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na maniobre de provocació
El diari lerrouxista "El Prag-reso" sofreix un nou accés <Pan'catalanis me. I aquella mateiaa gent que, no fa gaires dies,
drnetia, seguint et a exemples d'En Pi i Margall, d'En Gabriel A10ar i it'En Liquel d'UnamunO, a perfecta licitud del separatisme,
rtí ditIMeng e passat amb un ample editorial a dues columnas,
ue duia aqueixos títols; massa eloqüents: "¡Abajo el separatisno i —fE3 hora de acabar con tanta farsa!"
aquesta vegada l'atac d"`lill Progreso" no as un simple csat no l'esperit anticatalä dele que el redacten i l'inspiren. Ara
tracta, segons sembla, duela maniobra de provocació, que te
ganas ramnacacions. Vegin ids nostres lectora la intenció i el
ntit del sagtient paràgraf, nalatia als debata de l'Ajuntatnent
de Barcelona:
"Es preciso que termine asa tragicomedia del separan-me
Cobarde y :nacida, no sólo por la dignidad del Consistorio. sino
per la seriedad de todos los aartidos solventes representados en
fnismo. De otra manera habrá que adoptar los procedimíentos
que se merecen los parturbachres sistemáticos y los que se han
convertido en agentes provoeadores del odio y de la discos dia
entre los espaaoles..."
"El Progreso" ha fet aqteixes amenaces poc després d'haver aparegut en un diari antitala, de la nit la noticia dele supoants proptesits de carta elemetts respecte ne les sessions de
l'Ajuntament de Barcelona. La coincidència és significativa, i
pot dorar la clan del Ilenguat g e de "El Progreso". Coincidancies
anàlogues es produiren (lavan de fets no molt llunyans, que
han esdevingut histórica per a Catalunya. En Letmoux i els
seas correligionaria tornen a &er els aduladora de la força.
L'ofensiva de "El Progresa", probablement relacionada amb
altres ofensivas, es dirigeix roten "Acció Catalana". Ens sentim
orgullosos d'aquesta predileccMels anemias. Gairebé tots els agrupaments catalana que s'haviea alçat fina ara contra la política
de la Lliga Regionalista aren tractats amb relativa benvolença aneara que Ilur ideara catala fos eadical. Amb "Acció Catalana" no
pasea aixó. Des del primer motient ho haveM pogut veure.
Bon senyal, amies. La predilecció hostil que manifesten contra
"Acné Catalana" els adversarir de la llibertat de Catalunya constibeta una forta prova de reficada actúa' i de la victória futura de la
nov ella unió de patriotas catalana.
Nosaltres no caurem pas ea e/ parany dele provocadora, masca
taró de Viven Aquests, que sovint tenen el mot de "covarda!" als
llavis, aniden i esvaloten i amenacen, sabent tot alió que avui hi
ha darrera d'ella. No ele «niegan aquest coratge, i els desitgem ocaMons millors per a demostrar .a bravura física de qué a deshora
afilen fer ostentació.
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EL PERILL D'ORIENT
CARNET DE LES LLETRES
Acció Catalana i
I Un plebiscit silenciós i significatiu La prosa catalana La zona neutral !'adhesió popular
—
S'ha fet una llegenda: s'ha dit
Les darreres novel del confite-

