cap a Fernando Púo i escales.
Vapor espanyol "Cabo Huertas", amb càrrega general, cap a
Bilbao i escales.
Vapor espanyol "Tordera", amb
càrrega, cap a Les Palmes i escales.
Vapor espanyol "V, La Roda",
anib cärrega general, cap a Mejilla i escales.
Vapor espanyol "Lulio", amb
càrrega general, cap a Garulla i
escales.
Vapor espanyol "Rei Jaime I",
amb càrrega general, cap a Palma
Vapor noruec "Orm Jan', arab
etarega general i trànsit, cap a
Valencia.

Queda

Rambla Canaletes, 2 i

oberta la negociació del cupó

Deute Amortitzable 5

per 100
venciment 15 de Novembre próxim

DIRECCIO TELEGRAPICA Apartat

MA RSANS BANK

de

Correus, 1

Teléfon'5 números

L'Anglo-South American Bank
Ltd., de Londrcs, ha publicat les
xifres resultat de l'ejareici que
compran del primer de juliol de
1921 al 30 de juny 1922. El beneflei liquid obtingut durant
dit exerciei puja a f. 644.138,
a la qual xifra cal sumar el romanera danys anta nord, 'liares
310,911, donant un total dispon'Uta de f. 953,C52. 'El Consell
d'Administració ha decidit la distribució d'un dividend que sumat äl reparait a compte Mas benedcis en abril 1922, representa
el 12 per cera ded capital desemborsat, i que puja, deducció
lela daas impostos, a f. 373.363.
El Consell, seguint la seva politica d'axtreina previsió, ha destical f. 300.000 a un fons especial de reserva qu,3 cobreixi sinpiament tota contingencia que
pugui derivar-se d'afers pendents
de liquidació, r1rnb una suma de
f. 25.000 ha esta!, dotada la Caixa de Pensions per al Personal.
La resta deis banefleas ha passat
a compte per f. 256.684.
TRIBUNt..... INDUSTRIAL

Per avui slian efpctuat els següents aenyalaments:
Avantjudieis a das quarts de
deu:
Número 1.087, -per accidents del
traban de l'obrer Magenia Navarro contra el palró "Bilaturas Carall Perez y Mútua Catalana'.
Númeo 1.088, per reclamada de
salario de l'obren Vioent Joan Gil
contra el patró Vicent Catalän.
Número 1.089, per accident del
treball de l'obrer Antoni Gil contra el patró Mag1 Quer i Mútua
General.
Número 1.090, per reclamad')
de salario de l'obrar Guillem Mas
contra el pateó André Cerdà.
Judicis a les deu:
Número 850, per accident del
treball de l'obrer Manuel Díaz
contra el patró Gabriel Aixelä i
Companyia Zurich.
Senyors Jurats.-Patrons: Barba, Fugasot, Ruiz; obreros: Rodríguez, Canyellas, Garcia.
A dos auarts d'onze:
Número 1.020, per reclainació
de salaris de l'obren Alle:ard Pan
contra el patró Manuel Fardar.
Senyors Jurats.-Patrons: Fuaasot, Casals, Fäbregas; obrers:
Díaz. Martí Baque, Gallina'.
A les onza:
Número 715, per accident del
traban de l'obrer Josep Garcia
contra el patró Nogués, Rorneu
Mútila General ,
Sanyors Jurats.-Patrons: Mes
Ira, Casainana; obrera: Díaz, Andreu i Corbi.
A un quart de dotze:
Número 822, per reclamació de
salario de l'obrer Fernan Rius
contra el patró Vicent Tugues.

Primer Congres
d'Higiene
A les onze del matt del diumenge es ectzbra a l'históric Saló de
Cent la sessió inaugural del Pri;
mor Congrés d'Higiene.
Ocupaven la presidència tota
la taula definitiva que portarà a
cap les tasques, que ja publieä.
rem en l'edició 162 LA PUBLICas
TAT d'abans d'ahir, el marques
taAtella, battle de la ciutat; el
senyor Estadella, per la Mancos
munitat; cli capita, generad de
Barcelona; l'tx-regalur, En Eran,
cese Puig i Alfonso; al preeident
de l'Audaancia, senyor Alvarez
Vega; el governadar civil de la
provincia; un representant del
comandant de Marina; un altre
de PiLlustrissim senyor bisbe; el
sots-inspector intari de Sanitat
Militar, doctor Salara i varis crt,
legats d'entitats adheridas.
Obert lacte, En llamea Jori
Biscaraps, secretari de la Junta
organitzadora del Congrés, capta'
es la necessitat d'una rigorosa
higiene a l'habitació. nigua qua
l'Acadèmia d'Higa-ene de Cata,
loroya Lija temps que treballava
Pol Congrés, i que ara que tenen
l'ajut de tothom el poden realita
zar amb l'auguri dun gran tut,
Científicament - Con,
grés vol resotldre vario problemas
que ha encarraigat a persones
competents: metgzs, aconomis,
tes, enginyers i advocata.
En Guille- m López Ventura,
president de la Comissió i soispresidant de la taula, agraeix a
tole el qui els han ajudat. sobretot a la Mancomunitat 1 a l'Ayuna
tament de Barcelona, i es mostra
altament optimista amb del
Congrés,
El senyor marquès de Caru-,
Ha, president de la itlUea, explieä
que ha aceptat la presidencia per
què han ele-gil al rector de l'Universitat i no a ell. Fa palesa
la neceesitat del Congres perqua damunt de la medicina din - lhi ha la higiene, donas
val més prevenir (pie curar". 1
acabà encoratjant a tots ets congressistes perqua realitzin les
tasques amb eatusiasme pel b6
Je la pàtria.
Finatment, el -capit gamarza,
senyor marqués d'Estella, s'adhereix al Congrés en nora dad ni
d'Espana-a.
A causa del te:nps han sigut
suspeses P2xcursiona projectades per el dia 17. En aquest dia
celebrarlo sessió en la Faruetat
de Medicina.
Altrament l'excursió a Tarra,
gura tindrä lloc el corren% dia
21 i les inseripeions podrän tersa a la secretaria de la dita Fas
cultat.

4

45 3Ck A.
4531 A.

'4532

SOLER i TORRA G.""s
13 ANQUER

RAMBLA DELS ESTUDI, 13, 1 BONSUCCES, 1

Paguem el curó núm. 38 de les Acciens FOMENT
D'OORES 1 CONSTRUCCIONS a r:uí de 20 pies.
Negociem el curó del
DEUTE

A MO RTITZABLE 5

P er

100

venciment 15 de noveznbre vinent

SiLall-ifid513251112E121r2:2F21/11Meifflimioraa.-

•

AUCURSAL A MADRID: AVINGUDA DEL COMTE DE PE:Mi-VER, 18

Llegiu LA PUBLICITAT
eie./ ,49..0",:e.›..e •

Mita de Panyos

IRELIGIOSES

1

`e

novelats

-e,dist A c,

,

de VAIENTI_SOLER

•

•

Immens assortit en generes per a vestits i abrics
de aenyora i senyor. Vendes a l'engrós i al
AVINYO. 7 .L.C.A.NTOIYADAFERNANDO

Menta

.
.er.,

deta Horipltale de Peala. Pl e/11 yenena Sant Pau, 28, principal V'

de /a seva Hanga estada a
Dr. Lluís Carrasco D'ele
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La protesta de La Bisbal
Per diumenge a les quatre de
aa tarda eslava anuneiat a. La
.Bisbal un manas en hanor del
alret i de la !lengua de Catalunya
istelioe per un jutge castellä. L'entusiasme que l'acte havia das:Ipeetal, era extraordinari. i la Unió
Juradica Catalana, que l'organitzava, preveis un èxit grandiós.
De trotes les poblacions de la conarada es sabia que hi assistiren
grupa nombrosos de nacionalistes De tot Calalunya s'havien rebul adhesions.
A la una da migdia arribaren a
La Biaba! els oradors i delegats
de Baraelona i Girona, senyors
Maspons i Anglasell. Anguera de
SO» i F. M. Masferrer de la Unir.
Jurídica Catalana; Duran Reynals
4 Glosas. d'Aedo CataJana; de
Quintana, que representava la
Mancomunitat de Catalunya . la
diputació de Oirona i el dipulat
a Corla pel districte Salvador Albert.
Venien !arriba ele senyors Negra, representant del Col-legi
Procurador:: de Barcelona; Cl
senyor J. M. Ramita, pel Col li'gi
d'Advocrtta; el sensor Nitra 1 n;era, pe! Centre Caialanistule Giódic
anna i sa comarca" i pel
"El Gironas", i En Tornas Garree, que dula la rsuresentacaS
"Nostra Parla" i de l'Associació
Cat atan; d'Est tutee. , s.
A l'hora .tel dinar. finen aeompanyate dits senyor e pele linee
sign i firat • us repres e ntant sde la
Francese Ro(trt. del pernil (EU. E. N. R.: Caarad Sale,
de l'Aten' u Pi i Merriall; Freecese Fabrega, prceident de "L'Escut Emporita * ; JortaMm Carreras, eis-president .le 'la ma!texa
!fo: Pere Llotr t res, pe.J5l
it
deril rts a ..eventut
e
Frait ese r • •.• • y . - 1 • ..%.- tea-ne
l'a:earee: Jos ne
Cl'alant e tt
carnee,
pee:e
-lenv". I
mollea altr e s delegaelons.
hi havia l'ineatisaide
darr,- aleoeat
ese arnh !sida fermeea ecivindica
ele rostres drets a La .13 sama
a; (I p . at ira havia n y - al •:•.1
corral e'a e asentació; 1 a atals
de iaisaatii a : Empata •-, Sr nr
ltaia•a
l'ad:leal.) del Cen'ari
de la seva sala.
Sarix'er r int. a e( te a t.'.
adir,
es ''Ateitea
O. de Barcelona. de !a J. 1.;.
Rupia, de la Lliga Nacionalista
del islas Empordä, de ir:As-so:elecin Protectora (le l'Ensenyanea
Culahea. de '"Heraldo de Gerona", nte tax-diputa t a Corts En
Praneent noure, de la J . N. de
Bala Fittitt de Guixols. de. .1V15svin . -iö Catalana Autonomista de
Saint Fetal, dels "Almogavers"
?Vilanos-la de
Fahr ale Banee tIone, del Gruta fleizfonalista de
Verges i de l a Societat nerrealiaa
"slermanni . ". de Corsä,
EL MITING SOPES

Duran: tot el nialt es venia
dista que el covnrundue de Giro_
ra 1 allorillaria, valent-se
qualeeel erbit raen tat, la er
brae, :t del roiling. E lec La arrien
tetan( ¡rata començat el d:nar,
En Fracceee Fabrega, president
de -Lit:arel Emporilr, va rebre
del balite (le La 13isbal, Isidre Carel!. n ufaei comunicant-li de
pa:-. del governador la suspensió
(1‘. l'arte. La noticia, a pesar (leales esperada, va produir ia contapien!. ;nació entre els bons
callan- de l.a Bisbal. A tot arreas
landre pre . eriana era ronsiemnada en termes de gran duren.
A l'acabar-0e el dinar, els sena as Maspons. Quintana. Durani Planella anal pronunciar
ibr eile permite s . Ale-hores foil
iteerdat notificar a l'alealde de La
Baba) que }a Unió Judidiea Catalana el visitaria tot seguit per
formular la seca protesta contra
la disvoeicid guaseraatian.
ur

TELEGRAM ES

laimedialammat t'oren reme-es
als telegraines següents:
Miniatre Governacid.—madri•1.
Governador civil Girona soepén mittag protesta contra jutge
Bisbal per ataca llengua catalana i Catalunya. deliete que rasan
Impune. Dret protesta fis dret
emissió pensamenj (jure paranlitza Consintiere; negar-lo e.
Considerar [drenes catalana.
Si governador esta .autorlIzat
V. E. es que V. E- ene invita
parar-nos. Si no ealä autoritzat
.la d'esser remogut.
Mesarais. Anguera. Masferrer' per la Unió Jurídica Catalana:
D urtn-Reynals i Cansas, per Aecid Catalana.
Alberta—Congres.—Madrid.
Governador su s pen miting imputant-nos temericament
eit cometre &fieles ¡libre segon,
(fiel terce r Codi Penal. Li veguero formuli davant (Jo yera protesta contra aquest atemptat
hertat peusament que contrasta
arab apoi prestat a funcionaras
que ens ofenen i provoquen. Albert de Quintana, diputa( Mancomunan,- •
M inistre Gover»aeia. Madrid.
In una caijiat dipntat Manenmunitat districte lijebal, formulo
marinen protesta contra acord
g overeadur Girona sorepenent rintting en defensa respetes que niereixen Catalunya i sa ¡lengua i
es eepialment que dit funciotaari
en s ,atribueixi propósito delictius
Oblidant que conetitucin garan-

taza llibertat iensament Codj Penal no castiga propósits ni
da iMit atribuir-ola amb evident
Ileugeresa.
Albert de Quintana, diputat
Mancomunitaa
UNA IMANIFESTACIO

A (tuerta de quatre, els C O W1Ssionats i els oradora de la Unid
Jurídica es dirigiren a la casa de
la vil!' per tal de formular davant
l'alcalde la protesta per la suspensió del miting. Grans aplaudiments seayalaven el Ilur pes, i
ben aviat una veritabie mandestaita va formar-se. L'Ajuntament
tou envait pela nacionalisteo i els
iti fou obert el saló d'actes.
Aleshores va esdevenir-se una
cosa mol t curiosa: l'alcalde es
negà a rebre la comissió, Al-le_
gava, ein rofici que despeas fou
llegit, que cap atac s'havia fet al
dret i a la llengua de Catalunya
que exigís cap entrevista.
Els regidora nacionalistes de
La Bisbab senyors Pujol, Maja,
Noguer, Padrós, Bou i Fàbrega,
davant la descortesia de l'alcalde,
van enearregar-se ella ntatelaos
d'escoltar els romissionals.
El senyor Fàbrega Ilegt l'orlen
de l'alcalde, i un aeord de l'Ajuntament, subserit per aquell, on
es parla d'otonses a Catalunya.
Parlaren després els senyors
Anguera. Duran-Reynals i Albert
(le Quintana, que van far bri brillants discursos de protesta.
EL MITING, TAfiltdaTEIX

El rniting, en realitat, va celebrar-se..Açuests tres breus cltscursos pronunciate a l'Ajuntament. (lavazt el poble de La Bis'
hat que (amplia la sala darles, van
fer l'oferte cinc s'esoerava. En
gran entusiasme va emitir-los.
El senyor Anguera ile Sojo,
gui com els eatalalis som con.
demnals a un traete danferioritat per part dels eapenyols. tan
jutge ens °fin en el mes sagrat
que tenia), i Espanya l'empara.
Fins el dret de la queixa, que es
atorgat Mansa ala mes desvalguts, ens da ilegal. a ¡soasares.
Contra tot :tincó hern d'alçar la
riostra protesa robusra i fer que
volei per catalanit de tot la bandera de la justicia u de la IliberIal.
uvació)•
En Duran-Reynials, d'Acció Catalana, diu que en 11001 del nacionaiisme maximalista ve a proclamar que actes com els de La
Biaba' ens lujurien dan-upar de
jota. Sala dit que el problema de
Catalunyanno era de boli govern
o mal govern sine de govern propi. Avui arruen govern propi no
existeix, són genio estranyes les
que ens mellen . Dones, be: com
mee forla sigui l'oposició entre
el poble eatalä i els representants
d'Eepanya, mes viva serä la nostra exasperació. I ea oblidera quo
l'exasperació va congriar els escame romana a l'entera d'Ess
parlar', va fer la revolució dele
"sans-culotte" i deis beni-urriaguel. I pensern que aquesta exasperació semi la que encengui en
la bande ra caialana l'estei sol ltale do la 'matra Hibernal..
(Gratia apfaudimeuts).
It`d senyor Quintana. ?aixeca a
parlar' en reja de vives niostree
de bunpatia.
entra tot auguri—diu--la
testa sana realitzat i ha estat esplèndida i salemnial. laiia han
volgut leen-a y la boca, i llena vingut a celebrar Faene aquí, al salú
consistorial, (lavan!: 1 uniea autentira repreeentaciú de la vostra
ciutat.
talla . que s'ano:nena
dret a no obeir - . Paró perque no ens diguin (pie 110 som
erejenls, no en: ncuparem de les
coses d'arran nie terra. No caldrin mna parlen). Ens entenem
masea, liem anal eeinpro plegats
en diades de goig i de lristeaa.
El postre piel no es resoldrà
sine vietorinsament, perquè no f'3
de La Bisbal ni (le l'Empordà, as
de la dignital de Catalunya- No
(den sentir la p ostra veu i els
eixnalarern. Ens mou la concien.
ein de la raen, reneis de la dengue. Tole liuden( pel mateix
ideal; cona en la sardana, tots
ej5 bons eatalane aniran agermanats a la Buda. Aleshor • s pedem,
dir glossant el poeta:
J ota ma patria cabra en eixa
[anella.
Catalunya és la terra mas bella
fan
j es
de toles les (erres que es
[desfan.
Una sorollosa ovació acull
aquestes paranles. El poble, ple
d'entusiasme, entona els "Segndore". i destila ordenadament tut
fent comentaria desfavorables a
la descortesia de l'alcalde en no
volee rebre la Unid Jurídica Catalana
'Iota la tarda la va haver a La
Disbal una gran excitada) per la
suspensió del mittag i sembla que
(. 1 plet tindra noves derivacions.
la proteceie donada per les
autoritats superiors al jutge do
La Bisbal, arriliant hieles a cohibir el legíliin dret de protesta, 1
sospenent el miting qua ahir devia
realehrar-se a dita cintra dama
a la (Metió un eacter mas general que afecta ja a tot Catalunya,
rar as ei; reatara intolerable que
un funcionan encarregat de m'asió tan augusta com Ir, de jutjador pugui manear a lotes les
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Diumenge, a lee once del mata
tingue Ihn al teatre "Eklorado"
la sessiö inaugural de cura. Presidf en representada de la dentat
el regirdor d'Aeció Catalana En
~ti Esteva acumpanyat dele
aenyors Gimanez Narefs 011er, Alfons Meseras, Ferran Soldevila,
Ventura Gassol, el director de
l'Escota N'Adrih Gaal i el secreteen senyor l'arvejo, el (pral donà
combe de la tasques del cura, Ilegint-ne la memória.
Es donä el tito' d'acabament
d'estudie a En Joan Cristófol i
Ea Rafel Cerda, ja coneguts per
ele devots del teatre català.
El premi del corneares d'obres
dramàtiques organitzdt per l'escola fou concedit, segons el veredicto, a la que duu el nona de
'Matilde d'Anglaterra", original
de Teminent poeta En l'erran
Soldevila.
Conferencia d'En Gassol
El president donä la permita a
l'insigne poeta i orador En Ventura Gassol, a caerisc del qual
anava la conferencia inaugural
bota el titol de 'El Nacionalisme
en el Teatro Catana". En Gassol
amb ven franca i vibrant, i la
flor armella al trau en ell característica, cumença agraint la
present ocasió per exposar unes
idees sobre literatura, a les quals
rimara nferrant de dia en dia un
raes viu convenciment. Es referí
a la desintegrad() de les atas literàries catalanes, fixant-se mes
en el teatre, a Fan/biela, el paisatge i el poble 015 viuen els pactes i els auLors. Aixó fa que pot
esser no tiegueni cap obra nosI ra que encara' i representi genutnament Catalunya. Si fas convocada una assemblea universal
ara normes hi tinguessin entrada
les obres de teatre eabdals de cada noble. Catalunya Ini arribaria
tal rolla pel e-ami francas, o per
l'anglès o pulsen el rus, perú
manearas preeiaarnent el caràcter
nacional.
En cansa, sana exagerat Ilastiu:osan-real i grotesca la ligara tan
típica del pages. Fent excepció de
l'ilauetre nom de Guimera, que
omplí toles les exigencies del teatre, das que el pagas—en elogi
de/ qual remeda paraules de Torres i Lagos i Pral de la taba—
no 'ira estat presentat amb aquella placidesa i ramulla Mazna que
col tenir. ni ami) la passia dels
setas vicia o ses virtuts mes nobles, sin() mes acial amb fästic.
Si l'estudiem bitimainent veurem eum no as pan el pebre heme
incult i barbar de la nostra escena, sine que si ens remonte:a
al angle XV, en les gestes heritiquee debe remences, el verem rebel Iluilant per la Ilibertat, amb
un esperit que tuln molt unes tard
.mitat per le; naeions. Si el eitimas als lampe de decadencia,
vetaren cura vetlla i defentia les
institucione sagrades de !a terna
durant la crian espiritual i material lIni la nostra arislocräcia desaparegmla.
Diu l'orador que cal cloure
h'störicament el dele que pudriera nomenar de la barretina,
perque hora que e'eles conegui
juel front que Soni catalana.
Concretant-se al programa de
la conferencia i, en parlar del
teatre veinte, se dial de la indastria qua sala fet del teatre catala i de la freqüent absència Pll
sigui en vers sigui en prosa, de
vera puesta recurdant aposta
cuas les mes grane creacions deis
leatres elässies són degudes precisan-ten( ala pacana. A casa Ilustra n'hi ha prou dones per a pro(luir mezcla anib anunciar Eubra
d'un peda. I es que alta parlat
massa de la tacialea com una recepta inägica dificilisaima de
possseir, coma si al teatro no hi
llagues de plastas. pel dannunt de
tot l'emucid i elan si existís cap
element que prosseie el dramatisme de la paraula, que es un
van tuna la torea i per un deu reconvenienci -as sense inctirree en
cap sanció.
La Unió uridiea Catalana ti
pronallat pel prop-vinent mes de
novelaban celebrar un innportant
acte públic, a quin fi organitza
en els eaps de parta de lot Catalunya una seria de conferencies que tunean a càrrec del Guasea Directiu per durar cumple de
la seva aclueca:o preearar naif
recele conjunta que is necessaria per tal de dignificar l'administraciú de jai-ají:la a aCt alumna.
Cona a mis properes confern cies estan orgaintzatles les de
Mataró, Igualada, Sant Fenal de
Llobregat i Terrausa. a carece de
EN FRANCISCO MASPONS
ANGLA SELL
a Taragona, Reus, Valla i Vieh,
per
EN JOSEP ORIOL ANGUERA DE
SOJO
a Granullers, Manresa i Berga. a
ctirree de
EN LUIS JOVER NUNELL
a Sabadell, Vilanos-a i Vilafranca.
confiades a
EN FRANCISCO AL' MASFERRER
i a Girona. Figneres i Arena de
Mar, a
EN RAMON NOGEER I COMET
oportunarnent a'anunciara lloe, i
hora d'aquestes i de les altres que
venia organnsant-el
.
.