TAMBE ENGINYERS?
Un nata Reial dorret del Gavera
de l'Estat Espanyed, signat per la
Presidancia t ortit de! lainisberi
de la Guerra, mattnatet una vegeda
raes ratrotinada 'supremacía dé)
poder civil" al atropellar sonso
respecte, en remeted de l'element
Meta indiscutebtes.
tractarse d'un assumple
professional, no portada a un
diari, com aqueas, d'infermacia
gearral, el mete rdenentari, si na
Me per el parla greuissiar do la
disposlcid rataistiaide al racilis
tar als militare ese ja r.a tenen
cabuda al Miniateri de la Gnerra
O que destajan ab:infamar la-40
aquestes hares—anarata professal de Me armes, ra-ssalt a la burocracia civil. A rna, el fet d'apasionar) int.,-rensar a tothom, com.
interessaria f amas-lanaria el QUA
als veLerinaris asta hi recorregoce el dret a lar de retretacs.
eonsli que na yeti malabar comparacione.
L'e amenlarla dispesició, emitida
a la Gacela a primera de se:
temhm, tamrtta ah oficials d'aatinada que tirrmaist el titol
ginyers Mesh-asas del afinidad
de la fnierra—aer e lo cual n'tt
ha snariant ami) pagar una de,
terminada (maniate* refi neetalie st
sortir de l'Arad:linda militar-aa
ocupar tata eta airrecs petbaue
que fina are eran re-gentals pelle
engiavers irraustrials rivel, siega
consaheats arel; ra lacid Rin
aquesta arate aaat1ata giontat eie
condicians. t R. D., saons
preambol, te per objecto desfra
l'injusta deseigualtat que fine are
hi hacia hala el punt de vista tianim entre els ofittials Martillarle
i ele enginyer eivils. El senyor
Sancleez Guerra, que amb ura
plomada vol a der la injusta
dessiaualtrat, irr, pol, peró,teraber
amb la atateixa racililat asitt la
dessiguallat Maduras.
No d'entrar aqui eta detalla
cornpaastius de lea Mies carreras. Pme a tarea caree del aricarde de la flamart... (ampliada
n'llt hipan% ab considerar ama!'
enginyer industraal estudia as
cursos, iota alta dedada a In
diveestra capeciaittate de as carrera, k que rartlater palme ceta
anys err I'AracierLia, dottana. peca
ferian atarme* 2 CLICS tan isepoe.
tants Ida ai pant de vista Eicaie
Corra "halladas, Itipalogia. Lacaca de la Zitilleila a pie y montada, saatizaertos zeilitaree„ honrares y tratemilrentoi, etc. at4t." Pu
una arria, assapuitura del »aún
cana estailia topagraita, Integrefia m atear, gesattaia i aSel* (1811..
aria. 'l'ara coaculesraties tata #
*ase e Ira matenise trac tades per.
P e elerles rae im un tuy que
1' as na:moraba per ezampfe, date
*servir taut sota r a dieUDIf
ir les
genandarrt de ido
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do capita. En la machetea aplicada del tercer cura se veu: resistinaja de materials, hidráulica,
termodinámica, maquines de vapor, motora d'explosió, etc., cien.
eles que cada una, es Maleaba per
al menys, d'un cura e nles Escotes d'enginyears industrial civils. 1 aufs tot...
1 com que actualment a l'Africa ha pogut mesurarsc el rendiment que ele militara treuen dels
neue ensenyarnents purament militars—mesura que permet afirmar que la seva entalitat mitja
no as superior a la dala damas
estaments socials—no hi ha possibilitat de qua amb menys anys
i menys aspar en cada any, surtin
de la seva Académia amb a aptitud técnica d'un enginyar civil
Per& par a que en Sanabas
Guarra—al:te st creador de capacitals, que fa funcionaria postals en dures horas i enginyers per
rtnial decret--liagu6s pogut cedir
a I apresta que se li haura fet,
era precia que linguae algún fonament per agatarse, per testantus que tos, com ha son tots els
de la legislada espanyola. 1
aquest fonamemt alesna... Des
de temps ha, ele anillen; (titolata avansenginyers mecanice del
Itinisteri de la Cuerea, estavan
eacultats per a exudr corre a Medies en la indústria particular.
¿Com aquesta, Lamba absurda,
Ajsposieiö, no va aixecar la protesta de la d'are? Sencillament,
parque la indústria particular no
necessita per a ancomenar la soya direcció a qui vol, que aquest
estigui o no facultat per l'Estat.
Igualment pot utilitzar un enginyee industrial, que un taenic-iie
qualsavol mena o que un artiller.
Normalment, darla la seva conftança al mas competent 1 posat
el plet en un terreny de competer:eta poca por havia de ternos
QUO ala artillers estIguessin "facaltats" per qualsevol senyor
Sánchez Guerra.
Mas are es distint. Els crerrecs
püblice a Espanya no aeosturneti
a donarso als mas reptes. Els artillers Undran sobre nosaltroa el
asara dele serveie (!) pnestats a
l'Estat des de Pelaran. I se documa el Oda intolerable da que
des de les divisions de ferro-camilis, inspeccione de ',rebata ha
senda, varificacions, etc. 80 controlará a la indústria particular
psi maja de funcionaria rebat¿:eta de aquesta par incompetanLa protesta produida per aguasta iaposició os entre els eng12
nyera civils absoluta. Es de soposar que bes agrupacions taca].
ques pendrän actituts de franca
rebeldta. Peró, no ene fern
Mons. No ve d'una Injusticia nuSe
aLes alza seo vs21 dir que jo siga.

Com a virtut o com a defecte,
Amh persistencia 1 sense eai s'ha repetit una pila de vegades te oriental que coneixem en es- s'aeributa a " Acció Catalana" una
carafalls, s'està operant a la que
a Catalunya no hi ha una pro- criure les presenta males, mar- certa propansa5 a constituir date
nostra terra un moviment altaque mentre la quen un agreujament perillós de el nactonal t sme catala una mea
ment suggestiu. Ens referim a sa de gaantat,entro
nosaltres
Poesie prenia
l'adhesió dele catalans a les fina- gran volada la prosa tela una vi- la tivantor anglo-turca. La pan noria eelema per a consagrar-se,
O la gue rra entre la Gran BretaWats de l'Associacia Protectora
mes que a lee fortes actuaciuna
da miserable.
nya i rurquia depenen de quadse- popuiars,
perfaccionamentes
de l'Ensenyança Catalana i a
Potser Mea convenient acabar vol incident que adhue mat no doctrinala,845
per no dir al conreu
/'obra que aquesta realitza cada d'una vegada amb aquest tapie.
dependre
de
la
voluntat
dels
Godel preciumsme patrlótic i polla
cap amb mes intensitat. Des de ¡fi ha entre nosaltres prosistes
verns de Londres i d'Angora.
tic.
fa anyas, alguna esperits, ama- d'una gracia extraordinaria, noManta
el
Goverh
anglès
el
Certament, les generacions no-,
rata de fe, havien preconitzat
vel.listes
ele
gran
forra,
contis
punit
de
mira
dal
manteniment
venas de Catalunya, nucli capea
necessitat d'enfortir aquesta obra Les fina 1 data. Ni ha un Berlinde
la
zona
neutral
asscruaillada
tal
de la nova organitzacia, seria
organitzada de catalanització, enxae, mupre ieR. uyra i un Soldevila, per
a les costes deis estrets deis ten un afany depurador que els
esancia 1 base deis 'lastres ideals,
Dardanels i der Etósfor. Sostä que mena a cercar coineldancies uni,
que constitueix una ensenya i ene
Es terrible aquesta aflojó al jumentre s'espera la solució defi- velareis poc avingudes amb l'ex.
porta a una eficacia fatal i im- dice incommovible que ens caracmediata. La Protectora havia de teritza. Hem passat anys i anys nitiva deis Mete Wrilorials que plotactó de . les notes pintoracaa
tenir cabals i tota. mena de mit- lloant la sublimitat de tal arqui- afecten als tures, aquests han de ment catattanes, l'exaleament da
respectar la ama delimitada ase- des quals paella llevar estat ea
jans per estimular, encoratjar i tecto o la originalitat de tal liorna
protegir els esforços catalanit- de ciencia, d'una guisa irreflexi- aos crinera per les potencies. Pe- almes lampa base segura i cómoa
zadors; havia de constituir la di- va. Alga va fer-ho córner, amb in- ra en el moment de -dafensar da d'exits momentanis damunt
námica poderosa i eficient que tancions politiquea, i el poble ho aquesta zona, el Govern britànic les multrtuds.
Sortosament, fine en les esfea
cal a tot redreçament coleo- va admetre com una realitat. Tot s'ha quedat sal. Per raones en
part iguala i en part diverses, els res del nostra poble rnes assis,
tiu.
el Renaixament noucentsta es baLa Protectora ha m'asma; la sa en bona part en un movIment Governs de París 1 de R9tria as lides de - la ingenuitat, van pero
desentenen d'intervenir en la dedent prestigi les institucions 111
Protectora erais amb una ferme- potala, i as gräcies a aquest mosa que corpren, constituint
viment politic que ene (Mena de- fensa de les costes -deis estrato. els truca estil Chors de Clavé.
De fet, l'actitud de França i
Amb tot i el suposat inteLleca
verilable fonómen sooial de col-. terminarles il.lusions. Ha calgut
d'Italia en aquest puna resulta tualisme d a-Acoja Catalana", o
laboració espontania a una obra que el poble de Catalunya passas
un encoratjament indirecta a
seu nucli director, la nova
que per tant es considera esen- una crisi, la joiosa sohicial de la
Turquia per a atandro's a les roma ha trobat tot el segun da
cial. Ele que, sentiat-ne un gran. qual sembla iniciada, parqué hom
honor, ens trobem col.locats en aomenci a valorar drnb una mica coraminacions d'Anglaterra. Ja fervor popular. allanada en una
en el seu dia farem remarcar que lloes a en altres, sota la forma
el nucli directiu, experimentas- ad'egultat.
l'acord a qué s'arriba a París per de conflança i d'addició serenes,
una joia intensa que ens templeDe la mateixa manera quo tants
a redactar la nota tramesa pels
"Ansió Catalana", abans de
na d'esperances i ens fa dir ala de prestigie es sostenien perquè
alista a Mustafa Eternal era pu- consagrar-8e a tasques mée conindiferents i als anemias de la una buida xerrameca ho perperammte
extern,
i
que
l'haver
cretas, ha volgut desvainar en el •
nostra ta atria: aquesta coalabras tuava, s'anaven fent una pila de
Anglaterra en la gfiestió de pit dals catalans la flama de IN' e
ració económica i moral, espolea mitas. Un d'aquests mitas constetanta i desinteressada a una obrar tia en negar, davant una poesia - Tracia no implicava qua Italia i pasan rernoure les contrades da
purament idealista que es ma- torta 1 ben nodrida, l'existència França adoptassin ei pura, de mi- Catalunya, massa ca laudes en