dimir-se el teatre caleta del seu
realisme I la industrialismo aeleal. Parlan tdelleatre Ilegendari, propuse cona a mitjà de redenuni5 revocació dele heriste popnlars i els costuras tradicionals.
Qui no sabria trubar—diu --- el
aeras del cançoner una dona coas
la Margarida del faust o un personafge cona Don Juan? Quanl es Coses no podrien die-se de
rhereu Riera i del conste l'Aran,
tan divers al seu pas per les mon!t'ayes de Prestes i per la vall
d'Aro, de Sant Bernal quo al port.
de Salon conversava amb els peixos, de Era Gart, semblant al
Tanhauser. del Mal caçador i els
tenedors de llana i ele fallaires
dcl Pirineul
Aixi pel nacionalisme artastic
del teatre enflautara al polftie,
eom ha esdevingut a Irlanda i a
Polenia, perque, si be ha passat
ja per a Catalunya l'hora roinätica de plany, vivim plenament un
lampa d'acció i de revolta, el qual
deu manifestar-se en toles lea
roses, sens deaeomtar el leatre.
Acaba demanant als autora, a
l'Escala i a tots, que tia:batiera,
organitzant si cal una mena de
ereuada a fi de m'alocar ben alt
el teatre de Catalunya.
En Martí Esteve
El regidor d'Acció Catalana din,
utte la Mancomunitat i Eljuntament han curat de l'educació del
reatre amb tot mirainent, perque
els altres generes literaria terma
tets una gloriosa trailició elässiea que al ',mire li manca, perque
:a cultura del Renaixerneat que
d ngue el llevat als teatros europeus no pogue desee profitosa a
Catalunya, 1131(OPS en plena decadencia. Bavent vals perque
s'ajuntin ele fruits d'educaoie de
t'Escota arab la inapiració dels
pactes, allu les paraules rituals
il'inauguracid de curs.
"Nit d'octubre"
Segualament fcm representada
la ',Ni'. d'oetuare", el conagut
leierna etaltred efe Musset (verbal catalana petAlfons Maseras),
pela alimentes de l'Eacola En Juan
alristatul i Na Concepció Castells,
ras guata estigueran justos en la
interpretació. Cal dir que Lacte
fan LrillanUssim i que complaele als assistents que omplien tut
el teatre. - Inolts literats i
distingides iperaonaliteats de la
¡m'inca.

Full de dietari
Viatge

a

I IcLada

A Lu l a

A .KbOrem o Amsterdam o les doto, de
la isit. Per na seguit dc cihutnerOncies
l 'esateriiigue que fias
sei de la tarda
l'osidevies no ens entautareui per a /cm
Ira iftal serios. FOU iind errada,' ifacord.
J'oh una errado dep.'orable. arribar a llora del brinque' que eins °feria
Asti et AaliLiLLe iunis i.e apeLl snficL.121 t.:e !e/, i-EaarJc5rrJ.a hodO, S. l'el c;
‚er, 'a onolow‘nt ia :input iancia d'un
lunch q si cns /441 1,« dhser afea pa.s.ut
ritigdia i en:barren C vispre en un p. tiUds osaran de feblesu.
Cal atribuir a aq.:eat fai la ilupressid
adaparadO, a que ens malla el
cicl dinar! 1.)," adormid sang c'ecure
ose si, perj di . sfreis he i,-egui que no,
bited.tr holandesa ha de produir s.n4pIC
irin itapres,O uclap‘iradora. Ai.ci ron, els
holandesas timen, gen.ralment,
poro 9If cons:derable que ele catalans,
llar: ea anta! 1 sos de super 1.0(
itigestira J ,, ets no.,trh,
tilessrirminet per experimesterr milloe la
foro daqu.si contrast, vaig trobar-ni..
assegut al rodal del pintor M'aria, que tj
tos magnific rostr. Lluis XIV dannint
ras iiiilorld:zissim. Comerla la desfila&
dels entrcleninunts. F0:1 un esputad.. inoblideble. I,a varietat, la quaNat i !a
quantitai d.. piras, verLinres,cants, aire i
fieculnctes Ichs que ens !oren oferta soh
Id modesta d.uiorninacia dleors d'reuvre,
Cu lr fi ni (arete. Discretament l'eran
palesa la 'lastra ailin;ració.
—Oh; airó no h r es comparsa eral, ei
que h cost,,,,, a Noruega—va dir-nos
.1(arn, que no tenia un no p,
que li lbs oferta.— A Nere.la
els entreteairnents Ate instal.lats
Utia
tenla apart. .1bans de conenear cl dinar,
els iiuilote s'hi acasien i 178 mhtgcn
dret. De mis a mis, limen tre.s copes
d., vodka (siguardent ardid.

Quan conwncdreni rl d:. t.or peepicineni
dil poguéreni cautetar que les raciono
er, Sr dobles, pulse r triples, que let
luals en un bon restaurant barceloni.
No halvieni aeabat el primer plus quen
l'escultor Ilcsselinit. President de Arte ct
AntkiliZ, pronuncia el primer toast. Con'
Duras

M Ui
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oi'-Ai:' i

'd'Art

_

Repten:- Des d'agur«

punt, ja isa eessdrent de brindar. Elle i

nosaltres, anavent inventant nobles pretextos per a enlairar les copes cada t -inc
mimas._ Cree qur arrihdrem, decline'wat, a sin estat de franqueza que h,
free a er,tc de la v.:risible cordiolitat.
'1 pintor Maeys, de rop i roba, comenkr jora de Mlatit a base dei
rls plats ni els cobeas. De primera! E?
GOriers va cantar ion!, la millo r
valtintai del món canconetes franceses i
fraysn.lits ifd,+era... Ah, guantes coses
,unsIdes dins una correciad essen-

cial!

Eis holandesas — zafe sospaar— SÚJI
or(a »uta ingenia que els cefaleas. Pesó
dds coloides Sernt Sid fi cieni bar,
del i suficient humorismo, per a etieotturnar-se les ('crin infantívolament facectOs

deis holandesas.
C.ARLES sowEyiLA

$
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Assoeienió Intima de Canoeras
El passaL diumenge inaugurà
aguaste Societat musical de Gracia son curs 1922-23. El primer
convela, va anar a carece de l'ora
questra que (lindada el meatre Ene
rie Ainaud, coliaborant-hi el conegad pianista Alexandre [libra
Figuraaen en el programa obres
de Glacis, Bach, Borodine, Rime1:y1:ora:nauta Barbera i Fatua.
L'interès de l'audició se con.
centrava en el "Concert" en do
diesi menor per a piano 1 orquestra, de Rimsky-Korsakoff i en lea
peces que omplien la darrera para
El “Concert". de Korsakuff, tul i
essent obra d'una valor ben remarcable, poc ena diu encara de
la fulzurant mualealitat i tara r teristre% de l'autor. Anterior a roo
ca de niaduresa del celebre compositor rus, aquesta peça, ja decididament nacionalista (basada
en la canea popu.ar "Cant dele
conserits"), sols dejan vestlumar
(u n que mes tara .havia d'ésser
brillant tnesic colorista. La pan.
de piano m'en a l'obra una exclusiva irnpurtancia, quedant relegada l'orquestra, quasi be a una
part insignaleant.
El Maniata Alexandre Ribó ens
dona una encima) notable del
"Concert" de Korsakoff, paleadai
un perfecta domina Fou aloa
maznada.
En ;a composicid "filian", en
J. Barbera, -decida straussista.
del' Mediterrana cerca expressar,
cual a preoeupaa1G seva la mea
gran, aquel l frentes( orquestrat
tan personalfssim del compositor
aleniany. En Barbera va trobant
mona cosa i assoleix bells Utanuents, Pera nosadtres desntjariern,
al atalaja temps una aportaeia
mea própia de l'autor eatalä que
tan ben dotat rns demostra assec
en les sevea curaposiciuns.
"Dolly" es el tito( d'una "suite" d'orquestra de Gabriel Eau
re. Aquesta obra .le relegant
sic fati:ces es una eneLlecció
petits quadrets orquestrals reta
anib certa traen i tren gust, no
faltant-bi tendra inspiració niolt
francesa, per() d'humor una mica
-manque", fine ve a recordarnos el "Childrens Cerner", de
)sbussy cona obra de millor fortuna.
Del conegut 'efectum" d'Ea
Botud.ne poe hi ha que dir; son,
eetnentarem aqui l'anécdota
d'aquell nostre vef de butaca, n'i
de ten anys, que al terminar la
pees (que fou tasada) ens digue
posant-se e !capen arnh molt Tira
petu i entusiasme: -Senyor. jo
sola he vingut per sentir aquest
"pree.63" Nocturn. Ara me'n vaig.
Quen tenia d'insesiraeid en Borodinet" 1 tot segun deixis la sala.
A notialtree ens encanta Cexclusivistue injust del landre "auratour"; per un moment el vann
imaginar pela ((arrees deserts de
Grileia, en la larda ploviscusa ile
diumenge, laraLlejant la aíslala
metodia.
Pe, (temes, l'oreuestra del mestre Animad dona una apreciable
exeetició de llits t ihres intimidades,
aal eme' de l'obertura "Illgenia a
Aulida", de Oh*, i el "Concert
brandetnburgues. en fa. de Dach.
fent-se aplaudir per la voluatat
que demoeträ posar en la seia
tasca.
Susanna Rase!
Aquestaafentilasernes calandria
duna un caneen u la Saleta de
laniaica le l'Ateneu Bar-melonada
nit del paasat dieealne. Un pabine buiectieeini de eaeriptors i
inú.sies acudí a sentir-la.
La eenlyurela ituäsi posstax una
bella seo do supra:1 lleugera valuninnuaa ,aaratiablemeat. 1,31äälJ gii da. Cai n la ainib torea gust, nunbannt y donarmt expreasió a !a
romanea italiana.
Ea la vetllada de l'Atenen, la
senyoreta Ros.; ens feu simur
artes 1 romances de "La Sonambula". "Don Giovanni", "fi Fatuto
• tnägieo", "Il Barbiere", etc., easent celabradfasinia en tules
Susanna Rosal seriara aviat e•lis
a mil¡lanai lia ealat aventatjosamena contraelaffa. Nuentaree tic'
sitjariem veure-la aviat en el nosIre Liceu ja que per la seva veu
doleament expressiva i per a so.,
personal gentilessa la senyoreta
Rosal assolirà èxits fäeils a l 'es
e.ena lírica,
temps en sera tesI

!intuid.

E. M.
-Assoetaeló de Müstea da Camera
listan ja lixades les dates per
lea dues solemnitats ami) que
ssociaeld de Masiolt "da Cernera" rependrä les seves aranvillas en el euro actual.
I.a sesea') inaugural tindre Ilee
el próxim d'Huna, dia 23, amb un
coneert extraodinari de l'admirable -orque5tra Pau Casete", de0
que en sera' punt enlminant la
inlerpretaeiú d e l formosfseini
"Concert en re", de Beethoven.
per a violf 1 orquestra, la- part
de solista (Ice qual ha estat confiada a l'insigne violinista belga
Mal hieu Criekboom. L'esclatant
exit — un deis esas mes curaplets que ha presentat
ció — assudit temps enrera per
aquest formidable urtieta en la
interpretacit) de Feamente', 'Cuna
cert", i el tractar-se de la única
audició que Vorqueetra Casals
donara d'ell, fa preveure que
aqueela obra sera acollida amb
el mas profund Meres,
La segoua «asió estä asbenya_

ti

A

lada par a el düneores. día 8 de

novembre i en ella tindria efecti
la reliresentaeld de 'La Seres
Padrona a, Es elements (hm:tetare de l'Associació organnitzaa
dora' estan ultimara eta detidt,
d'aquest esdevenirnent. Per a donar idea de que han estat presea
totes les garanties per a asees
guarnir una execueló model d'aquesta famosa Ópera, pedem
anunciar que els dos personatgea
liries han estat encarregats, defliiitivament, a Arnsand Crabba,
el gran bariton belga, t en cene,
gut i nasal admirat a Barcelona,
L a Angela Ottein, eminent sopran, el valer de la qual ha
querlat consagra& ami) els exile
oblinguts eu teatres da tanta importancia cum el Colon, de Buenos Aires, i el Metropoldan Ope,
na Bouee", de hu ya l'orla en el
qual ha d'actuar novament aqueo
ta mateixa temporada.
Un detall de gran ineras
ddleiS suturad era el acornitanya.:
nient dels recitatiue, con( tumbe
l'execució de la part de baix general, pera) ha estat possible
aconseguir restimabilissim cancere de Wanda Laralowska, la
interprete ideal de la arúsica amiliga, i anda ala() n'hi ha prou per
assegurar a la hui reta una admirable realització d'aqueas
menta.
linalment, assegura una de
les més interessante interpretacions que en temps moderna haa
gi obtingut aquest joiell pergolassiä, el fet de que Pau Catarla, el mostee iLlustre, hagi volgut arnb el majar entusiasme
cuidar se de la direecie general
del maten'.

_loes Florals del
enrase

Po Net

AMY

oreareinaa per retobe,' 1 escena catalanes erai
la (liba, Arase. la. I que

einnrubrah amb nra ivbt,s entomenalge a
In banaera qua Ladra lice el dia 5 Co 110vembre.

cmiTELL SEPLENIENTVill
Creer XX11.--50 pc.etes, ofertes pul
cl.pre.a. per Catahnrys Ur U. MUSO 1 tienes, a la inillor brona a terna naire.
XX11L-50 pesseles. ofertes cal soel
Calaran Ateneo En SO:er 513rtl, a la furbo, merina que (ad l'elogi Ce /3 danza
catalana.
hal t .-50 pessetes, ofertes pel.11nent
d'alcalde del Machete /Y En Níquel
Je../ent a la matee poesla de tema Illure.
XXV.--obleete (Lar{ orne pel "NosIce Casal'', • una puesta patriótica.
XXVI.-25 r. -sens, oferten per l'Ateveu Oliere Casan de Sutil Martl, a una
Jurara de tema lbure.
XXV11.-23 pesantes, ofertes per t'E:acula Cboral alailmenea, a Una P onen' do
lema 11 n Ure.
50 pessetes, ofertes per
Miaus% aun a una bonica prosa,
pesselm. ofertes ser En loaqu I nt Costa. piestilent de la Com ssi0
5lion3ellatre a En Lluir 5./assor, a uno pues.; de lenta Pqrre.
XXX.—ISO ptes., ofertes per l'Ateneo
Escotes 1-aula:tes Prat de la Misa, al miiiar buntre a la bandera catalana. ProPI
Per a (Ser 11,11.,c4t Cual a atarse du
aUerra.
Lareeluna, 1 i a .(etuere de 1992.
El pira: qualrfriador: Eeesnlent. Juan
Marra Guaseat, menee me bar Saber, llamear Surinyarl Sencies, Adria Tu'
Una Carees, Enele Permiten, J. N. 'bistro Artmus, Autora coaornn, r Jusep RAduä, s.ieretart.
AUVEitillikaVIS IMPORTA:1TO
La ComulAiG e, traen...dura deis loca
norias del Poblet fa hvinent als poetas t
prosearas que basen% unä riebyurs
clat la celebractO d'anees Pa,. Yloratä
arcuesia barriada, fa prezieni que eta anniers loes amnesia del roblet sa celebraran tal Cirio Ja s'aneare el Uta 5 de
novembre • lea guatee de la tzirda • -Nonneun tniaar, Passatae Foral, 15 (ama unte- ite eanureai 1 Ui le I adladsal9 tiä
postetons reten el iba 23 del corra:Id, havant•se d'enviar st docnieill n relltIlat
etealituaeera. 5 r,4 6, 359, a nom abd seeretarr dele -Joes Florals Ini Publet'.
L'Ateneu t Esroles Catalanes Pral de la
alba en rese rvan per en any el dret de publie n tal de las rOMpOsIerons /ir/MI:Idea
>0 n e i lIre41111 1 I. P 1 `. pre ltli a rin g uinsitdois delä :Judas uno en cimentar • Ia resta
a er-olur-los.