'atesta conatantment i esclava d'un moviment en prosa. S'havia ra anglas en la .qüeatiti de la zo- da/Hit-lid en aquest darrers temps.
El redreçament ja ha començat.
general, constitueix urna indica, arribat acitara a oblidar tata una na neutraL
Si els turca tinguessin seny,
Diumenge paesat, e9 monestir
cid carta dem deure i damas brillant tradició d'escriptors.
haurien acceptat ressencia de d3 Poblet tartana entre eds amas
pruija; penseü-hi un memez.
Cal agrair a l'Editorial Catalana que ambla reedició d'una se- les condiciona continguies en la murs una vasta multitud que senomas, i us irnposarä
nota dels aliats. Pera la veritat mi( apassionartament la clara i
rie d'obres d'autora nacionals anun profund respecte.
La coalaboració, hem dit, es. teriors al nava:adra renaixernent, as que aquesta nota, N despit de emotiva, exposició de l'idear(
les concessions que conte, f911 nostre, donada al poble per la
alternados
arre
-linares
dele
mas
devé general. A primera d'anea
mal riecte a Angora. L'èxit mi- paraula vibrant d'En Rovira
joyas prosistes contemporanis,
erem prop de 4,000 socia; era
litar dala tures sobre el grecs, eirgili i d'En Bofill.
arribem als 7,000; de seguir aä hagi posat en evIdancia la contitat d'una prosa catalana glo- precisamant per ésser excessiu,
L'observador imparcial conga
pas d'ara. a Única d'any és segur nriuoisa.
ha donat a aquells preteneions tatava fàcilment com el mot
que arribarem als 10,000, alfa
L'Editora' Catalana ara mateix
lamba excessives, que als poden d'ordre sortea d'"Acció Catalaa
patita en comparació a les qsa
portar a nous conflictes en els na', i coro l'entusiasme 1 l'adhe:,
cal aasolir parque es pugui efe**, acaba de Ilençar al mercas un Mtuar la gran obra de catalanitssea ime de prosea de Francesa P. Briz, quals da victória no els sera tan sid del ponle eran per eis nasa
j'acoladas
sota
el
tftot
f3 Puma' fkcit cona la que- darrer aíslale tala ' tre s hornee 1 Per -a la institucile
cid que te empresa la Prona:
novella. Aixf matan a Valls m al
ra. Ele catalana d'Amarica pria. lla", que es una obra sucosa i vi- atonseguit:a Anataliza n '
va.
Ha
estat
una
idea
execalent,
Bon pana- el conflieta- • enlata, Vendrell i a tres o quatre viles
raer; els catalana de tate els Ins.
car
el
pabilo
catalä
mas
nou
diguarem que U. Poineara podía Inés de Catalunya.
drets de Catalunya, van semanas'haura (el. caree° una vegada
aprofitar les aircumatancies mise afanyosament a la Ilista
Tenim l'afecte i la conflança
mes,
considerant
l'obra
d'aquest
trada per a pandre venjança de dels bona catalana i hem gua-.
socia. Ço que as formas i
novel.lista
tan
acata,
de
la
bona
Mr.
Lloyd
George,
pera que una nyat l'odi deis anemias de Cataronador observar as la muna*
política d'aquesta mena malta lunya, dels declarats i deis que
anónima que es mou en la tasas tradició literaria que fa normal
d'aportar aoalaboracions; plata_ l'existència a horas d'ara d'una
asear perillosa per a França ma- per obra de la nostra sedó es. e
considerable „aateratura nacional
teara. Nosaltres comprenem que gafasen, elle mateixos, els vals
de propostes arriben cada dia
les oficinas de la Protectora; flt en prosa. g.:W:430Y.
desprès d'haver-se desentes els amb qua cobtieu Ilurs instinti
anglesos de la iletra deis tractats anticatalans. •
Set dies (l'end ,malr de celebrar_
El labre demontes de Cristófor
Consell), n'hi havia 15, des- de Domènec, la próxima aparició I convenís raleara a Alemanya en
Gent de centradas diversas, da
alió que interessava a Franca la Corma de Barbera i del Camp
prés 40, després, 100, avui pasa del qual havfem anunciat en un
principalment, ara ale francesas de Tarragona, del Priman i de
sen de 200; i al costat dele plan& d'aquests Carnets, dura per Wad
que arriben hi ha el ciutadà qua "L'oci d'un filósof",
es desentenguin de la !letra dele la Sagarra, gent vinguda da Bar.*
isoladament es presenta a tars,
acords relatius a Turquia, acorde catana i del mas l'un» comer+
El poeta Salvat-Papasseit ha que, per cert, no
oficinas a inscriuee el seu nora, tornat
tenen el carha- giren R Poblet, centre de graves
a Barcelona amb dos lacom ba succeit cada dia reiteas- bres inèdits de versos: l'un es pu- ter decisiu 1 permanent -dais trae- tat en al perfode de grandesa na-.
datilera— 1 alhora sovintegan eta. blicará sota el tato: "La rosa al
tata i convente germano-aliats. camal. La veu aova, ressonant
donatius i les propagandas, mas Ilavi" . L'altre es dirá "la gesta Si l'actitud actual de França da- Matra els mute anties, tenia el
hom Ilegeis en tota Fa Piarais dels estels" i apareixerä a la Bi- vant el conflicto d'Orient bornes so del clanl i una augusta majes,
catalana a favor de l'entitat 1 blioteca de "La Revista".
pogues perjudicar als anglesos, tat en revocació de les coses
les Iletres encoratjadores...
no podrien fer-se objeccions a eternas.
Sembla
que
a
Olot
hi
ha
el
proarme& actitud. Paró el perill esTalment en g trabares clavasteUna vegada mes, els mete de
ta en qué el xoc anglo-tuno pot Maragall,
d'un plebiscit el mes significa_ pósit de rependre la publicació de
"Catalunya andina",
"Vida
Olcaina",
que
sera
una
retenir transcendentals derivatiu que s'hagi colebrat, i 'aixf Cine
assenyalaven
a eadasea el lloo
vista de politica, literatura i art. Mona, en les guate Franca es
en els primera tomps del catalaque
Ii
pertoca
en la ama:asesta:
L'antoiogia
de
portes
catalana
trobaria
directament
afectada
i
nisme els esforços abnegats i eal'home ardit, guanyant les mula
que
tradueix
a
l'alemany
el
docperjudicada.
perançadors sortien d'una minotituds 1 el patriota treballador,
ria, d'un grup reduit, avui la,- tor Grossmani, apareixera segur,
En certa manera, ella turre es- parlant, si mes no, una ánima
postulat el nodreix una munió de segur, per cap d'any.
peculen ara sobre les dificultats germana.
En J.-M. López-Picó prepara triarais i materials amb qua ha
gent de tatas les adate i categoMARTI ESTEVE
ries socials, dati i d'alfa, gas un non velara de 'Moralitats
de [lunar la Gran Bretanya per a
sostenir tota rota, o nomaa arnh
hom no pot pas- clageificar ni re- pretextos".
t'ajuda de les colónies dels antimotament conaixer. 1 aguada,
apostolat anónim traba escalf 1
podes, una guerra centra Turquia,
fa riada dia nous i bons proseaque sarta probablement Ilarga i
plena de complicacions, alguna
lits. Vea% aquí com as va operas/. Als
l'eloqüent plebiscit, d'una manade les quals ¡vidrien adquirir una
de "La
ra silenciosa i sanee que els preamplitut extraordinaria. DI moPreo
gone de cap organisme l'hagin
ment as de torta gravetat per a
El senyor Juan. Llui Pujol
Gana(' de la oatalanttaaoló de Anglaterra. Les erradas de masconvocat. •
/t'out ens presa qua fans conetar
Com ha dit En Royera i estigia, LA PUBLICITAT estem rebasa ter Lloyd George, que fina ara au que la acera que naltre dia Mima
eón diveraos els camina per anar novas subscripcions en nombre havie.n tingut greus conseqüendrena — a petició del senyoa
eles immediates, donen lloc, gaia la llibertat de Catalunya. Aquat considerable. Conflavem
cana de l'ensenyança catalana i amauta bona acollida del pabilo ceba inesperadament, a un con- Latorre —meferent al periódio
Mate que seria el 'M'atta dele pa.- MaIntransigenr, no tenia l'atea
de la calalanització, hi porta drecato comesos. Penó tot podent toritzaoió del prora senyor Pua
turerament i ve a asear la gé, catalä; parró la confirmada del
i ni fan sols fi era coneguda.
nesi i la mara de tots, da tate que caperavem ens enooratja a considerar-se que .aquest castic jolQueda
scrvit.
es fins a cert punt merescut, no
ele camine que pagan, car el de seauir el bon oamf amaras. A
l'escota catalana nO admet, ¡ ea teta ele nous subscriptora, a tots s'ha d'oblidar que en una guerra
Els tarroweistea
impossible el camí de la dava- eis patriotas que s'han oonstituit entre Turquia 1 la Gran Brela»la lerrouxistes voten pravar
Hada. .Cal catar heme conveneut espontàniament en agents do nya, tot d'alferes de la Manazade rebitar-aa Es clar que llar
ció estaria de part d'aquesta.
qua si aquest tan fàcil ha pognt
cabdill eta red un flete autVel.
esser usat, ha sigut per manca subserlpoions, als nostres mas
A. ROVTRA I V111011.1 amh 015 SAUS (Jarreas discurso.
d'aquella consciencia i d'agmitia viva remeroiaments.
monärquics ( canarieecos, pera
Manad que als catalans eres doL'afluència d'altes, en progaesells vinga tar l'orne. La gÇestia
naran els ideale que motiven l'e- aló creixent fine ara, ha arribat
as anar tirana
xistència de l'Associació ProtecAbans dahír es reunifren ele
La vaga d'incrfts marftims
tora de l'Ensenyança Catalana. ,aquests demacra <tics a affmo mo.t
casinete a la "Casa del Pueblo"
Per aix6 el plebiecit a favor seu importants. Són en gran nombre
I acordaren, segons otleialmant
té una altissima trascendancia, ata que no han poma ósser cursaene comumquen, 'llevar de rima.
i ha d'e-impar-nos de les nula dos, malgrat haver trabaitat hode
Marl'U una propaganda activa en el
bellas esperances.
ras extraardinetrles el nostre perpartido", al anal ob¡esto torna.
al
F. CULI I VIUIDAGUER
rän a ter junto deulZi pasea!.
canal admIn/stratlu. Per aquesta sella
Vaja.
t'ad alguna nous subacr i ptore no
que vulguln d'apeno:mano! I tenle
Unte amper:teta
Marsella, 2.—Els obrera del
peasimista. Al canteara Quanti da cierna o nendema passat d'havara port, per tal de donar 'ajut als
La raarganització del part tt
artille rs eetiguln ja entre nasal- nos passet Ilur alta. Ele preguem irisaras marftims, han decida no
romanornsta __pera, ea que haa
tres i tiaguern inflarat el ami astreballar en la (arma de vaixells via arribat mal a Ser organne
para, crearon) la "Junta do De- vulguin dispensar-noa I lente pa- amb marinen de ralelat. Per la
zata — va mir boa cama allanen, t
fensa da los Ingeniarme Cívico- par:llano:a fina quo poguom nor- seva part ele carbonare lean demetiera dafrerament el docto.
militares" 1 altavors el noytee malltzar, cota que no tragara dala, oldit no caoperar a l'embala de
Andreu Martínez Vargas, ex-Iaateas
yervtadre estarte asseguratt
la mareta admIntraratIva da LA uarbó en eta uatuantala
rama/ata i ex de la U. M. N,
ylin_licouo. el dtUfI1 PUBL1CITAT5
'dudas,
st toi — dOinte de Fargas,