DFL MUNICIPI

Subvanci on
Lit laminaste) de Cultura La
acurdat propitaar a Intjuntainerri
que ea fati tramesa de da ganatitat de 1.000 peasetes a la Junta organnzadera del primen. Congrae, nacional d'higiaue i sanejament de l'habitas:a) i exponacia
anexa per a contribuir a les despees; que sateasiuni arab atolla
de la seca celebració; i 2.000
pesades per a contribuir a les
despeaas ucasnonades amb motiu de l'excursió de calan:ter arlistie readitzada recentment per
!Delate G ra i on e,
P roa:nagual del isasse.ig
de talud Joan
En e l despalx de l'Alcaldta roa
siga:ola amin' la:ser/plan de ces.
venda de dines finques 8ie
Lineales al ea:Ter de Saat
propietat de dun Ricard Banana.
per a la prialongació del paeseig
de Sama Joan, ans la Travessera,
bavent-se saliste( la quaolital
»atoo pesaeles,
Fon autoritzada pel notara
sern en Llampallaß.
aloolone de la Govelsill.
d'ElxamPla
Davant da Curnisaió d'Enatinphi han reta t formuladea les
güents mucions: Una del senyar
Nonell porque as procedeix a l'arranjament derl feral dels paseos
lateral!) eje t carrer d'Argilelles;
at.
entre els de Lleria I
Ira dais senyors atasen:da i Esenah
persista es completi la illulhinta:
ció a la Granele, entre ele ea'Tora de L'acuna I Sala, Josn de
la Malta, i s'adobi el paviatent
del dit trcys-
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LA QUESTIO D'ORIENT

ITALIA

Krassin declara clarament la necessitat
de renovar l'al i an ça
amb França

El Govern grec ordena la evaciiació de Träcia

Els preparatius del
Congrés feixista de
Nàpols intranquilitzen
al Govern

París, 16.—Comuniquen d'Estrasburg al "Petit Journal" que
de regres de Rússia, M. 'tercieot
fou iretervivat rel corresponsal
d'aquest diere M. Herriot ha declarat que les principals personaMate del boixevisme Ii feren obliervar la identitat l'interesses
entre Freno i Misia respecte del
.Próxim Orient. I alguns delle. especialment Rrassin, es lamentaren que els dos paissos no restablissin l'antiga alianea.—Havas.
Paris, Lee—De VarsAria diuen
¡a/ "Journal" que el representant
.francès, M. Herriot, ha fet declaracions en eici que es refereix
a la possibilitat d'una "entente" franco -russa.
. Els Soviets estan disposats a
reconèixer tots els Hure dutes
a canvi d'una amplia moratória i
.un gran emprèstit i a acceptar
Quante criflci 5 fossin necessaris per a tractar amb els financiera i industrials francesos.
Afirma 4.41 senvor Herriut que el
poble rus, en él si del qual re-,
gim la mes completa perece i indisciplina, suposta 'voluntàriament la dictadura boIxevIsta, i
que les indústries, fora de la textil, estan mortes.—Havas
SUCESSOS RAGNANTS A BER"IN
CONINUISTES, NACIONALISTES

I

POLICIA

::

TRES

IIIORTS I IYI AS DE SEIXANTA
FERITS

Els
Nou divisions aliades han sortit cap a Träcia per a substituir als grecs
occidental
Els búlgars demanen la Träcia
governadors turcs de Träcia
Atenes, 16. —El Govern ha en
carregat al general Nider que
procedeixi a revacuacie de la
Träcia Oriental.—Radio.
Constantinoble, 16. —
cuacie de Träcia pele grees ha,
gue de començar anit a les dotze , Els efectius franceses acantonats a Tueilldja passarän Li línia de demarcació i avenearän
mida de il'evacuació dele grecs.
També han estat dirigits a mitres
La linia contingente britänice i
italiana.
Les comissions inter-aliades
funcionen des de fa alguns dies
en ele diversos centres, on han
de vigilar l'evacuació de les forres grzegues i s'espera que els
moviments de tropes s'efeetuin
sense incidente. El pla d'evacuarle) ha esta( fine a Rodosto entre els delegats dele generals
ailiats a Constantinoble i l'Estat
Major grec. —Radio

uocu p acro

ALIADA DE
TRACIA
Londres, 16.— L'Agencia Reu-.

ter publica despatxos de Constantinoble donant comptc que ja
ran sortit nou divisions almetes
cap a distintes poblacions de la
Träcia per tal de vnllar per l'ordre durant la evaquacidi dele
gr2cs.—Ira va s.
UNA DECLARACIO DE L'ALT
COMISSARI

GREC

Londres. 16.— Comuniquen de
Constantinuble que el Alte coBerlín, 16. — La "Lliga per 4a missaris atiats enviaren ahir a
tilibertat i l'Ordre", societat ule Hamid-Bev, representant del Gotraeacionalista, havia de celebrar vern d'Angora, una declaració de
ahir una reunió. Poc abans de FAl L comissari grec dient
que
l'hora dt2. convocatória els ea- les observacions deis seus delemunistes rea ilitzaren una contra- gat s a Mudänia haarien, hagut
manifestació, topant amta la po- d'ésser preses en consideració,
licia 1 originant-se un gran tu- espccialment la referent als crismult. Alguns pendes !oren col- tiane, i all Hmit de tenme que conpejats havent de demanar refor- sideren necessari per a la segttços. Resultaren un agent mort i retat de l'existència i de la proalguns ferits i 26 manifestante piefat de la població cristiana tIe
ferits.—Havas.
Träria.
• Berlín, 16. — Ahir acorregueEl Govern grec fa una (terrera
ren regnants suceasos amb mo- crida ale sentiments humanitatiu d'un mitin nacionallista que ris de les potències i declara que
hacia • de celebrar-se en el cío s'inclina obligat per la neceserBusch.
tat,
demana per hurnanítat
El diari "La Bandera Roja" ha- que' es faeiliti Pemigració dels
via invitat als comunistes a una cristiane 1 aprorroeul el terIcontramanifestació. Abans de co- mire eee t rr l e
Ra
-"Mentar
el mitin alguns tenlo- die.
nars de manifestante reunits davant del eire, agredtren als na- ELS GOVERNADORS 'iliRCS DE
cionalistes, els guate cont o staTRACIA
ren. Acudi la pulida, éssent tiConstantinubie, 16. — La Gran
rete a terra guatee cialletes,
Assemblea d'Angora ha nomenat
Hure bicicletes rompudes. La governador de Gallípuli a Azimhuila es generalitzà, /leyera d'a- Bey; el mateix eärrec a Rodosto
cudir reforços de pulida. D'a- ha estat nomenat Ihsap-Bey, 1
questa resultaren un guecdia Eevfik-Bey per governador Nitikrnort i tres ferits. Eis ferits en- Kilisse, l'arribe han estat desigtre comunistes i nacionalisfes, nats tots els funcionaris civils
gnument ferit el venedor d'un anerats a aquest cärrec.
dime nacionalista, El lbs quedä
Aviat sortirän cap a Trecia els
desembroeat al migdia. — Radio. efeetius de gendarmeria, aterí es,
Berlín, IG. — El "Lokal An- un tres mil homes.—Radio
zeiger" i altres diaria confirmen
CONIBATS A TRACIA? 1'
que durant els desordres ocorreMenes, 16.—Noticies proceguts ahir el nombre de ferile passä de GO, entre els quites n'hi ha dente d'Asia Menor diners que a
Sau de molta gravetat, aseen- Träcia s'han lliurat alguna com% dint a tres ei nombre de morts. bate entre bateles búlgares i tur, La prolicia predice nennbros?s ques i soldaba grees.--Radio.
Londres, 16. — Comunica l'Adetencions.—Havas.

1

gencia Reuter des de Constantenoble donant compte de que els
eelegats aliats elan entrevistat
amb els turca per a tizar les rieses demarcacions de les zones
neutrale.
Tambe anuncien que ha acabat
l'evacuante de Txanak pele tures.
—Hayas.
Al. FRANKLIN BOUILLON ARRIVA A FRANÇA : EL QUE DIU EL
DELEGAT FRANCES
16.—Ahir mati arrivä M.
rranklin Bouillon.
Interrogat pe/s periodistes, els
eigne que lamentaba no pode: ter

declaracions abans de posar a
cencixement de M. Poincare tate
els detalle de la missiú.
Es limità a dir que el món deuria a Freno rhaver arribat a un
aeord que porta, ia a la pau Afee'.
cue França
sols es posä
redactó arnb Tocquia per tal de
',telar una teaucid contitiladora
cutre i les potencies. i trioutä un hortieectge
abs metges i mar i ns francesos pel
secor prestat a la pelotees'. de
Trecia.—Ilara
Parts, 16.--F1 senyor Eranhin Bouillon la arribat a Paree celehrant una l'elige conferencia amb M. Poineare.--Havas.
BULGARIA D EMANA LA TRACIA
OCCIDENTAL

Soria, 16 —L'Agencia Belgare
publica la següent informricii
enacord e terna a Mudänia que no
cementa per res la sort e e la ['rica Occidental. ha produit penosa
1inpressiú a Bulgària. L'opirio
pública opina que la solució 110'
problema oriental no pot ésser
definitiva. s'O es tetina sat i sfacció a les reivindicacions dc Butgäria, que te meneada - la ame:
existencia económica sense la
eortida al Mar Egeu quo li pro_
ineteren les potencies anadee.
S'espera que a la próxima Conferencia s'examinara aquesta
qiiestió per a donar-lit un asolució
ELS REFUGIATS GRECS A
CRETA
Atenes, 16.—El Cornee renolurionari de Creta ha dirigit
missatge a Venizelos pregant-li
demani socors a les institucions
in t.ernacitmals a favor deis 30,000
I efugiate de l'Asia Menor que lean
desembarcat a Creta.
S'estudia la qüestió d'obligar
tuts ele ciutadans a estatjar
a un o dos dele refugiats. S'esperen onze vaixells que b.az estat
uriricil e riel transpon deba emigrats.—Radio.
LA QUESTIO DE LA RETIRADA
FRANCESA DE TXANAK

Paris, 16. — Una part de la
Premien brtlanica tracta de demostrar que en retirar França
les seres tropes de Txanak, ais
francesos havian abandonat a
Anglaterra i eeleament rectitud
criergieei de la Gran Bret.anvaliarla evitat la guerra en el prú_
XiI/1 Orient.
El dia despees de la vietdria
el:ID/leuda pele turcs e Asia Menor, l'exèrcit otoreä eorneneä la

Matas, els guate obtenen un penal; salva l'Estruc en mig d'aplau
diment .pecó Alcäzar li entra tan
fort i amb tan desacert, que ha
d'eseer retirat del camp a pes de
probable que el resultat hauria teneos. En Montane el substituetx 1 de moment els sabadee
estat un anee.
En ele, darrers instante, Ifou llenes se veuen atorrallats. Peres
quan ele sabadellencs se vele- el descans arriba.
Els trenta primera minuts .'del
ren méS dominalse'llurireeistnal
cia havia ,ja donat el màxim &d'e segad tehips, 'ferien netament a
favor
dels sabadellencs; els seus
t'ore i no podia exigirsens res
mes; altrament, hauria estat me- niejos actuaren de 7nrinern brillant
i
ele seto davanters sobrellor canelas, de täetica al final,
completant l'atac amb cine juga- tot Medina i Tena, arribaren en
dore i deixant En Cabedo sei do diverses orasionslemit a En Bordefensa. te oteer que edil Imurien doy, que estigue encertat.
Di segon gol de l'Europa es de obtingut l'empat, la sola dese que
a una pilota fluixa d'En Ca_
a elle interessava momentània- giré
al portee per a salvar una
ment. Repetim, no obstant, que bedo
situació
i quan aquest semblava
el resultat es de per sí prou elobarer
d'aclarir, sufrí era cárregies i més que una derrota consga d'En Juiliä, fent-li rodolar
tituelz per a elle una le.teama'
bala a dins.
eletória moral.
Per demés, ratee m'ordena
L'Europa defraudà totailment; S allà en els darrers m miente)
s'ha de tenle en cumple que els alguna bona ocasió per a conseseus adrersaris se sostenien amb
guir algún anee gel.
inferioritat en el nombre i que
Els equipe s'havien a'iniat de
la ¡Ardua del portee en perfile la següent manera:
d'aquesta mena, sol esser un cop
Sabadell: Estrueh, Cabed° Mon
formidable.
tetne Morera, Llumä, Desvens,
En general el seu joc fou dur
Bertr • än, Miele Tena i
i potser mes fogós que el del Devesa.
Centre; la caraeleríetica d'ae
Europa: Bordoy, Seres, Vidal,
quests essent d una mejor len- Xavier, Peleó, Artisug,
titud en les linies erenrera.
Juliä. Cros, Olivella i Alcäzar.
Arbiträ En Sampere que no
De començament dominaren
els europeistee, fent-so aplaudir acontenta a :iris ni altres. El púEsf ruelt; peró ben promete una blic nombres i mrreete:
La lesió soferte per Eseruch,
pilota agafada per En Molins i
paseada a En Bertram va desee sembla revestir alguna importen_
el primer gol.. Dues forte es- cia ; fern vote pel seu räpid rese
comeses de l'Europa d,stingint, tabliment i confeen no es con,
se novament el porter sabade- firmaran ele rumors que donen
llene; a me, una córner rema- pet a definitiva la retirada per
semprc del gran norte!. saladatada per En Peleó es l'empat. Do• • -c-f
mina ba$ggil accentuat deis d'Ea Ilen4

ELS ESPORTS
FUTBOL
2..a penosa vieteirla de l'Eu
ropa sobre el Sabadell, per
2 a 1.
Une. 'sola ratlla mal interpretada pele sabadellencs, fa alguna
dies, motivà una xarderosa proe
Cesta en eontra nostra, suposantnos un partidisme per deter_
aninate colore.
No hi ha tal cosa, podem respondre als nostres comunicante;
per a nosaltres Lote els Clubs
ene són igualment simpäties, sein
pre que amb Ilur actuació contribueixin all engrandiment del
futbol catalä, leilica cosa per
; quina sentim realment una exe•gerada paesiee lea nostra mes sin
cera alegria es quan pedem adrecar aplaudimente i enhorabones;
en canvi, ens cap l'intima eatisfacció de que mai havern buscat l'afalagament per a mialsevol Club, per molt poderas que
se'l suposi i de que sempre hem
anomenat les coses per Hur nom
propi.
1 aixf pedem dir plenament que
Id partir del Sabadell constitueix
tina bella lineó de moral futbolista donada als restante equipe;
era als venents a qui havia d'aplaudir-se efusivament, rar socombiren davant l'adversitat i no
dei contrineant. .

L'actuació dels sabadellencs
Sostenint quasi tot el partit amb
deu jugadors, fou magnífica; soerintment dominaren malgrat actuar amh guatee davanters. A no
%menee l'aceident a l'Estrueh,

•

seva marxa deliberada cap els
Estrets i el general Ilecrington
ha confesat que no dielposava de
forces suficiente per a impedir
d'avene dele tures.
Tampoc lee disposidons intransigente manifestades pel ministeei d'Afers arietes i partiere_
larment la celda als aliare, no era
pes cosa que pegues contentar
als directors del moviment nacionalista turc.
En aquesta situació vingue a
París lord Curzon 1 demanà a
Poineare que intervingués prop
del Govern d'Angora pera detente la marxa dele soldals turcs
cap als Estrets.
Per aquest motiu, es denä a
Franleilin Bouillon la 'Diese') de
weure's amb Mustafä, Kemal i
començà immediatament l'actua'ció d'agrien senvor.
A pelició de Poineare, els aliats
decidiren de donar la Träcia a
numen com a premi dele selle
bons propósitee' KemaI '.rec
farit en les segnretals donados
al delegat D'anees, acceple deturar tela empresa guerrera.
Sembla, dones, demostrat duna
manera prou evident, que la in_
tervenció dol Covern franees teneme una influencia decisiva en
el manteniment de la pan. encara
que hi hagi qui afirmi el contrad.—Hayas.

m'ere, cap riefore angles havia
tingut temps d'arribar al teatre
de les operacions.
Amb la promesa de restitució
de Träcia, obtinguda per Frana, es aconsegut evitar la guerra,
i aleshores lloyd George no acusava a França d'abandonar a Anglaterra.
Peró quan els reforços anglesos seinstaelaren en la zona neutral, aleshores fou quan sobrevingué cl canvi de Ilnia en els
punts erobir del primer ministre
britänic.—Havae

EL DISCURS DE LLOYD GEORGE I LA SITUACIO DEL GO-

AGRAIMENT DEL GENERAL
HARRINGTON
Constantinoble, 16.—El general angles Harrington ha eiiviat
una comunicació al general Pené,
alt comissari francés, expressantli la sera gratitud per la Ileal i
col.laboració del « general francés Charpy a la conferencia de Mudänia.—Havas.

VERN ANGLES
Londres, 16.—En alguns eer_
des politice s'estima que el dtscure de Lloyd George ajornarà
algun temps les eleccions generals.
El líder laborista Olynes na
declarat que aquest discurs causarà solament -satiefacció als
alenianys i desacreditare a Anglaterra.—Havas.
"LE TEMPS" I EL DiSZUKS DE
LLOYD GEORGE
París, 16.—El diari "Le Temps"
P regunt a quin efecte els Iii haurà
produit als turca el decurs da
Lloyd George.
Posa de rnanifest a mes a mes
aquest diari, que en intentar en
e:s primers momentos els grecs
Invadir Constantinoble, lote els
esforços de França s'encaminaren a demostrar que eis abata
s'oroearien a qualsevol atac, tan
grec com turc, puix no tolerarien
una guerra que podria fer sucumbir a les poblacione innefenses.
Posteriorment, quan els turre
venceren als grecs i avançaren
am abesagadora marea, cense que
ningú podes oposar iresistència.
França i Itälia, que no pretendo
dominar ele Estrets, no tenien
cap motín per a enviar soldat
contra Turquia.
França i Itàlia sabien que re
mes petita esceremussa en aquelles condicions podria determinar
una guerra general prou temi be.
Per altra part, quan lord Curzon vingué a Parle pel mes de seVentee!, per tal de demanar a
França que convences als turcs
de la necessitat d'aturar el Ilur

L'Aven ç bat a l'Espanyol
per 2 a O

Despees de lo que tant s'ha
vingut parlant de l'equip espanyolista en aquestsidarrers, juntat al fel de trobar-se l'equip de
Sant Andreu, erre d'alguns deis
seus metiere elements, tefe esperar una vieleria relativament
fàcil del "Real". I els fets una
vegada- mes, han yirrgut a confondee cita auguris 1 pronósaics.
En aquest encontre, presente
d'U de tota mena de partidismes
s'oposaven dos jora de caràcter
netament distints. L'un conaant
excessivament amb les seres individualitats; Catre suplint amb
l'entusiasme la manca d'elemente
tnés quantiosos. I aquests darrers han vençut com es lógic en
totes les partidos esportires, que
no guanya el mes fort, sinó el
mes entuestasta.
L'exhibició de l'Espanyol, mane' d'unitat, i els esforços dele
serie individus resultaren estéene en abscolut.
En carne l'Avenç demosträ
sempre estar poseit d'una volune
tat exceilent, ee que sobretot en
la segona part, els fen dominar
considerablement. Ele dos guate
taren obra d'En Melera, rernatant
les passades de Ilurs companys.
L'Espanyol aconseguf un gol
que no fou concedit per euposarlo of-side.
Dele avencistes es distingiren
molt els defenses, 1 pertieularmen En Sellares que actell cum
peques vegades se rhavia yist.
Els mitjes sapigueren ~terne
i en quant ale ilaeantare, sempre coratjosos. • 5
Dele blane-blaus sola es destacà la tasca d'En Ventesines i
roen grite
•

ESQUADRILLA AMERICANA CAP
A ORIENT
Gibraltar, 16-11an arribar d o tze destroiers nordamericans de
pee al Proper Orient.
Es esperada l'arribada del
creuer "Pittsburg". a bord del
qual senstalleirä el vis-almirall
d'aqu es ta esquadrilla, efre Long.
LA QUESTIO DEL DODECANES
Londres, 18.—Es desrnenteix

que Anglaterra hagi protestat
prop de Roma contra la denúncia de l'acord italo- grec relatiu
al Dodecanes. Ame tot, es pos.
subteque el Foreing Office envii a Roma una representació
per a adater aquest assurnpte.
—Hayas.

LA INDEPENDENCIA DE LA

TRANSJORDANIA
Londres, 16.—L'ernir Abdullah•
que governe la Tranejordenia i
es germà e l'emir Fatal, rei de
Dentase, ha declarat que ha vine
gut a Londres, on estarà un mes,
per indicació del Govern britànic, per tal de discutir sobre de
la independenela de la Transjordänia, que fou promesa al seu
pare, promesa que ha -Wat renovada pel Govern britänic en la correspondencia recentrent canviada anos la delegació 6rab de
Palestina . Els àrabs creuen que
la Gran Brefanya esta disposada
concl dir-los-bi la independencia.
Tambe seran discutides les
qüestions relatives a les fronteres de la Transjordänia.—Radio.
ELS INCRITS NIARITINIS coaTINUEN LA VAGA
Marsella, 16.---Els inscrits maritime ben celebrat una reunió
a la Borsa del 'De bate decidint
per unanimitat de continuar la
vaga i demanar la reunió de la
Comissió paritäria per a investigar les causes del conflieteRadio.