Noves Politiques

nous subscriptors
Publicitat"

Els dockers
s'uneixen
vinient

mo-
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SESSIO DE BORSA

Francs,

Ideen enanos, 123'40.
Idern belenes, 47'8E
Lllures, 2008.
Lees, 9940.
Dallara 6625.
Clares, '0476.
Corones, 006

del 2 d'ochibre de 1922
e
• Motel xiert
Obertura
*/tOr1
6315
Alacant
67'35
• Andelusos 53 50
'ORSA TARDA
Obertura
Neril
61',0
'Alacant
(6.98
Andan/sol 58.75
°tenses les)
Golonlah 67 25

Dale
07'35
6813
6713 67'30
5870 5850

Taima

Bilx
Ale
6 70 85 0730
67 • 30 6590
59'3 58.75
16 50
lbe

Tanta

Alt

6710
67'30
5870

67'80
67'15
59'20
16.60

07,5

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
Ola 2 d'octubre
MUTES DE L'ESTAT
F
Venta laterier
8540
Ecterler 4 '4; F
" Nuble. 4 % E
" Arcble. 5 %
, Me. Fr. e/. 1 julio] 1929 S. A.
S. 134 jener 1024 S. A.
•
"
B.
•
"
febrer " B. A.
"
P
•
»
•
»
B.
A11114TAMENTS I DIPUTACIONS
'uta mlnicipal E. 1903
1904
1905
1906 Ser. A.
1906 Ser.
1006 Ser. 03
1907 Ser. E.
1910 Ser. D
1111111 Ser.
1112 Ser. E
1912 Ser.
1913 Ser.
/916 Ser.
1917 Ser. B
1918 Ser. 13
1919
Ser. B
1990
Ser. O
1911
*opta Enienehe P.e 1890 4 I/O
•
• 9907
•
e 101Z
$09105 RerGrala " 1908
jItpt.• Barra. Emptlt. 9.005.1100 p'
•
•
0.000,000
e
13.903,000
•
•
Nencornematat Catalana E.* 1914
"
E.. 1804
raes crean COMtleal
91)1145. Port Repta. 4 1/9

70

•

" "

"

•

•

8450
81'75

7225

7r25

a
"c

D
» . • E
. • "p

Franees 1864
1878
C. Gral. TranvIcs 4 /0

*,
'

'•
da

50/0.

Perrocarrns
Catalunya
GOMpasytt aenerel termas. Catalana
Companyia Barcelonesa Electrieltat
Algees de Mocetona 4 0/0
Cata/a
Gas I Electat. Ser. E.
• F.
Enerela Llecta • de Catal.a 5 0/0
SO!)
"
pocictat Productora Portee Moteas
Competas& genera& Tabes F111pInni

ACCIONS CO4RPTAT
katalarte ni" Electrld*
Canal tECreell
Espa.,/ a lamia:al&
,Stat. Gral. Telefons
" Perla-ni/ir Mena
Amerleana d'5.3tetrlettat

BORSA DE MADRID
D'iterar comal, 71'40.
ldem U de mes, 0000.
AMortilzahle 1 per 100, 9000,
Idem 5 pr 100, 1.1525,
Exterior, 85'30.
Baue d'Espanya, 57000.
Idem Espanyol de crean 139•00.
Ideal Riu de la Plata, 421
'01.
Id e a] Mspano_Americe, 00000.
Tabaco, 00000
Suereres pnrfilenta, 40.01.
Idem ordinaries, 3550.
Cedules, 8900.
Sorda 135'00.
Atacante, 33500,
Franca 4 9'0o.
Lliures, 2900,

1

DESPRES TANCA
1./lure, 5795 ortert.
-•
remetes, 100'50 ldem.
alees, 5040 Ittem.
Datara, 13175 Idem.
Frane9 h131505, 24612 mera
Macen. 0745 ldem.
Corones, 00190 Ideen.
LONDRES l'ANCA
Cédulas argentlnes, 4026.
Exterior, 79,
Frenen, 57025.
Nova York, 439' 20.
Espanya, 2905.
Su1ssa, 2301.
Holanda, 11'35,
Italia 102'03.
Suee ja M'ea.
Portugal, 200.
Argentina, 4418.
Nlenievideu, 4112.
3:11e, 3240.
Berlin, 7875,
Copenhague, 2 15'45,a
Yokeharna 22'43.
'00.
Belglea, i86
Noruega, 25'58.

78
77,60
9650

;fans 1.. Ser. eaczontultaglea
41'50
P
4.. Ser.
59'50
•
" II.. Ser.
58'25
"
4.• Ser.
•
69'75
• 6. • Ser.
Pape:Beis amplona
Prioritat Bariva.
SeaOtia alealiat
Andelusos 1.. Ser.
"
"
2.. Ser.
Almo. Al214. Valenci6 71,rrag. 1 0/0
"
• Aelts,
1."
06.0k.
A.
2.•

P

PARIS TANC111.
Canela sobre Londres, 57925.
/dem Belseea, 9400.
ldem Espan3 a, 10050.
Idem Holanda, 51015.
idem Italia, 5640.
Ideen New-Vortc, 131'75.
ldein Portugal, loe,
Ideo S'Acta 349.
Idee, Futesa', 244.
na Argentina, OC,
lckm Brasil, Inc.
Mem Grecia, Inc.
ldem Noruega, 228.
hlem Dinamarca, 27015,
Ideen BerlIn. 075.
litem Viena 0'02.
Idem Pragii, 40'80,

Mercat de Llotja

03L/GACI009

•• " "
n

FAITRAISOIRMI

roen.

BANC CE CATALUNYA
- SAIR.CtLONA
ezerntat: Rambla data Estudie, 4

AGENCIES: Número 1, Crea Coberta.
flunkere 2 ,Sant
Andreu,
246
número 3, SalMerilia, 111.

t'Ateas - CUPONS
CIt'S - CARVI - RANC.4
Apere« 1112 Coreana, 91 51

Diraccide TeleageAtica
CATALONIABANK

•

FARINES

Pisa
80

Gran força
Nenys
19
Blanca extra
65
Corrent
46 1 67
Superfina superior
43'50 1 64'50
"
corrent
60 1 69
Pagana arribata: Nora, 9.
"
Atacan!, 2.
CEREALS
EE.

1445 28'75

UU. STOC

Compuit Terma
Blet de moro (Plata vena
50 3050
nou
•
29
PUL

arbacla El:remadura,
85
"
roja
Ell
Ordi
Pibes Pral
4
Valencia
Fabons Marroc
•
Jerez fina
Beses de Sevilla
Vera
Eacaloia
Mili
Estranger
Comarca
•
Ilerta
Tinta
Teta Remesas presa g en por 100 Malos
i per mercaderia sobre carro,
82
Garrofa negra
29
•
Matafera
Portugal
"
Xipre
Creta
2.1
•
ablza
16
Mallorca
Vagaras arrtbats; Moret, 1.
Atacara, 2.
"

DESPULLES
Ptelt.
41
10
11

Fariseo mlmero
Segones
Tereeree
Quartas
Pretu per ßacs de 50 en

Rala
17'50
15
14'50

Serrana

eeaa
Vag ons arribats: Nord, 7.

"
atacan', 14.
Mongetie.-Amonquuma,
COCO pala,
1,114 naves,
Mallorca,
Pinol Valencia,

62
81
73

Mercat (Polis
OLI D'OLIVA
100
fodalus bo eorrent,
112
fIns
a 080
263
Arag6,
Els 100 punce,
La masa Cm-mesa en ebf arene a t'epaeielment en Volt eterrent fa que ei merma
cs trobi encalmat.
108'70
De colar verd primera
121'74 13081
Grite t..,
" 2.•11505 117'39
eta 100 qutlas SenSe e 5713.
Tortosa

ola OE COCO

blanc (amb erais).
Cocea*
Palma,
Cacahuete,

130
160
150
183

OLA DE aleros*
Els leo quilo;
Cru,
Culta
Senne color,
Ola 100 gallos. En Callen,
man.
Arribades d'aquesta aetniana a l'esta,:
ció del Morrota.
011 del pata, 9 varona.
no quede cap vaga a l'estada.

1.1C1TAT

Dimatis, 3 efaetabre de

MA RITINIES

RELIGIOSES

Movirnent ti; ritim

A7111; sanos Candi I Dlonls 1 Santa alertada, martre.
lanaraina hora: Aval, a resultan de
Sana lacen de Paul (eagnerra Oe 151xnrnifin, carrer Proveneal. llores d'exposie/6: De dos qiutrts de nou del Malí a
dos qnarta de set de /a Larda.
Con de
Aval, Postre Dona de la
Providencia al PI, priailegaula.
AtlOraold itoettiroa: Ami, lom de 141 Irnn'acolada Centrarle.
Veil)eD en sutragl de lel tinInks del
Inerlestort • Aval , a la aova espelta. Recorta!, 15 .5 (Oräcia). Torn del Sagrat Cor
do Jesús.
Olida del Rogar
A la Catedral besillca 1 ro bon nombre
creaglealea de la capital es celebraren el
Pasar Wurnmage, dla 1 d'octubre, solemnes
reates en honor de la popular Mere de
Deu del Roser, prenent lotes elles aquell
aire tiple I Catalanese tan propi de les
realce nos/redes.
Pera pe/ 9CLI major Vidrien: 1 solemrata! /len d'esmentar les Que lIngueren
/loe a / v entéala de NOStra Dona del Roser
de pares Dominica.
ricas de la tarda del dissabte rins el dlunlenge a la nIt era una continua procesa*
de Mies que entrara i sortta de l'esmenlada esglesta per tal de guanyar el 100:')lea 1 derne , 7r g räeje5 a Postra Dona.
A dos murta de vol! del roatt del dlnmenee con/enea la misas de romunió, (jue
digné el reverend pare Jown de Besald,
qui ten una melt escalent 1 devota plettea
aliesive a la resta; l'esglesla eStara inenistilma de flete.
A lea den la Capella del PI, delgada per
mesaba Masvidal canta la solero/1111 miela "Ave Marts original del rece.
real! director. El rare Josep Gacela, 4. 4
cemannin, l'eu sin entualasta panegfrIc de
la devora() marlana.
A dos quarts de etnc ea Cante el popular roSan de Mossen Rumia, que ten elote/si, per tots els (Meto I immedlitarr.ent
sortl la proceaael, a la que 10318th-en gran
nombre d'entitata 1 eorporacinne catónemes de la chalet, essent de notar enguany
la presencia de nambrose3 pon/e/Hatea que
llulen la blanca caputxeta; les banderea
O "Inaltentes" del Roser toreo contlades
als Meca potnellIstes.
Sandra Dona del Time,. dfscreismeet
ornada era portada per una acedó de
terciar4 de San: Domenech 1 moda del
Rosal-1 iflerpetu, 1 el penal* principal, en
representad* dela senyor Bartomeu Triam.
e/ Yo portar don Joan Roma. easent rardem anes els senjors Pera Reina I Pera
Causa.
A lajprealdencla Id mueven el para proa/ p ella eco Dominica de Catalunya, el canonge rector Brilguerati, el clIpnlat de la
Mancamannlial s a near radoiner, el ',mear
Luengo, ea e-recaen:aria del ame-panera
ett g ayera Pages 1 Mart/, p e r la Joven-tut Catnitra i Lliga Espiritual de Nostra
Dona deMontaerrat. Vela de preste e/ ne'
cereal mere 1edp, director de la revista