Eren els equipe:
Albar -Barrera, Sellares, Roc.,
Alcover, Pereda, Novelle, Soler,
Mulera, Sala i Cabrera, per l'Avene.
lbars, Canals, Montesmose
Aguirre, Elías, Trabal, Ventura,
Querol, Peidro, Gunzälez i Alvarez, pe il l'Estpanyoll.
L'arbitratge d'En Baduza , fou
imparcial. • • ' e• '
•
La etesPens l ó del PeetR
Sans-Baroelona
Aquellas maniobres tan en boga alguns anys encera de suspensione i aplaçaments a caprici del que manases, semblaven
t'ayer totalment desapareseut.
Mes aixó no passava d'apartenda; diumenge assistfeem a una
comedia del genere a que ens referina; mes tan burdament tramada que ningú s'ho empassà.
A les guatee, o sia quan no harient-hi Inés entrades per despaliar, es tanearm les taquilles;
quan el públie baria pogut inquiben se penosament en el rednit
espai que li era reservat, fon
quan trärbitricie s'adonä que el
terreny no eslava en condicione
de jugare -hl.
El cer era que del Barcelona sois havfen fet arte de
presencia cine jugadora.
Els individua d'aquest Club
s'excusaren en que el delegat federatiu els havia comunicat al
matt l'ordre sospenent el partit;
cosa totalment per les
raons següents:
Prinvra. — Perque ni el; de
Sane ni el censor elarine schien
'inc paraula d'emitiste decissió.
Segona.—Perque ei "trainers"
del Club Barcelona acudl al eamp
mitja hora abatia de començar
rencontree

Roma, 16.—El dia 24 es cele,
brarä a Näpoles el Congres fee
aleta, en el qual es réunirän tes
30.000 anliats de tole eis punti
d'Itlia. Mussolini els passarà re.
vista en la placa del Plebiscite
despees pronunciarä un discute
!milite en el teatre de San Car.
lo. Despees se efectuarà una nia.
nifestació, en la qual els feixte
tes, una vegada reconeguda la po.
blaci6 militarment davant del se
nyor Mussolini.
El senyor Facta ha dietat me,
eures severes per a evitar !Re.
denla entre els feixistes i les troi
pes nacionals.—Radio.
ELS FEIXISTES A LA FRONTEn
DE SERBIA

oma, 16.—Hi ha a Fiume un
ran nombre de Uncieres, i avia.
arribare Gabriel D'Annunzio,
Be:grad, I
diari anúneiä
que els feixistes han atraveseal
la frontera serbia pele venales
de Nadine, i que el Govern Se pro
posa de editar l'atenció del Govern de Roma, ped perill que suposa tale maniobres dele feixis.
tes.—Havas.
Belgrado, 16. — Es desmentee
que els feixistes hagin ocupe
Sussak. Amb tot, es confirma que
testan realitzant preparatius de
concentrad() prop de la líniea de
demarcar iú.—Havas.
LA CORONACIO DELS

nE

RUNIANIA
Bucarest, 16. — Ha estat cee
l e brada la cerimánia de la coro.
nació dels reis a Alba Aída. La
cerimónia religiosa es celebró a
la nova Catedral i l'acte de h
coronació a l'aire Inure amb
sistencia de mes de doseente3
mil persones. El president del Se
nat assistf pel de la Cambra que
prengue la corona i la rollacä en
el cap del rei Ferrän, el qual earonä despees a la Reina amb una
diadema d'or. Immediatament
desprAs de la coronan) quatre
heralds Ilegiren en els angles de
la placa la proclama tp.e. e! Rei
'dirigeix ad poble.
A les • deu del matt -ele Reis
entraren triomfalment a la ea4
pitee L'alcalde els hi oferí el pa
i la sal. Despees es eelebrä al
banquet oficial al qual assistiren
quatrecents personalitats chi
mon diplomàtic i polític.—Radia
IRLANDA

AHIR ACABA EL TEMPS DAN.
NISTIA
Londres, 165—E: Govern Ir
landes havia concedit una amnistia general a tote els rebela
irlandeses que es presentessin
deixant les armes. Aquest termini ha acabat avui, i avui mateit
comenaran a funcionar els tribunals militars ere ats per la Del
Eireann per a »Ijar als irlan.
desos que siguin capturats amb
armes.
No hi ha cap referencia once/
sobre el nombre de rebele elin
s'han acullit al &cr o l d'emitir
tia.—Radio.

Tercera. — Perquè tot ats
dividuos de la dunta del Barcelona i alts empleats, • ocuparen
llurs respectives places amb rigurosa puntualitat.
Quarta. — Perque fine a tres
quarts de guatee lee taquilles
aliaren desPatxant enteades fine
a terminar el paper.
I no pentualitzem mee perqd
es eerfedetineriennneWssari.
farsa eslava mott mal preparalo
i si en llos de topar amb un esprit &bid i teten de eorrrereer
com 'el senyor Marine (ja que
Uärbitre es renio que realment
te la facultar de sospendre el
parle.) llagues sigut sin heme
energic, la suspensió del match
hauria estat d e cidida immoiliatament o requip del Barcelona
hauria apareseut, complet o in.
complet, en el terreny del epc.
4tesulta de tot aixó que 14
empreses fulbielistes no guarden'
ja la mes pelea considerarte al
i no ens extenguiern ea
l'assempte sota respecte espore
the peque la maniobra des Une
gue d'ala&
Lo eert es que sie- lima conscient o no d'aquesta combinar*
fou l'equip blane-grana qui s't1rt.

portà la pitjor part en eta acabo"
rate comentaris del pelele.
El MartIneno venç al Ter.
rassa per 2 a O
L'equip terrassene se superk
a el inateix i a tot quant d'en (-si/ A rara /a molla roneurreeeia TI*
es cito en el eamp de Sant eferDI mal estat del terreny un per'
metia grane coses, i no obstane
partit tineite molts moments Ten
interes apaseionant.
Els equipe . s'aliniltrey1 ¡tal 04
güent QI•drit

LA

C

O

N-

FEREN C . 1

la vostra vida, i vulgui Deu que
temps a venir aquesta bandera
que avui neix a la vida sigui arxiu d'heroicitats i una cadena de
Olerles.
: AM ho espera, per Sevilla i per
discurs
i
Espanya, la vostra Reina."
Bogues la Reina feu donació
de la bandera al tinent coronel
En Ja pitee d'Espanya, de Se- Gonzälez Carrasco.
villa, es eal.loca un magnific alAquest llegi nitro discurs en
tar de plata que s'utilitza a l'es_ el (peal es fa constar la gratitud
glesia del Salvador per a les dels roscos regulare de Larraix
grans sodemnitats.
per la gràcia que se li coreo_ l
En els dos ponte, a cada cos- dehr, jurant correspondre a tan
tal de Pare central, denorninats assenyalat favor a costa de la
Aragó i Castella, sfhavient siseca prepia vida.
tima a la dreta la tribuna per a
El sots-secretari de Guerra,
generad Barrera, pronunciä un
IPS persones de fa feizel familia,
I
i a l'esquerra la destinada a les altre discurs.
antoritats i element oficial.
Feu grane elogie de les forces
Le bandera que es regala als regulare do Larraix, que ha tinregulare de Larraix eslava col- gut sota el seu comandament en
locada en un suport de plata, da- el periode mes àlgid de les opa,
intuid de magnifica alfombre.
racione.
Assistiren a Vade, el Rei, la
L'arquebisbe procedeix a beReina, el cap del Govern i les neir la bandera. Li donaven esauforitats.
colta dos oficials de regulare, un
El Rd es va posar al costal, de d ' cllel'infarit don
I. •
la tribuna que ocuparon los per_
Un gnu) d'ofieial regulare conselles relata.
valecent s'atasä fine all lloc de la
Precedits d'un estandart verd, eerimenia.
els erips del regulare entraren a
A les oncedel malI el senyor
plaça. Anava al davant el tiGonzhlez Carrasco fa donada de
nent coronel senyor Gonzälez Ca- la bandera a l'abanderat dal Cos,
rrasca, segun d'oleiale europeos einent don Rafel Tejera.
i moros, entre aquella el lefiteep
Toles los forces p uropees que
Fobia Despees anava la "nube". integren el Cos es queden daFranja tot el labor i al darrera vant de l'altar. Una eta-2de de soll'esquadró de cavalleria.
d • te espanyols denle gilirdia a
Seplidament. començà la ceri- la bandera. Les forces musulmamenta de la donació de la ban- nes e s retiren.
Diirant Pacte de la bendicid
dera.
La Reina. seemida del personal ne la bandera eetigne formant
petate el senyor Sänchez Guerra, part del grun que integren les
el ente secretan de Guerra i al- persones relate el fulge musulmà.
La Reina i el sen seguid
tere pereonailifats, es posaren dagen al pont d'Aragó, on tenien
vant de la bandera.
L'alcalde (lana lectura al seu disposat un realinatori per a oir
dieeuret. en el qual enalteix la la missa.
Al rolJorar el Rei les Meiga
tasen dele reguars i enea lea
virtude que adornen la Reina Vic- p ies de la Medalla militar es poe
lene. entre les guate es destaca sä a ploure torrencialmente
Ja cantat.
PATRIOTISME DE CHINCHON
Acta seguir presentà a /a Reina
la bandera, i donya Veteria proCorn ja hadern anunciat, el rap
nunda aquest discurs:
del Terç estranger, eenyor Mi"Senyor tinent coronel:
Ilhn Aetray, merca el divendreß
Amb intensa enloda pasea
últim a Chinchen,
les vostres mane aquesta bandeAlguns arnies invitaren el 55ra, en la qual veig simbolitzada nym. Msllàn Astray a una caesse_
la meya estimada Espanya. i que na.
reverdeix en la meva memeria
Als postres l'alcalde prommeiä
els triomfs que assolf en ele
un breo patridl ir parlament, encampe de batella el grup de re_ rominant la tasca del Terç esgulare de Larratx.
tranger.
Veu la me y a ànima en les franDirigint-se el senyor Minan
ges roges la perpetuada de tole A e tray, li digne. entre els aplane
la umg heroica que generosadiments deis romeneale, que si
ment vosearen els N ostres sol- les vIcieituts de la vida l'oblie
date. t ven e,n la franja groga el gaven algun dia a abandonar la
teetinfoni d'un or que assegura seva carera. ja sap que en el
que eón tan purs com els vostres poble de Chinchen te un modest
cors.
negar repanyol.
Voldria que, fremn'ada per
;
Despees, el rector digne: •
altres, to s aquesta bandera sine !
—So. pele incoe eagrals hatP . i perenne dtamor a Espanya,
bits. areaament he de dir: Ea
i l'arfe amb (pie defensàreu al nom de Den. jo el benelxn.
aferroc una civilització superior;
Per eltirre el senyor Millän Asveldria (me fos ensenya de triomf tray nixera la copa dient:
en el lluiter, de cantautornitat
—Brindo per la Pätria i
la ennvivenda; voldria que us Ría. pele (piale cate disposat a
reeerdessin de les nades damas fer tota mona de sacrifleie.
que vos l'ofrenaren anib fot el
Fou ovacionat.
cor do dona i amb teta l'altivesa d'espanyles; voldria que el
UN PARTIT DE CAMPIONAT
eol de Sevilla ileurnines. arnb la
Al camp de l'Atletie e; va juglena ei vestre cene' i que les
gar ahir el primer partit de camflore d'Andalustia sembressin
pionat entre l'equip propagan
Vos i ra mareta.
Eepanyals i moros escriviren del camp i el Madrid F. C., carne
en reme mollee phgine3 de la his- pió de la regia.
Durant tot el partit plogué a
teria d'Espanya, i ara. sota aquäs
,ta ensenya, la nieva pàtria anhe- tot ploure.
Queda vencedor el Madrid F.
la que reviva' aquesta histeria,
ai tos precie amb l'oferiment de C., per dos gosés contra un.

Els jutges i En Millán

La qüestió del Marroc

La cerimònia de Sede
villa un
la Reina

Mediten-e: Pelleja, Tralleee,
Senists, Caumera, Costa, Bes ae,
Vitae, Casapuig, Banalxina i Rodrfauez.
Terraeea; Mearuil. Maseaene,
Llongde e as, Seearra, Papel!, FerMindez, abilla, Caaels,
Broto i Sa :tos.
En la In:me:e% pert dennin'n'en
e:e marünence, auien davant
entendre'e mes que
C13 Seus adversar s; sola Lake',
deeeinnua quelcom del eunjunt;
Berratehiva, en canvi, (au bellas
cases, essent torea aplauda. El,
primer gol fou obra seva; al se.
gen se Llegue a un remat d'En Ca sapuig, que actua lambe torea
encertat.
En la segona anea que seniblasia hauria d'ésser la "eltneaele" dele
terrassencs, tou el brillant res,
eorgiment d'aquests, que amb unjoe toges i sempre net, s'imposà.
ren durant torea temps. El seu
portee, Munill, se feu ovacionar
al salvar una eertea ba'a d'En
Barratxina; al final hi hague un
cornee que seinblaba terminarte
en un gol terrossenc, mas no fou
aixf.
Després d'aquest partit i de la
brillant actuada) del Terrassa, ee
fa diffeiil preveure quin serà el resultat a la segona vena, en que
el Martinene harä de desplaçar se en cana) contrari; sóon molts
als qui des d'ara ja no veuen-tan
(tea ni tan planee el primer lloo
del grup B, per a el Martinene.
Arbitra Lemmel, cense conseq üeneies desagadables.

PUBLICI TAT

els rones una devanada tan mes
sensible i inexplicable perquè eis
individus que compasen el sen
equip podrien formar un conjunt
tarea aceptable.
El púb.ie era pral nombres,
sens dupte, perque pocs creien
en un empata mes els cebadallenes (estä vist que seran els forasters qui ene donaran enguany
lotes les sorpreses) ja-dernoetraa
ron prumte que anäven dieposats a fer (eina, i a no esser per
En Sastre, tot jata de començar,
el primer tants era segur; per fi
els davanters espanyistes conreocan a actuar, pera el seu
tan desaoertat, que no n'encurten
ni un. I aje( s'arriva all deseans.
Aix(5 produf un cert astorament
en els espanyolistes; en canvi ele
defenses sabadallanes s'hi (Tete
xeren. Quan el domad era mes
abrumador contra d'ells, En Ga..
lotee aconsegueix pasear ale miljos, i passant a Rei, aquest. aula
i fa el gol. Entuesiasme entre
ele respectius.
L'Espanya atara fort, moll fort;
mes evidentment te la negra; sots
despees de repetits estorees
En Passani qui aconsegueix l'empat.
Sernblava que Hure esforços havien de redoblar; mes no fou aixl
i per (oc, que l'Altiletic obté un
altre gol.
Arbitrà el senyor Vila arnb molta bona fe, i eren els equips:
Espanyä: Bota, Casanovas, Vidal, Sastre, Blanco, Torres, OrAltero, Dalmau. Passani
L'Espanya I l'Athlectic, riols,
Plaza.
de Sabadell, empaten a
Athlectic: Falguera, Pujol, Lauun
caro, Pros, Rife, Corretee, Gra-,
Aquest resultat no se resperaa It era Rei. (airones, Pons i
Ta cingla 1 tiembla continuar per a fra.

E

Les Juntes militars

Hi ha corrents d'har- "La Epoca contra els

monja

polítics

El ministre de Gracia i Juetfcia ha fel aquesta tarda les see
güents manifestacions sobre l'incident entre el senyor Millan de
Priego i els jutges municipals de
Madrid:
—Es tracta d'una assumpte al
qual s'ha donat indeguda impontäncia. Tot radica en la inUerpretaeió de l'anide sise del Real'
decret que fixa les atribucions
de la direcció d'ordre públic.
El jutge municipal del districte de Palau hi donà una interprelecie, i una altea el director
d'ordre públic.
Jo potser hi hauria dona t la
que hi done el jutge municipal.
Falta dictar altres disposicions
aclarateries, entre elles una que
determini si el director d'ordre
públic pot desee eitat a comparèixer pels jutges o nones per
mitjä del ministre de la Governació.
De bell antelen pue assegurar
que en la part dispositiva de lesert del senyor Millan de Priego
no es parla per a res de mute

Asseeiyalant l'"Epnea" en el
aeu editorial les notes caracterfstiques d'aquests darrers dies
recull l'afer de les Juntes Mi Mere, de que parlament i els judeis continguts en el segon anide del senyor Camba.
Qualifica d'inquieta l'actitud
d'aquest• recordant-li la seva intervenció al plet deis enginyers
industrials, el seu recent telegrama sobre el tractat amb Anglaerra i les seves opinions sobre
el Marroc.
Parlan4 despres del suposat
confliete de les Jures Militare
diu que fan mal aquella que cope
el senyor a:tesón° i Gallardo combaten ale molins de vent trans-,
formats per la seva fantasia.
Les • Comissions Informatives
existeixen a la Llei, i mentre
s'acomodin a la rreateixa i per
ella es regeixin eón tan dignes
de respecte per al comentarista
com qualsevol altre organisme.
Fundat—afegeix—en un es diu,
es creta o s'assegura, una serle
de consideracions que tendeixen
al divorci de l'exercit i el poble,
es
Estem segurs que, encara rafetint (seria inútil negar-ho) divergències d'apreciada respecte a
algure3 qiiestions en el si de l'arma dUntanteria, no cenia mai atad
obstacle perque un sol militar
deixi de complir arnb els seus deures . Es diseutirh en el reglm Int e rn, per() les deeisslons del poder públic seran sempre acatades. 1 com aixf serte i aixt ha estat, ens fan noca totes aquestes
campanyes paasionals que a res
poden portar, entre altres coses,
perque sena pueril tractar d'ast'ociar l'exereitt a tale o quals
maniobres.

te

Opino que en el rebombori que'
s'ha donat a l'assumpte hi té una
gran part la campanya que es ve
seguin contra el senyor Minan de
Pri a go, car que en altres ocasione
s'han suscitat compete/Idee per
l'estil i mai ha donat tant de joc
l'assumpte.
No és cert que el Fiscal del Suprem hagi informat sobre la
(T'Usted, ni que s'hagi incoat cap
expedient contra els jutges municipals que vingueren amb la intenció de veure'rn.
Se li ha preguntat si era ert.
que entre la magistratura hi ha
diegust amb motiu d'aquest assumpte, disgust que s'havia exterioritzat mitjançant la tramesa
de targeta al jutge municipal del
districte de Palau.
—No m'axtranyaria—ha conleetat—perque es part e ix de la
base falsa de la imposició de penyores.
EL MINISTRE I UN
MUNICIPAL

JUTGE

Aquest demati, a dos quarts
dotze, cnidat pel president de
l'Audiència territorial, senyor
Rus, ha anal al despatx del ministre de Cräcia i Justicia el jutge municipal del districte de aPlau, senyor Muñoz Jalon.
a eLonversa ha reeaigut sobre
l'incident entre els jutges mune,
cipals de Madrid i et aireetor d'ordre
UNA

INTERPEL.LACIO

Lea_Ini - nistre

senyar Argente

ha anunciat per carta al senvor

Ordóñez que un cop s'obrin les
Corto l'interpel-larä sobre l'inrident °corregid entin el director
d'ordre públic i el ,jutge municipal del distriete de Palau.

REPRESENTANTS A LA CONFERENCIE INTERPARLAMENTARIA
L'ex-ministre senyor Prado
Palacio presentara ai Senat una
preposició demanant que ambdues Cambres designen una nimissió de senadors i diputats qua
representen a Espanya a la Conferencia interparlamentaria que
se celebrara a Copenhague.

4úpiter- Badalona, sosperes
El cerner del Poble Nou eslava
en condicione tan deplorables, que
l'arbitre, de comú acord amb els
repectius capitans, sosprengue
el match.
Els attree resultats

Segons equipe de l'In E. Sanea
Barcelona, acabà la primera part
favorable al Sane per 2 a O, no
obstant que ets - blau -granes
aboeieren tot al "ferien': Uriseh,
Anee, Galicia, Riera, Vinvals, Manormal i ele germans delta.
'
La
pluja feu suependre l'encontre a!
deeearIR.
L'Avenç 1 l'Espanyo; lambe solee
pugueren jugar (Miami el prime"
terups.. amb.resull al favorable als
avene-lates per un a zero.
Tambe se suspengue rentontre
Europa-Sabadell, amb un "score"
de 2 a O.
L'Espanya vencia al Athlethe
per un a zero, i el Mart inene-Terrassa estäven empat als a zero.
quan la pluja escampa al públic i
juaadors.
Els del Júpiter-Badalona no
jugaren.
Els pende 'entre tercers forra'
suspesos.
• ••
— Les entrarles f lecalitats
del partit de futbol suspès Sanen
Barcelona, es retornaran als Hoce
on foren adquirides, fine al dijous, a les nou de la nit.
CICUSIVIR
Les 24 hores de Sana queden reduldes a vuit I maja
Ilitra quarta: Quatre primes, al
guineas de bastant considerables,
segueixen animant la cursa; una
aparatosa caiguda de Nancy :tense enneeqüeneasee Van al ßnal

„IPREMSA ASSOCIADA
C ORRESPONSALS
L'únic que pot haver paseat és
que en tornar voluntàriament a la
Pentnsula alguns oficials que
prengueren aotituds violentes per
mitjà de cantes que es publicaren
a la Premsa essent destinats
a cossos on els seus companys es
varen creure agreujats per paraules posades a aquells eeerits,
no han trobat en els seus companys l'efusió i la cordialitat que
en altre cas haurien tingut.
I si aleó hagués paseat, donen
tale fets, d'exclussiu naräeter
particular i intime, que sois han
pogut presentar-se en artes fora
al servei , donen, reputirn, dret
a que s'escrigui (platel, sala cerril,
i es commogui i agiti Popinie com
se l'ha commogut i agitat?

Del conflicte teatral

Tot es qüestió d'ac t
ariments

En el teatre de la Princesa Sra
celebrat una reunió els diversos
elements que intervenen en el con
flete teatral,
Ele empresaria demanaren, i en
principi aconsoguiren, les següents coses:
Revisto de tarifes i establiment
de una especial per als remedades económica, en els Que el preu
del seient sigui de dues pessetes
o menys.
Su pressió absoluta de les ea
clusives.
Que les obres siguin de Mur*
L'OFERACIO IYOFILIGACIONS
execució a l'any d'estrenarles, en
lloc
de ser-ho com era fina ara.
DEL TRESOR
Que els eeients dele represenAls Panes s'ha obert avui la
tante de la Societat d'autors no
subscripció de les obligacions del puguin ésser ocupats noms que
Tresor últimament deeretadee.
per ells. A Inés a mes, la SacieFins a les dotze del (tia les obli- tal d'Autors i el Sindical dele-,
gacions subscritos a Madrid as- tors es comprometeran, a no docendien a 170 minores de pesse- nar nur repertori a la primera t
tes.
a que no treballin ele Sindicats
Es calcula que avui han quedat en el segon en els teatres que no
coberts els 500 milions d'obligae pertanyin a la Societat o federadone del Tresor.
ció d'Empresaris.
El Consell del Darle d'Espanya
Supressió del 25 per 100 de lee
ha estat reunit fins a la una de la seccione
de tes (matee de la tartarda, quedant autoritzals els
que tIns ara sobreven de leecrèdits corresponents demanats da.
Comnyiee.
per particulars i banquera.
Ampliad() de les hores d'aski mati no es concilien apenes
saige
xifres de subscripció importante.
Supressió de, les penyores a les
Momee se sabia que l'Institut
Nacional de Previsió hacia dema- empreses per acabar els Peredanat arrsb fons propis tres milions eles mes tard de dos queda de
dugues, i que les qüestions que
1 el Banc Urquijo 70 milions.
Des del dissabte al Banc es re- sorgeixin entre ¡es empresas de
bereti particularment demandes despeses i els anees i empresaris no siguien judicades geil Sir per valor de 135 milions.
S'ha notat molla afluencia de dicat d'Actors.
Denla o dimecres tornaran a
públic. A dos quarts de dues eslaven inscritas, de Madrid sois, reunir-se .els representante de les
tres entitats per a donar forma
230 milions.
Amb els seus .fondos l'Institut —que podrien dir legal — a e )
Nacional de - Previssió en prena aeodat en aquesta prirrtera reunió.
gue tres.
DIU LA "CORRESPONDFACIA
La Caixa Catalana Colaboradora. secció de Retir obligatori, un UN ALTRE ACCIDENT A QUAMILITAR"
TRE VENT8
Aquest diari lambe sosté que railió.
Caixa Iliscafna d'Estalvis, quaa
Aquest mati, aproxima.dament
manquen de tot tonament les
a dos quarts d'onze, sita esdecampanves que PS fan contra les si tant.
Caixa de Preeissi6 Aleve- vingut a l'avradrom de Jelale un
Juntes de defensa i assegura que
accident d'aviad&
ningú podrà probar que existei- n a, 800,000.
100,000 pessetes cada una les
A la dita hora es trobaven fea
xi per part de cap Junta manamenta comminatoris ni termes Caixes d'Aragó, Extremadura i practiques multe alumnee, entre
elle el tinents de cavalleria Al.
inadmissible, ni prop del Go- Astúnes.
L'Alaveea, colaboradora del de ' fred Turné i el senyor Valde.
vern• i menyspreu al sentiment
l'Institut, 800.000; la Catalana,
Quan aquest ha aterrisat dese
unänim del palla
Diu que no hi ha hagut cap ele' un minó; la Extremenya, 125,000; pres d'haver fet un vol, s'ealaira y a en un altre apare!l el tient
man militar, ni de l'arma d'in- l'Asturiana de PiTViSió socia',
Turné,
fanteria ni quals c vol altea arma, 100,000 pessetee.
De
la
Bou
-sa
san
aquestes
Ainbdrea aeroptans, tembant-se
o ene, que directa o indirectament
fans a les diles:
a poca aleada, hau topat, quedant
hagi tot petició irrespectuosa, ni
Madrid, 200 'milicias; Bilbao, 00 trossejats.
il.legal, ni de cap genere—pos.
Ele que han presencial l'arete
drfem afegiu—a quisemn repre- i mes tart 240; Barcelona, 150;
sentant del poder pablic ni a au- Sant Sebastià. 25; Banc Urquijo dent han recollit els tripulaaes
1 les seves sucursals, 70; Hispädels aparella, portanteine tot setoritat militar.
guit a l'hospital de Jetafe.
Si qualeom pogut apreciar Amerieä (central), 60: Quesada
Els melges han aprecial al tiIra estat el que es fer saber a ineursals, 18;,Ceentral, 25 a Manent Valde gravissimee tenidas,
I oran]. publica que As tale quent drid i 70 en sumirsals.
C s ve (tirad o ineinnant a les coEs creu que os cubrir& per dues i dues costelles trencades, leinent-se un furrest desenllaç, puit
1 lumnes de la Premisa aquestos vegades l'import de la emissió.
dies, amb retarte a les ComisTaneades les portes a les duna un dels fragmente de les costesiona Informatives i molt espe- s'admeté el que demanaven els lles es tem que se fi clavi al pula
me a en tal cas no 'Andrea saliva
cialment a la de l'Arma (fintan- que eslaven (ladre de la sala.
teria.
A dos quarts de sis acaba la ció.
Els metges li han practicar
No s'ha comminat amb fermi- inscripeió a la Central.
nis a ranga, rom s'ha dit. ni s'ha
Les darles a les set de la tarda una delicada cura i aquesta larda li practicaran una operada,
exercit sobre ningú presa') de cap eran:
Glasee. ni en un Fentit, i menys ha Madrid, 360 milions D'ells el per a vatere si poden extreure
pognt aeonsellar-se ni insinuar- llana Espanyol de Credit 35 i el fragment de la costelle.
Al tinent Turné li han apreciat
se tan sols, que es negui en . de- Siiiz, 10.
terminete rasos el saludo militar
A Bilbao s'hane subserit 300 ferides de pronóstie reservat.
A l'Hospital de Carabanehel
milicias; a Barcelona, 130; a Sant
d'int n non a superior.
esDataem a que (I ame migan Sebastià, 40; a Oviedo, 8.300,000, ha mora a les sis de !a tarda, l'a,
presentar-se ni una proba din- d'aquests, 2.500,000 pet Rano He- viador senyor Vabies. tinent d'Ine
t'antena.
n'erre.
die!.

1.016 voltea (135'128 quilernetres), havent percha cine voltee
mes, Manager-Rabosas.
Hora quinta: El públic continúa
nombres i per tant rajen les primes; sen disputen sis a bon tren.
Manager i el seo company opten
per retirar-se; esteva previet:
1.260 voltee (167580 quildrale
-tres).
Hora eisena:
públie aotetenn
ea a desfilar car son quarts
quatre. Encara hi han den primas de perra (n'india i els corredora marren a un tren menys
fort: Cabrera-Rebour anuncien
equipe. Van 1.520 voltee amb
202160 quiteunetres.
Hora setena: e:une novetat en
els equipe, que es reparteixen set
primee. havent-se eet 1.710 voltes
(231 .. 120 quitemetres).
Hora vuitena: La pluja, que ja
venia amenaçant feia estona, es-.
clata amb torea a dos quarts de
cine; el púlele, eseas, es refugia
sota les tribunes. Els comise/ira
Ja sospenen monentäniament.
Una avenia en la il.luminació delxa el Velódroin a les festines. La
cursa s'anúncia que serte repre
-sa;edulateosiguq
queda neutralitzada per cinc hores i mitja.
Es iwgada la pista amb bencina aixf que la pluja deixa de catire; i a les deu i minuts es reanudada.
Hora novena: Aparatosa iiaigua,
da de quasi tot ilatecamot; sense'
conserenenciee. Duptig, Moreno,
Bover, s'asseguren duce volles
d'aventedja.
L'aigua torna a caure i aguceta volta els organitzadors decideixen amapendre-la definitivaAla nt ; haveg Litera t aolsamenl, vtut

hores i 313 minuta, essent-ne els
resultats:
Entretele del primer lloc a 2.023
voltes (269'59a queórnetree): tan
rens-Reguier, Bover-Tresseira3,
Ductuy-Nefati.
Quarts: Empatada a dos eones:
Alegre-Futscher i Nareyaermart.
Sises: Cabrera-Rebour a qua. ere YO Ite. ;. as t
Setes: Otero-Sans a ci ne u"./..
tes.
• ••
FOu verament sensible que la
pluja destorbes une prova que,
cual aquesta, tan, i tans e e tores requereix da piel deis erganitz dore. Ea resu en' ara mes
parque el lot da col redore que Ai
mi sputäven la supe. macla era /113
fonni idable que mai i tot tea creure que el desenllaç que tindria la
cursa diumenge t arda (samaria
epoca en e:s anal: del eielisme
barceloaf.
Mes lee eirerres Miele; bo ho
hat *alga aixf, pcsant noeameet
de relleu la nostra vergoya al
mancar d'un Velealrom, digna per
una eiutat que es diu i és té per
esportiva.
L'Unid de Sane topa novament
arub la "guigue" que sentina ti ha
d'esser companya en toles maleetes proves; Inés no .per xe tia da
desmaiar, i no dubtem que:en la
temporada vinenta ens mostrara
una volt» mes el sen entussiasme
i l'energia que guien als seus directeira.
La cursa tan incomplerta i en
que precisament ea per a les horas darreres que cada element reserva les sevea energiee nno permet analitzar ame) rersssdctaM la

taeea deis respectius corredor.,
Dimuy a sobre tot. Nefati, no ene.
etaubilären pes ten brillante Coln
en ocasione anteriors; en canee,
Reguier-Llorens semblava hauria d'assegurar-se el !loe del venceder; En Bover fou sempre el
gran corredor de pista; En Sane
davassallä energies; no s'entumen
pas massa en ele rellene amb ei
seu eompany; mes ne' obstant,
será hen aromte un dela nostres
mes poderosos arrimes". L'Otero,
rorre sempre amb torea astil, lefluid en compte la duresa de la
cursa .
Ei mot final do rada vegada: S i
repartiren dc primas 852 peseta'
les, distribuirles! ale!:
Alegre, 565 pessetes; Treseera
ras, 185; Bover, Llorens,
115; Nancy (A. y C.), lOO; Cabrera, 30; Menagen, 20; Ali-Nefatti, 10; Sau's' 10; Regnier, 10.
I fins a una vinental

GRAN PREMI " rrn' !MIES

Reial Mota Club de Catalunia
(Trofeu-nemangue)

29 d'octubre
18,500 pessetes en premie

TARRAGONA :-:

INSCRIPCIONS

8 marques
17 coties

Trens especials.
Vapor per 8 2.000 places
Tributes per a 5 .000 espectadora
Restaurant -Buffet Bar
DESPATX: En la Secretaria del
11. M. C. .de C., Pifien Teluan, 30

LA

G

LOCA 17 Eis "Pomelle

kS E T'A

A

0518ERVAT0161 entTEOROLOG142 DI LA
UNIVERSITAT Dt. BARCELONA
Dla 16 d'octubre de 1922.

all qua) efecto té presentades a
aqueje ministeri bases justes per
a propietaris j a satisfacció comerciante, suplica V. E., si no es
po.ssible obtenir Hei abans 31 desembre, digni prorrogar novament R. D. esmentat. - Le saluda, president, Cabré."

r

PUBLICITAT,

dilantTellu déllobrefat

BENEDICCIO D'U« BANDERA

tasca qtfe

?han imposat als Pb-

Dlmarts, 17 d'octubre de iret

•

Cf6hicafircliciatia Créilica Social
•

irDIENCIA PROVINCIAL

•

Acabament de fa vista de
la causa de l'explosió de
la bomba de la festa dele

ELE EWIPLEATS DE CAN.
CA I COMA

suella tant en el que fa referen
A les noves bases -presentada
ola al Sentiment religiós com al
pel Sindicat IAiure Profesional
El diumenge al mate 'ingue 'loe sentiment d'amor a la Pätria.
a Sant Feliu do Llobregat, amb
8ometents. -- Veredicto de d'Emplents de panes i Banqe,,,
Moret Casorreol6: 7, 15, 18
Fa remarcar que, contra el que
d'aquesta capital, s'estableix
gran eolemnitat, lacte de bene- afirmen ele esperits mesquins, la
Bararnetre e 0. I al nivel de le mar,
cuipabnitat
sagüent m'acula de Coas per
dicció de tia bandera deis Pomells Jena té dret, a intervenir ale pro1572, 7571; 5
Abans
d'ahir,
diumerige,
expreIlurs dependents:
151.
Termdmetre sec, 176; 148;
de Joventut d'aquella vila, resul- blemas patrledics, ja que la Päsament habilitat, va acabar-se la
Termametre bunelt, 152; 144; 126.
Als de 14 anys, son mtnire
•
lant una festa esplendorosa, mal- tris és la segona mace i les po
Badlitat (centbsimeß de Saneada), 72;
de la causa que pele depessetes; als de 15, 100; 4,
V i blanc; 085 grat el temps plujós que va fer tot mellistes d'avut seran les mares vista
In; 72.
lictes d'assassinat (mistral i er- de 16, 150; als de 17, 200; al
DIreccid del vent, E. • NNE.; NE.
el dia.
Cellers,
Aa m
n
ar
san
del
dernä
que
han
d'educar
a
llurs
plosió d'una bomba se seguia de 18, 225; als de 19, 2 50; alt
Yeloeltat del vent en.metres por negrea,
y
ELS ACTES DEL MATI filia en els ideals de Ilibertat. contra de fosare Segarri i altres. de 20, 275; als de 21, 300;
7t 5; 5.
(Aplaudiments).
gstat del est.PlOo•
A
les set de la tarda, i deeer.es
de 22, 350; als
En el primer tren acibaren al-•
LA GARZA.-Exquisit cate pur.
Gleise de inhale, nimbas.
N'Alexandre Satorra,
repre- dels informes dele de r ansore, pel de 21, 400; als de 23, 375; als
gens socis i representante de la sentació dels Pomells de en
de 25, 450; ah
Els colmados el venen.
Teaperaturoe extremas a Paren
jovee, va Tribunal 'Popular va di star-st un G52
26, 475; als de 27, 525; ahl
Lliga Espiritual de Nostra Se- Ilegir Lambe un interessant treball
Maxime, 177.
veredicte
ce
eulaabililat
per
as
de
28,
575;
banana, 148.
als de 29, 600; ee
nyora de Montserrat, per assis- "Ideologia poniellista", en el qual
LA RITORMADORA tir a la festa.
¡Coima erran de /erra,
processats Aelle". Eh i i Sitn- de 30, 625; als de 31, 650.
digue que els pornellistes no for- chez Raja - 1 d'iricalpabie•at
Oscd-leeld terma/letrica, 5, 9 'rompeGirem
vestits
i
abrics
per
al
revés
Les
senyores
empleades ee
A
les
vuit
del
inalf
tots
els
PoMara milis, 16'2 •
men cap emeola dootrinäria. ReGran p e rfeocld I puntualitat.
rnells de Sant Feliu, note i noies, clama per a Catalunya el dret a la a Rosari Segarra, apreciant a Banco tendrán un sou iguat 4
Trafalgar, 9, primer.
l'Acher l'agravenl de la reinciFassenyalat per als empleata,
es trobaven a l'església junt amb
seva nacionalitat i diu la se
amb una re baixa d'un deu per
ele socia i representante de la va separació deis sentirnents de dencia.
PREUS DE 811138CRIP010
Per la qual ceca la Sala va cene fina al sou màxim de GOp
En l'Ateneu Eneiclopeclic Po- Lliga Espiritual de Nostra Senyo- raligió
Barcelona: Duas pessetes al
pular (Carme, 30), se celebrarà ra de Montserrat, per a rebre la trucció idede pàtria seria la des- conderunar a Jean Bautesea Achsen pessetes mensuals .
l'ideal nacionalista. Paye() (a) n1 Poeta, a la pene de
mes. Provfncies, 7'50 pessetes el proper dijous, dia 19, a les comunió
Els auxiliara de caixa tindras
(Aplaudiments).
tres mesos; 15 els s:s idem; 30 un (leo de la vetlla, la solemne oberpel dende de faericamó i ita mateixa escala de 80118 esta,
El concilian i de l'esmentada
A l'avanear en Bofill i Matas mort
coloca* d'ernIceius i a detze llena per ale empleats.
tura de classes amb un acre': pú- Lliga l'il.lustre doctor En Josep Per
a dirigir la paraula al públie anys i un dia da
Unió Postal: 25 pessetes treu blic, en al que el distingit En Ra- Llobera, canonge de la Seu de
ceden:, tempoEls cobradors tindran un eta
saludat arnb una xardorosa ral pel d'assaSsinat
mesos; 50 els sis; 90 un any.
tee' Campalans, director de l'Es- Barcelona, ve resar la missa, du- fou
fullera': a mlnim de 3-75 pessetes mensuall
ovacióRestablert
el
silenci
cola Elemental del Treball, par- rant la qual els me mbres de la
Joan Ellas Saturnino, per la fa_ n'u, s dru peseetes d'augment per
En el prop-vinent diumenge, , larä sobre "L'educació profes- Lliga i els pomellisles cantaren gue el senyor Bofill:
i col.locació d'explostus, cada any de servei, fine arribar
Catalans de Sant, Feliu, don- bricació
dtt 22, tindrä lloc, a les cinc de sional". han estat convidades les junte diversos motets I corabre a la pena de ceder e pes petua i
al sou de 500 pessetes mensuals.
zelles i fadrins pomellistee. No sis anys 1 un
la tarda; el gran coticen anyae autoritats locals, corn lambe ele ganen. Va acabar lacte, resant la
dia de presiri meEscala de sois per a els orleextraordinari de l'Orfeó Montse- Alloneus i entitats culturals de visita espiritual a la Mere de Deu re spondria als metes senilmente jor cona a cómplice de l'asearan- nances i serenos:
rrat del Centre Moral i Instrucla nostra chilate esperant que de Montserrat i cantant Pls goigs de sinceritat si no manifestes ha- eat; i a Ferran Sänehee Raja,
Als de 20 anys, solde miniet
ver finge', un dubte respecte a
tfu de Gràcia, en obsequi dels ole. „coces i llurs families honra- de la Vorge Consellera.
l'actuació dele Pomells. Perú da- com a cómplice del dencle d'ex- de 225 peesetes; als de 21, 2511;
Seus SuCiS protectors.
rän la dita inaugural amb Itur
A un quart d'onze del matt va vant de la re alitat i de la marica plosius dotze anyä i un tl:a
ala de 22, 275; als de 23, 300;
Constarà de tres parte, sota assistència,
arribar l'Orfeó Català, essent re- esplendorosa d'aquesta institució cadena temporal i solidäriament als de 24, 325.
la direeció dee mestre N'Antoni
a pagar els tres 6,000 peseetes
but a l'estació per l'Ajuntament,
Des de) son de 325 pessetes
Pérez Moya i amb la cooperació LA GARZA -Café selecte 1 pur pom e llistes i nombrós m'ante, di- l'equivor; s'esvaiex.
del automóbil.
ces ordeinances i serenos tindria
D'ara endavant miau es tracti a l'auto
dels mestres auxiliars En Ment1 abeeeent a Rosal': Seearra.
rigint-se tot seguit a l'esglesta d'organitzar astes patriötics caldret a l'augment anual de die/
serrat Gispert i En Jaume Busparroquia!, on havia de celebrar- drä comptar en vosaltres.
En el dia d'ahir pessetes rnensuals, fins arribar
einets.
favor
se la missa 1 benedicció de la
Acusa' del ódiele dc robantert al sou màxim de e25 pesseles
'Pu vingut a realitzar una aeei
S'interpretaran es composi- 1 Senyor: ',',:p,V
bandera,
ció providencial. Avui eis bornes va compareixer a la :meció pele mensuals.
cions que hagin estat mes celepanyo per a la confecció del
Junt a l'altar e 'hl velen la se- de tot el món estan dominals pels mora, Arnelio López Muñoz, per
Escala de Bous per als aroma
brades en els darrers coneerts i
sen vestit o abric,.-Rambla
ny o ra de l'Orfe6 Catalä i la be- egoismes i supediten ele proble- al qual ha recaigat un veeceLeta
Als de 14 anys, Bou mtnim
g ambé hi pendrän para els aplaude les Flors, 33, primer.
Ilissima bandera dels Pomells de mes generals als interessos per- de culpabilitat del „lene come. 60 pessetes; tres de 15, 83; al!
dits solistes del dit Orfeó, la se- u ,u7_,--c,¿
Sant Feliu, oferint el temple una sonalissims. Vosaltres heu vingut demnant-lo la Sala a sis anys, de 16, 10-5; als de 17, 130: ae
nyoreta Na Roer Garulla, la se•
bordea nota de color anib les com cavallers del doble ideal anal) deu ineeos j un di2 de prestri de 18, 155; als de 19, 175.
nyora eassumpeió Garulla i En J.
PARAIGUES
caputxetes de les po- els emblernes de noblesa i de pä- mejor.
comicio
WE'S blanques
Nogues, havent-hi, demes, alguna
l'erran, 14, casa CU
inellistes t des mantell:nee lambe
A la secche sognaa ;ella calPel teje de Drexanes s'ea
números en primera audició.
blanques de les orPeonistes.
lean segur que avui heu degus- rat Eacusació a Dolors 3Iadera Mal., per a que compareixi din.
Com que les liotges estacan
Vi blanc, 077
iTt '
Prop de les senyercs i presi- fat ande la serena devoció el temClotase e nuall s'unpurava la co- Ire el termini de deu dice, a ta
reservades, si algún sud desilja
amp. lii. Collera,
dint
Facie
hi
vegerem
ple
de l'ideal del la fe. Ara jo vol- missió dun robarneet.
els
repree
individu conegut per Solar. adadquirir-ne podre enearregar-las
• Arrió & Maristany
Sospenent-se per diferente me ministrader que fou del diari
sentants del Consell Directiu deis dria dirlvos algunes paraules soall conserge, car restant-ne poPomells,
l'alcalde
de
Sant
Feliu,
bre
els
ideas
de
tius
les
vistes
ass
,
pàtria:
Cata3ziyala.1
per
"Solidarid Obrera".
ques deis disponeoles. se cedirän
Dirneeres vinent, dia 18, a les
deu del vespre, tindrà lloc el re- el diputat a Corla pel districte, lunya, nostra pàtria, era consi- a les secciona teroera 1 quarta.
ale qui primer les seticitin.
L'INQUILIMAT A SARRIA
partiment de premis ale equipe N'Antoni Miradle i el diputat a derada com aquella donzella dorDonàrem compte als postres
ASSENTALADIENTS PER AVUI
la Mancontunitat senyor Janea- mida al bose, de la qual ens parguanyadors de la cursa excursioRegidor!, a primer; de julio! (JaAUDIENCIA TERRITORIAL
DEL TIGRE nista Vallvidrera-Santa Creu d'O- na i la senyora Francisca Bou- len les liegendes. Era una moda
rrete d'haver comeneat davant
lorde-efolins de Rei, en l'estatge nernaison, Nadita de Verdaguer, que al primer plany de l'arpa. peu
Sala Piamera.-Jutiat de la Seu del jutjat del districte de Sarriä,
Es indisculiblement el raillor
(le lantitat organitzadora Centre presidenta de l'Inetitut de Cultu- en terca, retorna a la vida.
d'Urgen. Desahuci. l e ratmese So_ una vivfssima disrussiö sobre el
Era com una dama seerestada l anas, contra Fren t es, Jultä.
Autonomista de Dependents del ra per a la dona, l'atabe hi eren
ara aplicable en l'evterme munipresenta
els
padrins
de
la
banque
anava
copiant.
incouseientJutjat de la Conc .2p ,;:ó. eletter
Comete' i de la Indústria, Rambla
dera, senyor haré de Güell i la ment les permites- i gustos dels (maulla. A. Ferré, contra A. Cae ripre al.ludit la legislació espe•
de Santa Mónica, 25, presidint
riel d'arrendaments de finque&
seus careellers. Pelee arriba el bien.
festa En Cesar A. Torras, presi- padrina, la distingida i bella seurbanes , i si, pel contrari. malnyoreta
lía
Núria
Guarro,
filla
moment
que
la
vostra
tasca
ha
dent de la Elige de les Societats
Sala segona.-Jatjat de la Condel riostra benvolgut arnic el re- de trencar aquells grillons [enf- r e pció. Ameli Ferretee, contra grat l'agregada a Barcelona, seExeursionistes de Catalunya.
gula vigent el règim establer pele
gidor En Llufs Guarro, qui junt ilo & recobrar la nostra persona- Jacint Tornee.
procediments ordinaris.
arnb la seva esposa i altres filies litat.
Jutjat de l'Hospital. Terceria
Després d'amplfesim debat soe
PERFECCIO acompanyaben a la padrina.
La vöstra doblh tasca ha de tiC domini; Emili Vázquez, cene
tingut entre el Centre Artesà
El canonge doctor En Cars fer encornanadissos els Nootres Ira Eugeni Sarrae altre.
en tornar vestds i gabanys ii rela
propietäria de l'estatge que
vés. Diputació, 319, 1.., ch. Bruch. Carde y a fer la predica, enaltint fervrs rils vostres germans; per
ocupa aquell, en el que tou trae.
l'obra dels Pomells i animant-los una banda amb el conrent de l'a_
AUDIENCIA PROVINCLIL
tat el problema des de tots eh
LA GARZA.-Cafè de alta qualitat
a seguir pel el carni empres en be mor a la Ilengua i per cara amb
Seeee6 primera.. - J'Itera de
;MPERMEABLES
de la patria i de la religió.
Peseudi i la meditació de l'his- l'Audiència, Rapte. A. .Come'.,-. caires liegals, es dietä eentencia
Ens es comunicat que des del
En acabar la missa. durant la tória. Tot poble que restaura la Jurat. Aseenyelat pez a dos dios. en els dos judicis que, entre
SUPERIOR3
mateixos litigants se segelea.
dia 16 de l'actual la matricula qual ea cantar l'Orfeó Català. el meya parla es dignifica ell maSecció segona.. Jutjat le
per a les classes d'adults queda senyor rector-arxiprest En Eran- lefa. Per ultra balela no tls pos- l'Oest. Homicidi. Valiera( Selma. pronunciant-se d'acord amb
criteri sustentat pel Centre, o eta
oberta a l'Escola nacional gra- ceso Soler va beneir amb tata so- sible estimar la pàtria si no la --Jura!.
que a partir del primer d'abril
duada de nois del passeig de Sant lemnitat la bandera dels Pornells coneixem.
leecie tercera.. - Juljat de últim, data em la qual tingué lloe
Joan, 43, La inscripción tindrà de Sant Feliu.
49er vindicar la vostra innocèn
Malvereació de aab- l'agregació, era aplicable a Sa.
lloc tole als dies feiners a la maUna vegada finit lacte la co- cia i retó d'ésser sentare eme al_ dals..-Josep Polo. .
mit la legislació especial listeix Escota, de cinc a sis de la mitiva, formada pels padrins, po- gú mostri recela per la vostra
Secció quarta..-No té ascenso qutlinat.
quainat.
tarda, excepció reta deis dijous mellistes, Orfeó Català i nombr-s
aeluació, havern de tenir dues 3ament.
Contra lee sentencies apela
i dissabtes,
públic, es dirigiren a la Casa de mesures: una per tothom i l'alRonda St. Pare, 7
la propietaria. i vistes les apelDELS JUTJATS
la Vila a retre hom e natge a les tra pels cetalans que eeternen la
Plaça Sta. Anna, 9
lacions en el jutjat de primera
autoritats, dipositant allí solern- nostra pätria. (Aplaudiments.).
El de guärdla
instäneles del districte de l'Oest
nialment la bandera beneida.
Un perill sola pot oposar-se
El de la Coneepeió, secretaria t'oren ratifleades les dues, eosteDespres la comitiva, invilats a la vostra creixenva.Jo veig que del senyor Leon, ha instrult (rete_
i eutaritate celebraren no tranen la feeta d'avui, preveient re diligencies tense cap deten- nint que s'ha d'aplicar el dit rtIIIMM11555:421751353:~5fflimml».
quee durant el qual va regnar el aquest perill hi zvanced estre- ció. L'ha substituit el de l'Hos- glm e nels arrendaments urbane
• •
mejor entusiasme per l'hit de le nyent !es mine d'aquelles mere- pital, secretaria del senyor PasEl diumenge passat, dia 15,
Ens ha estat comunicat ces
fest a•
toses institucions de la riostra tor. •
l'Amo-mateó Catalana d'Artistee
els membres de l'Associació Pro«
ELS IV:TES DE LA TARDA terna que simbolitzen l'amor a
Defunc16 fessional de Camarers del Sri'
afectuä una visita a l'interessant
Den i a la pàtria:
Catalä
A l'Hoepital ha mort Sadurni- cal Lliure, que havent acceptat
Estudi Masriera. Tots els que hi
La festa bague de celebrar - se i la Lliga espiritual de Noslra
na Asencio, que ahir va ingerir al patró En Baldomer Carneó lea
ooncorregueren en sortiren molt
a la gran fàbrica de mobles
Durant aquest
ctmana en
Senyora de Montserrat. Amb ellos una quantitat de salfuntant.
agradosament impeessionats tant
senyor Huguet-prop de l'esta'
ele nostres apandare 1 talare
bases de l'esmentat irel • eat rete
us sentireu mes forts i sentireu
pel tresor artistic que s'hi conArribada d'una reclamada
ció-la gran nau de la qual feu eefortir les institucions germa_
cemente a personal i jornal de
templa " com per les demostrahabilitada per sala d'actes i ador- nes.
Dissabte va arribar concluida "diumettgers", resta sospesa la
EXPOSICIO
cions de simpatiä amb que foren
nada ande draps de les quatre bae.
Acaba esmentant el miraele per la guärdia eivie, Maria Acher reunió convocada per al die 19
acollits per'aion Lluie Muriera.
rres.
del profeta Elisen, que 1. 83811ei- Llarch, amiga d'Antoni Girnenez del ales que eum.
A l'hora de, començar el con(a) Senyoret, un dels autors.del
li el liii de la sulamita extenentVi negre, 075
SMIHrid [0:11MIN
cert la sala eslava plena de gom se darnunt les desalinea de Fin- robament i assalt. del tren, essent
amp. lit. Cellers,
per a
a gom, veient-se entre la concufant, aplicant llabis eotire Ila- 11 decretada he llibertat par no
Arnó & Maristany
rrencia mollee senyores i senyo- bis, ulls sobre ulls i ajuntant aparèixer res contra d'ella, pel
SENYO i
retes sanfelluennues.
tots els meaebres del seo cos amb jutge senyor Reynoeo.
La Cambra Oficial de la Indúsrebut lea ultimes no..
En la primera l'otea a l'es- els de l'hirma, amb la qual co_
tria ha trames un telegrama al
reten. d'squeeta ternporada
• -.ID es Ir
guerra de l'escenari hi havia la sa obtingué el releen a !a vicia
president del Censen de minispresidencia de l'aete, formada d'aquella criatura. De la mate-Xeviots, Meltons
tres d'Espanya demanant l'ajorpels senyors N'Antoni Miraele; se- xa manera, diu, cal que da gent
UN1VERSITARIES
Conjuntament la Direccia
nament da la signatura del traeEstams del País
nyors Massó i Llorens, Bofill i de pietat s'extengui sobre tots
Diseable, dia 11, hi Imané reu- 'Telefons de la Mancomunitat
gat amb Anglaterra permute conaMatas, Jansana i el senyor Gua- els àmbits de Catalunya, i pele
el
Servei Metearolegie de Catai
estrangers
tituetx alhora un abús de poder
rro, el baró de Güell. l'alcalde de afirmar que la riostra esglesia nió del Claustre universitari, i si
be el Rector s'ha limitat a dir als lunya inauguraren ahir la ,.ran31 un rebaixament de la sobirania
Sant Feliu, En dame Sans Font,
la nostra pàtria no secan mai
de rEetat.
que dernä els ford fa- missió de telefonemes circulara
el primer tinent d'alcalde, En Mi- el Ilit de deeor del nosere mestre, periodistes
a mida
editada una nota oficiosa sobre referents als talteps. Aquesta t,guel
Rius;
el
sindie
Payä
i
sine
Hit
de
romant
i
de
farigola
carrx d'acrediten, tallador/
els acorde que foren preso., lema lefonernes serän enviate tots ele
PARAIGUES
CARDUS
els regidors Joaquim Monmany, del Montserrat.
sab que es discur acaloradament. dies feiners a les principels Cele.
Portaferrisa, 10
Antoni Oliveras i Anloni Duran,
Parlä
despres
En
Serra
Lis-obre leentonomia. °henil aixó el trata telefóniques de la Matee,
Miri els preus
Va conienear Vade amb el con-. tre u en representaci6 del Diree_ cenador per la Universitat doctor munitat, i daili irradiats a le§
cert de l'Orfeó Català
hi
tor general deis Pomells de Ca- Daurella, ha telegrafiat al minis- demes Centrals i a les MetedJOIES
IJNIO, 6
Després de cantar el "Cant a talunya, En Josep Maria Folch i tre d'instrucció pública qiia tin- cions interessades. Atigunee ee
csts
els
la senyera" l'alcalde de Sant Fe- Torres. En nom d'aquest va do- emes per anunciada al Senat de les centrals telefóniques expoL'Associacee de Mestres Naliu va fer ofrena a l'Orfeó d'una nar les siträoies a lete ele que col- Madrid una interpelació sobre
aparadors
eionals de la provincia de Baräarän al prIblie, en sus impuso.
gran llevada arnb les quatre ba- laboraren a la feele. Expoeä les Autonomia Universitària.
celona celebrarä reessió de Diaspecials, els deepatxos d'arel
•
i
compari
rres,
que
relee
el
seuyor
Millet,
normes
de
fe
1
Ataja
que
im- Avui (t i ntine, a la Univerrectiva el proper diumenge, dia
dels temps.
en mig de grans aplaudiment. posa l'instetneió i diu que si es sitat i a l'Hospital Chinin, Iti
82 d4 corrent, a les onze del ma
Els telefonemes compren:ir»
ha
!regona part
practiquen
Catalunya
pot
conste
onejat la bandera oficial a raig en forma coneixa: Primera. sii co l'escota del carrer de
Aquesta part era dedicada als deraree alliberada.
Montjuieh del Caerme per a dopal,
en
senyal
do
dol
per
la
mort
tueca) atmosférica general a Euparlamente començant, Ei Llufs
El senyor N'Alhert Bonet, Con- del delegat regi d'instru yen), ea- ropa, Alläntio l Nord d'Africa,
nar compte de les dimisions preRiera, secretari dele Pomells de setter dels Pomells de Sant Fe- tedrätie jubilat, ex-elege de la Faeentades i prooedir a l'elecceó de
•Toventut de sant Feliu, qui va do- litt va dir, referint-se a lo dit y ultat de Medicina i conegut pe- gong els radiogrames internaciegarrees vananta en la Cernissió
rebufe al Servei naleorolenar compte de les adhesions re
senyor BofhIl i Matas, quen riodista En Malean Batlles i Ben- nals
permanent.
gic. Seguirte estat del lampe a
bucles, una d'aquestes d'En Soler
nt duna intervee en el m'oblea).
iran de Lis.
Catadunya, segons les dudes
i March i les de diverses entitats. natridlic es quan pot censide- Per R. O han estat jubi- eintades pele observadors de le
Tot seguit va urgir una ITIPM6' rar_se etuanyada la causa de Ca- lats En Magf Maten i
Na Maria Xarva catalana. Terrera, terne§
na donant compe de la fundació talunya.
Duran, mestres respectivarnent probable ans a la matinada del
dele Pomells de Sant Feliu, dient
Acaba
dient
que
els
Pomells
de
Santa
Perpetua
i
de
Conesa,
i
;embona : Xaotlata Cacau
que aquests contribuiran a t'obra són la dignificació de la Ilibertat confirmats en- Ilurs cärregs dia següent.
de moralització i de bones präeti-,
Calalunya. (Grans ,aplaudi- N'Alexandre Bulaet, En Llufs EleCambra MercantA ha tra(pies religiosas i p atriöllques, •
mente).
rez, En Leonci Fernendez i N'Ostnés al ministre de Gräcta i JusLa senyoreta Na Matilde CorTot steault l'Orfeó ('sial va exe car Arda, professors de l'Escota
V08, NACIONALISTA,
ticia el següent telegrama:
les, en reprasentació deis Po'
rular 4a terrera part del progra- d'elle estudie comercials.
'Próxima terminar prórroga
melle de notes. va Re gir una com- ma, rantant finalment "Els Seque
feu
molaren a la premsa,
Han estat declarados va•oncedida vigencia R. D. sobre
"La noia pomellista", des- gadors ' en mig dele aplaudi- cante per a proveir entre mestres
Ptet posició
Inquilinat, Cambra Mercantil
JA
ANUNCHZU A
crivint el que de la nota pnw- mente delirante de la nombraste especlants de desde l'escota de
Barcelona, reconeixent necessäIlista, Iota alegria. consol dele roneurreneia, nrabant l'acta ara notes d'Argeneiee lit de l2ii 4,e
Litt'C'.;
REO
"LA PUIIILMITAT'l
.' Kg reformada dita disposició, ver ose *tes e. weep ISS mis,
parea ti atiene. Fa esment de la Visques a Eatalunya„,
Fontrubi,

tÏJîœ

.
1

[x

'iitP

ANIS

CAPES

LASA

IRAN

flMLH

BARCELONA

Magatzems

Santa

1011TAllig

PALAU DE LA
GENERALITAT

Secelú

VILANOVA

que

tres

en

ha marnos-

CADBURY

3.000 a 6.000

-"eir:

agra'agaMleaall
Dimarta,

r's

17 d'octubre do 11122

PUBLIC1TAT

itésia la tenim en els popular.
Galga del Rasen, aquest sitatte
CIVIL
de Multes a la Verga ple 'de norida poesia que s'atribueix a frs
Bonifaci Ferrer ( 4 355-140) que
GRAN TEATRE ESPAÑOL. —
El nou secretan l
al/L'església inmutable, que han esta t reimpresos durant
Aquesl migdia el nou secretari, Sorollas ha estat e'exit obtingut
parla als sexis filia arnh la Densegles del XVII al XX un asas fi
Santpels
populars
i
graciosos
perebut
els
ha
Gonzälez,
gua que els da própia, imprimeix de vegades i la seva popularieenyo r
pere i Alfonso interpretant els
ofert.
s'ha
quals
ala
,
i
sacramentes
un
caräcter
ritual
Lit ha estat tanta quo encara
riadis
pugils "Pinyak" i "Max -Tegoth".
tal a les paraules que sempre es tiVtli es canten a la mejor part
Una circular
El públic s'hi fa un tip de riure
repetixen. Les Beis, la cancelle- de les esgldsies de terra cataf.a inspecció de Sanitat ha pu- durant el combat que sostenen
ria i l'administracia amb la seva lana pel primer diumenge de mes.
blieat una circular en la qual diu lote dos carnpions. Tot Baroalomultiptieitat d'aspectes aixequen Fil text daquest cbntio da enmara
que tot ço que es faci per a difi- na destilarä pel teatre Espanyal
una modalitat de parlar a /a fun- el mateix de la primera edici6
callar l'alimentadó de les retes, per a admirar l'elegäncia i beconeguda amb varaants tan insig.,
dó mes elevada. La Ilengua ds
eab la qual cosa s'evita Hur re- Ilesa alästica dels combatents.
el nervi i Iligam de la vida na- nificants que exceptada la daproduccia, i per a impedir que es
El proper dijous tindrä lloc la
cional. 'aula—
rreila estrofa intreduida poste*
peein en contacte amb l'horne, 200 representada de la celebre
Els saUtges redactats en Hall riorment la unitat de /lengua I
necessitat
hieatiefe una gran
"Marina del ull viu" i el diveni traduits al catala a mitjans del melodia perdura per toles les tegienice i económica per la gran dres l'Estrena d'un vodevil en
segle XIII sien una bella mostea rres catalanes:
cuantitat d'aliments que destres artes que s'anomena "Un
de legislació en eat,,,alä.
Yoetres goigs amb gran plaer
lahmenamb
perjudici
de
a
preu.
que
no
té
marit
¡lami
Les Ileis escrites en catete adcantarem, Verge Maria:
lacia de l'home i dels animals doquireixen ben eviat una redacció
NOU
nast ie.s.
Puig la vostra Senyoria
que
revela
una
magestat
i
solemLes consideracions anteriors
Segueix sent el major èxit teaés la verge del Roser.
ratat própies d'un gran rei. Te(atiplen a ordenar de la manera tral de la temporada l'actuada
nim
una
bella
mostra
d'aixa
a
La Mancomunitat de Catalanas
del gran barfton Ortiz de Eärate,
pira S precisa i terminant que es
la constatada/ teta pel rei An- dictant un Estatut te les funCL I.lqU in e/s paviments a proas que en "Lao Golondrinas" obté un
I.
tas
cions de l'Estat que diana Ileis. El
ele ratee, especialment els da- triomf mai igualat, i la revelada
L'ús del eatalä -a les relacions catete torna a tenir la plenitud
teils locals que conservin ali- del nou barateen eatalä Riesen,'
internacionals dels reis d'Aragó, de les funciona d'una l'Irrigue."
eamts, única manera d'omplir les Franco, que en "La Alsaciana-'
a les adresses dels jurats i eónXardorosos apeaudiments coentusiasma al m'alabe amb la seva
neeessitats abans anunciades.
sols ale Perpinyä al rei de Eran- ronaren el bellissim diseurs del
leas els edificas públics, espe- veu admirable. El dijous es reea, en les cartee entre reis i vaa- doctor Griera,
cedinent els municipals, mere pendrä en aquest teatre la revisesalte, a la corrrspondenqia faEl diputat En Mascó i Lloren,
ta de gran èxit "Que es gran Barcal s . escorxadors, etc., en els
paliar de reines 1 infants i a lee es congratula que hagi resultat
cazas es conservin o manipulin ,atonal", interpretant el popuconsellers,
assenyala
caries dels
tan solemnial aquest acte mera
lar Nandu el gracias actor Pep
ti menta. els edificis particulars
altre caràcter de la nostra llen- ces a la conferencia de l'eminent
ce' reuneixin iguals cundicions, Marques. L'obra serà posada en
gua.
filadeg doctor Griera, membre
escena amb gran luxe y propiellere derivats i fäbriques de faEls sobirans de la Casa d'Ara- lustre d'una de la màxima InstaL'esmentat senyor conseller
msgatzems, Sorna, colina- tat, amb vuit decoracions noves La Expos:ció Internacional
conals
sobirans
gió
s'adrecen
exehrt
l'acte
mirasen Bargunyó
tueió de la Mancomunitat a la
de-, etc., donaran els pavimenta i magnate vestuari
del Mot.te i Decoració
plicant l'objecte de la institució temporanis de stotes les nacions que s'honora a representar.
i p erts dels murs de les cóndicatalä
i
guarden
una
marcaCOMIC
en
que
no
d'Interiors
de
Joventut,
deis
Pornells
lo:no següents:
Dirigeix sentides paraulas als
da regularitat a les salutazions,
L'empresa del Teatre Cómie
El Comitè Executiu de l'Expo- Os altre que fati dels pomellis- oferiments i invocaeions per a simpàtics pomellistes i els diu:
las murs, fins a un metre d'a i te,
els
mes
bons
eristians
i
els
on
tan
belle
c‘mpanya
ve
reataConserveu xamoses damisel-les la
sida Internacional del Moble i
Tale. esteran revestits d'una forobtenir la protecció divina!. vostra
capiaxeta i cureu les flors
te capa de cimera! o de rajcaa zant la notable companyia Ro_ Decorada d'Interiors, per tal que mes ferms patriotes.
Aquesta
bel-ligerenda
a
les
funaL llengua és la mateixa nacenjas-Capaera prepara per el vi- tots els industrias dele diferente
dels jardins vostres, 1 vosaltres,
cMns
de
llengua
internacional
Memaltea han dit els patriotes
nent dijous la represa dels famoposaran les comunacacions sos drames "Dun Juan Tenorio" paises d'Europa i Amèrica pu- tots els paises i rertament, aques- na al catalä una plenitud com- jovenets, aprengueu del verte aua
toritzat dele bornes eminents lea
guin trohar les necessàries fa_
la claveguera en forma que
i "El Nuevo Tenorio" que seran cilitals per a informar-se delta- ta manera d'expressar-se enclou parable a la de la Mengua frangrans Ilieans d'. energia i seny
r ;guin passar les retes.
cesa.
El
seu
tes
per
a
les
mes
lade
la
doctrina
nala
l'oren
tata
representats amb fastuositat.
lladame:et de tot el relacionat cionalista, perque lo cine curar- tee relacione de l'Estat, anal) fór- perque en data no molt llunyana
:• a realitzar les reformes que
Horn comenta en les penyes amb aquest certamen, fa públic
tols haurem d'anar al grandiós
s a nen en aquesta circular tan- (Patente,
t eritea una nació no es pas llur mulas plenes de grheia eempre
les audàcies que corita
. trenta dies de temas, i el el melodrama d'argument harca- que en les calcines del carrer de histaria de gestes guei • rereo i he- vellos i senipre aoves consagra temple de Sant Antoni; vosattres,
damiseLles cofades amb l'airosa
'acida pretere soLlicitar-se imi 'er causa justificada no pulona Ballet "El cabaret de los pressos butlletins d'inscripció roiques deis seus Latetants, si- al ea ala cura a llengua, verb i caputxeta, portant les vostres
_ •alitzar-les en aques termide la nada 1 el ànima de la nació-'
tió
el
pensament
venenos"
que
aviat
s'estrenarà
flore, i els hornee. anear que amb
redaclats en francas, angles,
t.. eernanarti per instancia una
Llegeix seguidainent diferente nafres
ponsament s'expressa amb paraua un dels Castres mes populars
i tal vegada amb eaidents
many i italia.
H'ga a l'inspector de Sanitat,
fórmules meradas pel rei En senyals de Huila, sestinguda he11, FS a dir, amb la llengua peade
Barcelona.
P9Els representants de rases
,aganitzarä aire) el personal
Pere
II
molt
interesante
1
que
pia.
roicament, per a cantar el gran
trangeres als quals pis interossi
_rapeeturs municipals la maneArabä el S o ll aeural parlament repitan fa t ercie de l'auditori.
Deum, remerciant l'Altissim
tenir dades resperte aquesta Es- anumiant
n de comprovar l'execusia de
Omitein ressenyar tots els belle Te
que
amb
metin
d'arme,posició poden remitir improssoo te connneiroració tikin peasat fremples que aporta el confe- pel retorn &finita' de les fosa
atenat.
tres gloriases Ilibeetata.
en qualoevol d e is dits idionms
Cts contraventors seran case
tasca ;lobea de ca- renciant.
graf que no pogué acabar, perqua
En pece dies hevem rehut un "entra en compte que el teclee inaugurar la mitjança't
amb la multa de ZOO pesta
"Les crides i pregone dormir e/s
un ciele
tea:mazad...1
aplaudiments es descápdellaseguit de Relees i adictas pro- improrrogable d'inseripcia lamia tic, conferetaiies que hauten pro- niant ordenaments dels consells
testant de la postergara.; de que el din primer del proper mes de jectat, csePet aqueste primera de viles i ciutats han guardat du- ren i per donar-hi més fermesa
i expressió s'aieere la concuha eetat etaecte el betunó expeili- -deserrbre,
confiada al doctor (Vera, mena- rant rnelts segles les mateires rrencia entonant el potent cant
cionari del regiment d'Infanteria
hre iLluetre del Institu í, dEslu- fórrala:0e. Ara eom a Mallorca dels "Segadors" i després, adde
San
Quintí,
integrat
en
bona
del
dis cotieixedor prote ged ile la nos- en ter---com a dala Inés Iltinya- juntant-se fraternalment les
part per ampurdanesos.
tra liengua que., guiat per l'amor na citada—sentim enear al pre- mans per a ballar alguna sardaLa premsa de tot Catalunya
Qui pot fer promeses, }tarja
saeueix pare a pana la rios- goiter "Es fa saber per ordre del na.
•• pa extensament del gran aromes manta vegada que ees reFürrä.-P . 3S3 :
tri. terra, investejent cmb pn- senyor baffle...".
.fafIrmaciú nacionalista dol patriacions es faiien per ordre
Heileia ide benedirli la IlegitimeEls actes del Consells. Notififont ressaltar la gran in:- rigieras d'antiguaal, es a dir, ret
tat dele mots, la varietat dele cacions, contractes, testament a
em i transc'endancia de la patriant Crimen les unitats que
ATJNCIS, ROTULS, FAÇANES 1
snils en la pronunciada, esta- juramente, ele.. ele., amb ben
E, ea ranlització i lloant Valt seaprimer varen arribar a Africa.
dieta 'la influenela de les lien- p0q1103 variants són t'ata com
TREBALLS D'ISTIL
OBRES
Aplicant aquest principi, que
patri•dic amb el qual una ve',aj es eetrangeres, depurant tedio- tadle segla s enrera.
bada s'inspira l'entitat ore seinhia ple de la justicia mas ex- =cm
cooperaiit a la magna obra
Quaa s'aseenyalä el Ilmit de
panizad,:a. Per a donar-ne una
trieta, el batalló de Sant Quirat
de l'atlas ltuisbÜtstLc, que tan
pntastat i dc- juristlicció entre
Idea dir•iin mimes que no lii lis
hasta d'esser repatriat abans que
a
la
deptdirrins
servets
presta
l'Estat
i l'esgles:a, cessant la inF(0,h1t,2Cernl
Cl un sol diari, periódie, revista
Fáttil3
el batalló de Sicilia número 7,
rm-i5 i n'aula de la Ilengua. Pa- tervencid recíproca. L'Esta t ca- DE MADRID
ii butiletí d'entina que hagi dei- que, soirans aoves escampades a
pularazaal-la i fent-ea conel- tale ja no existia i el melropoliflaecics dc Val:.r.cla 1 ‚itt.
rat de parlar-ne diverses vegala Prernsa espanyula, tindrà la pro
ser an-.b urna mimbre d'arti- lä de Toledo havia assumit la
EL RE' I ELS MILITA:3S
des dc cene:re/cc:a
Ces; no cal dir que la majoma
ferencia.
e I es i escrit s ir erit is sima..
pranacia i la representadd de
tte!lo han publicat el manifest
Verament la postergada te un
Serilia. —A dos quarts de set
Grans aplaudiments meresque l'eeglesia ratailiia a Espanya. El-ta- de la tarda seta verificat en el
( . -atre Autonomista de De- relleu i tina plasteatat que per
pe:6 la constitució i forganitza- Casino Militar el "lunch" amb que
eeas del Curtiere i de la lit- foro In d'esser interpretada com
V' lr _
cl treball de mossèn Bargunya,
. 1 molts ja anuncien que un cas de favoritisme flagrant.
eue es repe iareu fortament en cia de l'església, més fortes que la Directiva obsequiava als ofipf:apalea Tallers, 72
ilieposar-ee a (leen:ro/llar el te- l'Estet anta viscut independent- cia:a de les brees de roaulars
corresponent a la setAmb Plaer publicar, em alguna
l'iMU,S4re conferenment fins els p ostres dias a la als marine.
...1 22 serie extraordinari. de des raonades protestes que Pus
Telffon A. SSaa
ciara que es ba3a an.b aque,t provioeia Tarraconense amb torA l'acta ha assistit el Rei, qua
fet, QIIP 5 una natural arriben de dos Continents. Pera
Fabrica: Carrer paaaveat (prú
entineiat
"L'es
de
la
bengala
maea suficient per dictar Deis, go- ha fet un breu discurs, felic -dantc • - .e.encia del prestigi i de a el desig d'estalviar inole,sties
Tcav(ssera
Sans)
xlm
a
la
de
terna
en
les
relacions
envere
Let./.
vernar-se
i
tractar
amb
la
Santa
se de veure reunida a ea gran faindin ats signataris, ens ha deci•e
amb upa acluació ne.
la Pätria i la familia"•
Seu. Cada metropolità de Tarra- milia militar.
• estriatica l'entitat orga- da a no fer-ho.
BAF.CELO.NA
do
fer
I.'orador,
drsprils
gona
jura
defensar
a
ultrança
Ha dit que els militare, resig•: a ha adquirit a dilate° del
•
rot d cl ra:xement i florecencia de el primat d'aqueixa Seu quan en
nadament, en prápia voluntat,
t.
• ir•iionte, deinustra que to01.2.1112111.7.1221.7,81.C.
bis diferentes Ilengees romanes, pren possesia.
deuen acatar els imperatius del
ba ea r e rces aria) que avui cumptemiese, italiana, etc., i dovelnt
E S_
Atines/. jurarnent es 12 preaes- deure, movent-se compre dintre
N
la la causa de Catalunya tenen
MOBLES
1 ama rápida ullada per la recen- la rediviva del poble cristià de de la disciplina, que as la salvaim Ilieani que les agermana i que
cnari-3 RE32.!XES
Atropen
eue.la de la riostra Vera, i
Catalunya teta mil seu cap, con- cid dels pobles.
fa eee en els moments que
370 ressetes
Meniach•e,
Co:ii • ,d,.:111,5, adineraAl
com amb lee petites nac i onali- tra l'oligarquia de l'Estat. que
Ha estat rnolt aplaudit.
tonv., ' p a demestracia de fe naDornutori,
da la de Secador, el carro núm. 6.829,
tats
que
forinaven
lee
cases
de
Aquesta nit le celebra l'arnme
mala els clials del poble. DieÜ-,!ia trobin un punt de ron_ mera: per Didia Eeilleri, de ao anys,
2G0
Despatx,
Derroloma,
Urgell,
Pallare
i
Riciada
"Leifiolada" y demä el RO
ar Beis a un poble amb una 'lentaeie quo les fa ("l'hilar diforen- airopaat al carreter Manuel Sities, dc
170
Bribedur,
bagorça aplegades sota llega- gua (Meren!: de la que parla ete s'entorna cap a la Corte
Ces partulisies per a aparoi,er
40
Sala,
25 anys, causant-li c,-eitusi6 i erosió es/lumia de la primera fovrearen
raepleinent dan a nacional i eles,
negar-tila personablat i el drot
-17aiaa
la part infenior interna de la
tt na
rime() catalana, la qual aixeca
a la Iliherat. La 'lengua que no
senae cap mes qualificatiu.
Tets cts mobles p-r un pis
cuita drem ,
nivel!
de
'lengua.
pel
mit_jä
de
les
pot
servir per dictar Deis als que DE RAt<CELONA
Les. llistes d'Ajuntaments i en1,7X3 pessetes
leeceide t lee el,Tut a ena topada del
Beis, do la cancelleria. deis admi- la perlen queda al nivell de diaatea qm. s'han adherit a
it/tori anib el carro núm. i.007, de la
EL U1'SIVF.R.S0
reetradors i, sobre tot per l'esgle- lecto.
(1,1 i, H . 11 landu, un altre exein- "C.,,rripati3ia de Femcer, que minaba el
PcDent, 3 b s, C
La IllariT D IFOSSEN
sia, una modulitat dailectal,
Unan l'Eetat no va legislar en
C•• it n••• manifestad Ajunla•
catalä pele ratnlans, i quant la
COSTA I LLOBLRA
ft• • '•t- •t•• conel auci6 ben variaGeneralitat es sena del castellia
la "laielaració", sealelort sobtada
PALMA, l6.—Mentre predica .a
per a la proreulgacia dele seue
t•- • guitits prl noble i paSant Jaime un tratiseunt
A la
acorde i reglaments la naciona- va el panegIric de Santa Teresa,
t'ata &sig. d'a judar al ti • ionif de sofrí un accatEnt, mocita poc
convent de les 'feneces, ha cailitat catalana brumal mor! si un nl
I, ilii-erlat de la Patria. I les enEl e:letal-ir no ha sigut id.ntificat,
-1(
gut al pelpit el canonge Mestre
1"...z\%
1-\
ld) ltIS meteixos anhele,
allre ene legislador( no hagues en Gai Saber, mosaen Miguel
1 e
creient-se que es trecta del cobrador d'u(rt
- t9 "4
i na casa de convag.
te:. la han fet la
dielab Ileis en catete..
d„ti]
Costa i Lbobera, causant enorme
I IgA...•"n
1. pogut veure per les
L'retalesiaeel Concili, el S/nade
1,311Bileiü entre els fidels que amAUTOMOV1LES
I
eades, n'ha ha de Las
1
el
prelat
poden
legislar.
Fins
Un rebatort pealivola
pilen el temple. Immediatament
e', t:; !oes narionalistes.
avui
i
rontinuant
la
tradició
a
Abir, a un guiar: (1 .2 t, ...trc de la tarda,
ha estat auxiliat i conduit al ECU
A 11 Ilista d'Ajunlaments
través dels tres segles de deca- dumicili, molara de seguida.
11
das lladregots intentaren robar al carrer
El 1, ,,an del Studebaker "Light-Six - --.0157. i
", n :A fa uns dies, poden, afedencia,
l'esglesia
metropolitana,
de la Palma de Sant Just, núm. 7, ess,nt
La noticia ha eausat esa dolo1157 . kilos--estA tan bien distrilauldo
e r-Itt
Sant Sadur- sorprcsos pel liii del porte'', nomunat
las concilis provincials de Ta- rosissima improssió, desfilant
t1 . sobre las cuatro ruedas -que, produciendo
la
Begues, Ohms de
reagonaa
els
sInodes
imolts
prescp Llovtras, qui eta perseguí escales
per casa del poeta les autorilats,
un equilibrio excepcionalmente perfecto,
i
Pieneia, a Ile, 'Savallti dril Campad, avall.
lat., han legislal servint-se del literata i noinbrúa públic.
resulta en gran economía y suave fu,-,cio1
Ce,telaa
Gomal, Sitges,
aatala
oficialment.
Er sortir al carrer s'adoiä que passaba
La mort li ha estal producida
namiento.
lit!'
Lora i Geltria Granyena do les el vei j n I Sep Roura, individu del somaQuatre vegades l'any e s Ile- per una angina de pit.
t-t •rriulti•s, Derga, _Falsea Vilolent, qui, per intimidar els lladragots,
geise n en lotes les esglesies de
L'Ajuntament assistirb en cut.o
Sala Vicens dels
que fuji,tit, dispara quatre treta de reCa t alunya les constitucons pro- poració a les exequies que se ce.,
AGENCIA ESPAÑOLA
eeillfogana de Balaguer, vólver, sense ctuie Is fugitius s'aturessin,
vincials de Tarragona 1 les sino- librarais denla a la Catedral. Se-,
n .,a,eefe, Canet de Mar, atente
fins que un d'clis toa detingut pel Joscp
dais dn cada bisbal. redactarles gaidament, per dtspoeicia del fib e ineh, Preixens, Ventoses, PraLloverea i un guardia tuba, a la Granvia
St2V81120i1,
poo despras de la implantació
es traslladarä el cadàver a
eal, ((t.. , etc.
ea ta reforma disciplinar orde- ‚lea
La 2..clana, cantonada al carrer de l'ArValencia, 29 -Barcelona
Mensa, on serä enterrat.
genteria.
anda
pel
Coneai
tridente
Aquestecramar
La pretnsa dedica sentidas artiEl lladragot es un antic quinzenaire que
U5 GOPS1i111CIOOS conserven enEste a un Gfid rarrenterfa rara Sieeoker
memória del gran' poediu anornenar-se Joan Martínez García;
mara t'elegancia d'estil que cona- eles alalaprimera
sessió que celeta. A
fria pees (líes hastía cstat detingut a la
S'ha posat
la
lalern en el refala del comenea- bri
l'Ajuntantent serà declarat fill
matcixa Delegació del dictricte tercer,
ment del segle XVI . Els hisbes
lustre de Palma, enearregante
aide
venda el núm. 11
placa del Reg,mir.
en l e gislar per les seves diare- il
biografia el poeta loan
Al ésser agafat tenia una fcrida al col!,
servil del caleta , Fine se de la
sis
s'han
'
del setmanari
costat dret. Estat portat als calabosels Lastres temps l'autoritat Alcover,
sos del Jutjat de guardia.
episcopal fes de procedència catalana o no ha fos, ha legisla(
CAISPIONAT DE NI1G FONS
Per ame naaes de mort amb
sempre en eatallt.
arma a la inä
Pelma, id. — En les carreros
11
1 1[N
Lee tet e s manades de guardar
Ha estat detingut i pesat a disposició
Der iota la crietiandat, actual- celebrades alar a la tarda al Va..
del Jutjat Manuel Dolrà per amenaçar de
ment san anuncia/les al poble nat d'Espanya de mig fons, guaFreu: 25 elli1113
mort, amb una pistola carregada, a Galo
eme) les tnateixes paraules que fa Iddrom, se disputava el amplia,
Riera i intentar agredir a l'aspiren Joan
qu2Ire soples; 'ni l'esp e rit ni la nyant el mallorquI Ferrä, entreDe venda a tots
Sarrian i a dos guardes de seguretat,
tkarea han canead: 'Católica! de- nat per Parets. Cobri ele 600 qui.
eis quioscos
:Mineros 8at i por.
vota cristiane, los que sou vinguts Idmetres en una hura, 46 relatas
Ha oelgut un pintan de la
a visitar aquest sant temple per i un quint, guanyant de disset
ectg.aç 1:••••
.
votltes a l'equip Pocovi_Serra
oir missa
Plaça de Sant Josep Oriol
jerell
P.e
tia»
Una altea prova O la unitat do setze a l'equip Belempe-Lcuill
PINE-10
El vent ha fet caure un platal' dels de
IleurdelMilMa
de la llengua coneervada per l'es- .—Correaponaa',.
la /daca de Sant Josep Oriol. el primer
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de la venera de l'Enloda, a nä &eta.
S'ha trencat a una mimara centlmetrea
de terra, posant de rnanifest una cerca-,
dura molt important, causa de l'enderrocament
VILANOVA.—EI segon aniver.
Per sort no ha atrapat a maga a sota,
sari de la fundació deis Pomells
amb tat i la resPectatilc área que ha ca- de
Joventut ha estat celebrat a
Nait.
aquesta vila amb un importantesUna *apios% de dinamita sim i interesaant acto cultural,
A Olesa de Montserrat, a les obres del organitzat pels perneas vilano s
ferrocarril de la Companyia del Ferroca- vins, i de manera especial, per
rrils Catalans, l'obrer Angel Cartagena les damisel-les del pomell "PoeLlores, de 17 anys, natural de Relku ta Cabanyee"; la feta tingue !loe
(Alacant), ha sigut ferit a causa
a respaioaa sala-teatre del Cenexplotat a les mans un cartutx dc tre Catallt, amb la col-laboraciG
dinamita que va treure d'una calza.
dels no rnenys simpatice pomells
En greu estat loa portat amb el tren de damisel-les "Dos Amors",
al dispensari d'Hostafranchs, on fou cu- "Flors Vilanovinee, "Espigues i
ran, diagnosticant el metge que presentava Campanons" i també dele jovemagollament als dits i palmen de la ma nets aliriLs de Sant Antani", "Gecsquerra, de pronóstic grell.
ranis", "Castell de la Geltrú, de
Després de curat bou porte a l'Hospi- toas els quals en vegerem bella
tal Chille.
representada, cona i lambe de la
clerecia vilanovina i pares EscoUn horn greument ferlt
lapis, regidors nacionalistes,
A la carretera del Port, a pocs passos
de un berenador immediat a l'estaciä de Prernsa i nombrossIsima concurrencia
de clames i caballees.
Vilanova, sha trobat greument ferit un
Ocupada la presidencia pel nosindividu nomcnat Francesc Martínez
tre benvolgut dtPutat de CataPuerto, de 25 anys, d'ofici fuster.
Portat al dispensari municipal del ca- lunya senyor FM Massó LloAntoni Griera.
rrer del Roser, se li reconegueren greus rens, el doctorde
l'Institut d'Esferides d'arma blanca, a la regió ilíaca es- eminent filaleg
guerra. Una vegada assistit fou portat al tuedis Catalans; el senyor En Pau
Soler, president del Centre CaHospital Clínic.
li-tia. i el reverend mossèn Josep
Bargunyó, conseller d'alga/ni; po-
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Avui, tarda, a des cine:
La comedia en tres actas •
de l'immortal poeta F. So- ite
ler (Pitarra),

ti les joies de la Rasar

N:

(magistral interpretació)
Butaques a 1 pta. i a 0'65 •
g
Nit,
a dos quarts de deu: N
e
dues noves produecions
I
PALNiES 1 LLORERS
Crebnct i
d Ea
P2R TU p Loko, rimar.a.
NETA

•

•

En J. Burgas.
111 d Dernä, tarda, esplèndid
N programa a preus econó,. '111
mies. Nit, a dos quarts de
den, inauguració de les val- ag
pai Brot e s de la distineida en- N
tdat "Joventut Jordiana".
11 Palmes 1 Llorers i Per tu 1,1
plcro, Pilzrcenota. Es des01 patxa a comptaduria.

Z333.Euzzemanzasarao:

Nómades del Nord ; Anima d'aeer;
Somn1 d'una adieta; A la caca
del client..

A LA CLAROR DE LA LLUNA

i la preciosa comedia en un acta,
SI MANESSIN LES DONES

crearid de la primera actriu Elvira Torrens i dèl senyor Benedicto.,

taraaaprarosanalmnuatarttera

wariarszaucttaannaratan,p
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o
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Teatre tJric CaIalä ti
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ei

Avui, dimarts, nit, debut ai
a
de la notabilissima canta- ti
II
o
triu

QUER1NO - CORTES

a

4

1

u

1

Cite EqUe:Are

a
nema. Mmarts, nit, a dos quarts
za de tlem colossal l'unció. Programa
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Si
ASSOMPM0 GrANLS
val, distada, 17 d'octubre. Tuede a Ira eine: Vermut popular. En- N
Sr,
trada i balaca UNA pesseta. EL 69 A
E MUNTAT. Nit, a les del], UN CALI. A
QUE NO CANTA, 1 l'esit de broma 11
• PINYAK contra MAX-TEGOTIL De- 111
" ma, dimecres, tarda, LA SOTA E
0 0005. SU, UN GAI.I. QUE NO o
CANTA, l gran match de DONE, •
PINVAX contra MAX_TEGOTIL DI- e
dous, ESDEVENDIENT TEATRAL, El
200 representada de BAIXANT DE 61
LA FONT DEI. GAT. Divendres, ES- 69

a

i.

n.onstre. ii (trames de gran Ciad, 2:
L-4 Primer, e/ drama aisteric n'En Vir- 9
,,, tor nalaguer en 5 actos Don Juan
la Ilegenria Ei
la de Serrallonga; sa g en,
Maniàtica en 4 actea La bandera de
si la muerta sogona pan de Don Juan
de Serraltonga). Dimeeres, Ultimes
representeCions de Don Juan de Seta rrallonga 1 La bandera de la muerril te. Injous, grm redel:mime:u: DON
Juan Tenorio 1 El nuevo Tenorio, ti
[31 amb magnifm decorat nou

11
De par e s a filia
ra A e a iisI gi iis rn IANI ha 0•313 2 Cia.
.1..M11n11.01.10r,

Teatre Circ Barcelonès
Companyla de grans espectacles
1 vodevil
Primer actor: daume Correos
Primera actriu: ElvIra Torrens
Soriano

Avui, tarda, a dos quarts
Cinc: El vodevil en tres actos,
de V. B., de gran exit,
' LAS VICTIMAS DE LANDRU
Nit, a les deu: La tragicomi.dia amb un pr6leg, dos actas
un resum, de Victorià Benedicto,

e

Gran Cinema Bohemia

ELDORADO

Companyia de sarsuela
orlas - Leonis - Gallego
Avui, dimarts, tarda,
capriobito
fl les cinc, El
i el sainet de gractosíssim
tse exitäs, en dos actes, de Car- rie
n les Arniches i Alfred Tri_
gueros, música dels mes- ti
tre Calleja i Estremera:
N
EL coNur, DE LAVAFIES
O NO HAY FUERZA CON- 13
TRA LA ASTUCIA

Nil, a les don: L'entremas Te la debo, Santa Ri- Lt
ta, i la sarsuela en dos ac- ES
tes, Anita la risu e ña. De..
inä, tarda, Telanerias. Nit,
E5
El conde de Lavaptés.
Dijous, re-eslrenil de Can- ti
ro y Arena.
po
a
G54z...4mmuelaeur omil o e KZ te
EL

331E-BaIWBUBCIFP,&/%2JIWREP
VI
Saló Cataittnya
Notable sextet. Avui, di- e
rnarts, l'èxit del dia: EL
11. NOL por Charlot, que es
projectarä sencera; el mes e
pe gran triomf de la cinema- N
tografia; tot Barcelona ven- !
N rä aquesta col.losal pel.lf_
cula. EL. NOI, per Charlot,
ha batut el record munla dial. Exit "El zorro", (exelusiva", pel simpàtic Ca- •
y ona.
.111
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Casa runde en 1870
AL CONTADO
PLAZOS YALQUILER

. .1 gi

Pis o torreta

miza. t'a nc,
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GNES. MARI-CHULO
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E g o: aure LA
ni'ma ito 30)2.

r

:

r

NETWI CPUM

A. no:,:uao, rbca del
Tea(re. 6. Barceleris.

p

núa-teros

icein Menciademestra-

Avlat, inauguració del
Tabarin americä,
tJ

(la de multa
sulta de 4 a

taus. Edil8.

Es nessesita

Clínica Vies

una bona venerlors en artt.
eles de luxe, gnanyard bus
son, ,escrimlu referencias

Gimise, Rainala
P/a riloqueina. O, 1„er
(entre Hospital 1 Saat
Pau
VENERI. 17dPOTENCIA,
fopariain trartaments rrr
al truarim^nt rap,1 de les
MALALTIES SECilETE3
CPATP111.1, PELL, BUFETA, PROSTATA
Canallita, do nata;

A;alro . .28 Farmütia

0.ST,

del Dr.

PRi.31ERE

-

Al minuro.CajaiN

bles rerereneles.

nesse zi a

ANOYOrOla de 99 a
per a ^arre.- de esta:. u. a en
rasa Important de en/acri;,
amb tameti raerducies.
Escrnire
LA P118LICI.
tinmero 2901.

Colossal èxit

fiTSEcTiciDA
Ç'ARADEL L

Caxera

pheti ta fa,'
rasa
truportant ama
...,...dra•

DAR

ina 5

PUDIALITAT.

e

PU!

Ii
Fi

dintre o tora de Calla!, neee,tirto que s',39:i de ven

el
Tribunal r an multas SObre accidente.
Amsumptes Juifintarls en
general. DIrtyteDvos: Antrenes ofieln s A. ROMERO, Placa del Teatro,
G. luilsroneulLe autoritzats en
Cor.salta de 4 a 8.

aer nunilLIWELIP9AUrdlIPUNI

edat.
Eaerture LA PUBLIC/TAI
número 30 5 3.

Väetaa d'acriere
San ven una de co y a, 5011
setament liS treballat en

ter un centenar de darte%
; marca mol! acreditada, 1
a que arel son valor esta
Morral al prc'Jle 1,150 p3Ssetas, per Lo henar -la Je me•
nester, ea cedi-1 per 850

3 a 3 u, . 0', •:... 'a per a pe.stetem.
empleats i tm : s.
1 Donaran t'ad. SI. Eusebi.
76, 5. G.
••••n••••n1n111-.

11

U

çaszat:innualcucturzaraar.2.
LA BUENA SOMBIZA
Gínjol, 3.—Cabaret continu de
les set a dos quarts de C u i de
les dotze a les (matra de la matinada.

p

—

ESPORTS--

Front5 ! riucipal Palace
Avui. dimarts, tarda, a dos
quarts--rte cinc, chs interessants
partits. Nit, a un (luan d'onze,
dos escollits partits a cistellt CeIlaya i Palau, contra Santi i Ichazo.

AMOR BE NI ARE

e.`g'

J. MR

.,-/íz
ntif

_
PANYOS

Assurnple de grandiós M'eres,
genialment interpretat per la
formosissirna estrella franeesa
Mita. Madys. Gran regata de rancies aulonsóbils on l'expectacku
arriba l punt més

ieft2

e

_
amo 4Ne7103
dfge
fzI" ri-Or3 1 fe. =

t. s./ se

GRAN MAGATZEM DE

ViVU, 3. A.

ronda da San! Pire, 15
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Te:uprada
2,114.....tiaBLINU)N1.11:1101aBtlffiMml
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a
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N
Uonumeni31
i
Walkyria
si
•
a
EJ
Avui,
dimart/s,
Els
tres
II
2
a rnesqueters, 1100 cap it ol ; m
n Perdent es guanya, per 'D.n -1 On
B1
tß ;Urano; La Ilegenda del n
r! ,aale; Per una ro y a; tila n
a gran nogosi; La caca del kg
tu e!ofant. — Dijous, estrena, 29
el Els tres mosquetors, capiy tol 10; Somni 1 rcalltat, per 2
el
bl Mart Pickford i allre3.
C
3
_
rfir52222023:722M-211CDFIZE2

r.2,aa auprimirau todos

t

csoi inalealwes,

Secciä ¡uridica
pe riama
e let dtvant

MLISIC-HALLS

manuanianzEwauns:minutau

batrà el record de 1 1 M( iii en la
seva estupenda pel.licula

t u un p t'

,//a/e.2"1.0 el..:12.111:521116:CiACIIMMIMION.

dificil que sus, u a (mitigue part !len:rancies i te primer ordre
proveo la me y a perIcia

GAUNIONT

"13110DitlE", lanados

de VALENTI SOLER
Manteas assOrtit en g.'neres per a g estas 1 cbrins
senvora I senyor. Venda de
etalls ein dIJOU3 1 cluLtabes. Aviny0, 7, entresol (can.
:maila FetnandOi.

i a!tres iniporLais

sessions artIstiques
N twistocrätiques
la
Azul, TARDA I NIT, gran Soll
la nitinumenial movel-la maniatografica dividida en e:s parts, ediejó
de la tenor: guiarla manufactura ralleas rleanit METRO:
3
EL8 QUATRE GENETS DE
L'APOGALIPSI
ti
adaptarle do robra l',N1 it Es
VICENS 13LASCO IBA.r.EZ
nepresa dr la pel-Ilcula cómica
Gharlot, napa
lE En tiren: Estrena del grembes
ig film Esposa deadenyada, U-minare_
N tala per la genial antro: rel. red
l'ex muller d'En Cearlot.

Al¡unta comprimidos de

Fabrica de Panera

,

Palace Cuse

RIWÜINE

Ir1/27-.>-‘mz-Whi

capa: d'esarinar i 'mniprovar oficial:11:ml tot
alle quo 11IS interessi,

es
e

€1 ¿atol dele.
agio suele amenudo
cansar el organismo
mas resistente.

f. MARISTAMY

GNES. GARAY

Palau de la Cinematografia
Diljous que ve, esdeveniment
artistie. La marca

g

Gratacds i Casanovas, flautistas,
i Tolrä. violinista. Abonament
l'Unió Musical Espanyola, 1 i 3,
Portal de d'Angel, de 3 a 7 tarda.
Progranbat: en tots els magatzems de músicas.

Ei

9iiiNtaRZIGENNIISUSISIBSINCIZO
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sembadlisLa
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Avut. dimarts, Grans pro Fi
a
grarnes: Els nOinades del
fiord; Somni de nolcta; A a
e, la caça riel cliant; rl gran": dids film de molt exit: Ani- E4
ti
ma d'acer; s te episodi de a
E El nou P'zntornaz i nce.:Z;t
II
Lre de Els tres mosqueters, ?I
fa
e
am Ah Unin114131. zaa ez3KrfTai
sr.
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Tentre

Grandinsa companyia dere. Ventura Gannau. Sutil, dimarts. ntt, a EJ
Sos quarts de den, extraordinäria
' I tunde, prenent part els aplaudits
ernstes Alias Emmy, To9O-Hat.e, Trio rs
fi Korunas, Las 4 hsthons, Ermita Conlot, !Balay Brot. Gran surCs deis
eminente barristes rúnico Lea 3 Júiii pitar. Water Da-VVyne, l'hotne eraaplandiments 'Ardorosos a
ein ;
N'Artim Manzano, ama els cras
3 TOROS BRAUS. 8 formidables saltadora ardas, 8; cada dia eón mes
Celebrats els graciosos clowns Poni1 poff, Thedy 1 Emil. l'Unos vtnent o
larda, magnifica matinée Infantil a
: dos criarts de cinc . Nit, Gran Moda,
,1 ama 5 sorprenents debuta, 5: Mistar •
Niddo, que presentara la muller scnse ros; Malas sud Pornert, imIc en
,
el sea Genere: Els divertita clowns
germana Albees; Les 4 Leuisson,
E arrebates, 1 el Gran Lecpold, equili- •
,_ arista. Es despetta a comí:lady:1a, •
0
per al dijous, divendres, dissabte 1 li
O
1 diumenge.

II

Nit, la bonica comedia en

fa

MistkozsilEHAZGINIaN13,71;,«Cril

1EATRE NOVETATS

1.os baitos de sol

trISINIIEFILlgiiiitialiNGIC.15114
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AristoorMlo saló
Palau de la Cinematografia

Quintet Suile.—Avui, diN marts, grandiós
extraor_
dinari programa: Verdader •
triomf n let la colosal pol» limita EL NOL asumiste del
més (alt realli sme, sublim
creació de Charlot. A fi de
que no perdi interès Pargu• raent, es projectarà la poi- se
•licula sencera, resultant 211
ésser el mes celebrat èxit
la mundial. Gran exit dt 'omocionant cinedrama NOe macas del N rd , i la for- n
N musa cinta Sornnl de noieta. :•
gl Tarda i tau, immillorable
ei programa.
Dijous, estrena de la pro- 5
ciosa pal.licula dramatica,
1-1 editada per la casa Caea mont, Amor de maro
¡I
la Protagonista, la forniosísEl sima actriu 11111c, Madyt.
l'221512ElIDES5122D2CE:115L4922
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Avui, dimarts, tarda, matinée popula?. L'exitäs,

a

DE SERRALLONGA

Kursaal

Catalana

ORQUESTRA PAU CASALS
It Concert dem ä passat dijous,
19, a tres quarts de 10 del vespre, amb la cooperació del Violoncel.lista GASPAR CASSADO.
Programa: Weber, obertura de
"Oberon"; Brahms, "IV Simfonia
en mi"; Beethoven, obertura de
"Egmon"; Strauss, "Don Quixot". Despatx de localitats, a l'U_
nió Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de l'Angel, de tres a set tarda.
AVIS: Segueix obert l'abonament als dos concerts de tarda,
dios 29 octubre i 5 novembre.
-Palau Musica Catalana
Dies 30 octubre, 4 i 7 novembre
Tres grane conceda de
MUSICA ANTIGA
per
NIARIA BARRIENTOS, rantatriti
WANDA LANDOWOSKA, clavi

N

kESä tres actas,

bi ailib el papar de donya Joa_
na en la grandiosa obra

11111111:519151 1111111113151115 5E1111111111111

c tiran Teatre Cornial i

FI

CONCE?Ci0 CALLAO

DON 0AN

2

RHODINE

CONCERTS •• .•

Palau Musica

IlnaltamaraEsauknamaamaai

3
El

Avut, El nou Fantomas, sisè;
Do-Re-Le; Truca atlética; Niel
tres mosqueters, nave.

g

1,

27
. fi l 11 9 i 35
Dompanyla de corri..ciia

El

ti

BALLESTER

Avui, dimarts. 17, a les cinc,:
Per única vegada en funci6
tIrda, Las golondrinas. El mési
gran èxit del dia. Gran triomf
dlOrtiz de Zärate. A les den, La
alsaciana, verdader i clamorós
ixit del nou bartton catale. Rosend Franco, i El asombro de
Damasco, Un deis majors triornfs
d'al:Tuesta companyia.

Sil

E

Teatres Triomf i Marina

•

Teatre Nou
Companyia d'opereta
VICTCRIA PINEDO
LLUIS

:

Avut, setä de EJ nou Fantomos;

Grandiosa i estupenda primen.,
taci6, essent cada dia mes gran
l'èxit. Demà, dimecres, a des sino,
estrena del grandiós vodevil en
dos actas, de grandiós èxit,

N•all

TIVOLI

Diana-Argentina-Excelsior

• LA »MAYOS

ioningenanaszionasigninuini
Teatre Català Romea

a

' Dimano, 17 exAmbe• de 1022

o

DORNA TO Ri,e3

Gran assortit en Meitons,

Xeviots, Eistams, Gabardines, Bellardines, Xes.
lers, Ghicres per a
Abrics i articles b'aus i
negres, Camusses i gene• res per a vestits jaqueta.
j
lird , s a l'angräs i al deta1
Retalls els dilluns
i divendres

E,

s

MENjADORS

Pzetzs

atissima

Lápe

CARME, 44
(Davant cte l'Hospital)

Ji

n

r. Bü hua

M als de la pell.

lanes, 612, de 2 a 4.

- -;aär.es. Raig X. Corts Cata,
,.,ta de Sant Pau, 44 de 7 ala

is
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Plarexa

(32)

ondu l ada do

e2Cx75 cras.
Ptas. 7'50 Ina

rl

-Zer,

Plagues de 40x 40 era.
Ptas. 505 an,

PER II TEULADES
Materials armats ab srniant exclus;rament
JOSEP ESTEM 1 Cla,
Portal de l'Angel, 1 i 3, pral. :: Telefon 3344.A
róbrica a Sarri:k

BARCCLONA
Nacomenomem
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