Valatalla tortita
Vapor espanyol"Amporlas" de Taregona, amb el. Amorrat mala 'd'aspas/ya
W. Consignatari, Ende Pretina.
Goleta Italiana "San 0ilrera3"., d'Ale/vera, amb Itagosta.
Vapor espanyed Rey alme 1", de Palma, arnb carrega general 8 156 passatItera. Amaren mol! de les Draseanes. Con 01g0010,0 letempa Barniz«
Yapar espanyol "Rey '131 551e 11", de
57 0110, arnb carrega general 1 42 plantarla. Amarra/ mall de la 'Muralla. Conalgneutra telen y a Maritima.
Vapor espanyol "Mitains", de Ne. totle, amb Carbd. Amarra! moll de roncal
Nord. ConsIgnatarl, Agencia Pesques.
Vapor alemany "Barcelona" de Hamburg, Cartagena, Alacant I Vaiencla, arnb
Carrega genera/ 1 10 passatgers. Amarrat
moll de Barcelona Sur. Consignatara 111eard Torrabadella.
Vapor eapanyol "Almazara", de Vineroe I (Maleta>, anab carrega general. Ama'
eral moll d'Espanya W. Conaignatarl La
Comercial Castellonense.
Veler espanyol "Geno y eta, de Valencia, amb carbó.
Vele: espanyol "Eirnd Beltren",
Sant Carleo, amb sal.
Vapor espanyol "Prandmeo", de In triar,
amb pele. Amaren moll cle Llevant. Conaignatart , S. A , de Navegada t Pesea.
Vapor espanyol "Cabo Penes", de Marea:Mi, amb rerrega general I 17 passatgers. Amarrat moll del Rebate. Consiga
nata" Ibarra 1 Companyla.
Pi/Hanoi, eapenyol "Yerre del Reme)",
de Tarragona, amb carbd,
eler eapanyol "Gorgonto 3", de -allende, turb eanmgs Referat.
Vapor eapanyol "Tlrao", de Cartagena,
amb carretea general I ',testigo Amarrat
m011 d'Espanya W. Consignatari, AMO!.
VaIxelle entena
Vapor espanyol "Fina", amb el seu
equip. cap a le mar.
Vapor espanyol "Cabo del Amas", amb
carrera general, cap a Bilbao 1 escales.
Vapor espeny0/ "Cabo Menee", amb carrera general, cap a Maraella 1 esrales.
Vapor espanyol « V, I a Poda" amb carrcea g eneral, cap a MellIta I 'ementes.
Vapor espanyol "Tambre", amb terrero general. COp a 1.115 Palmos I escale.
Vapor espanyol "Lullo", amb carrega
general, cap a (lanilla 1 eacales.
Vapor espanyol "Canalelam", amb careces g eneral, cap a Taltuela.
Vapor asee "Iliorn y ik", en llast, cap
ValAnela,
Vetee Italla "unpone", eD 11051, ese
San liberal.,
Vapor espanyol •• Amperlita", amb
rrega general, cap a Port-Vendres.

La vaga maritima a
Fraga
Com preveiem en la nostra nota anterior, l'actuada, creada Der
la vaga dels inscrits maritims a
França s'ha agreujat; a l'Havre,
no-res-menys que tots els vaixells es troben immobilitzats sense que en els nitres ponis del
nord i del migdia la situada
gui millor; augmenten per altre
cante els passatgers en atur,
assegurant-se que avui comença
a ter el servei de comunica--ran
ció amb Cörsega i nord Africa els
vaixells aparellats pel Govern.
'L'entrada dels capitana i ofidais en la interfederació de la
gent de mar per a combatre el decret de Mr. Rio ha vingut a ategir llenya al foc, provocant
dimissiei .d'aquest com a membre
de rassoceació de capitans de
Saint Nazaire.
Mr. Rio, en donar a conèixer la
seva dicisió, ha fet les següentes
manifestacions: "...he examinat
de bell nou i a consciencia en qué
podrien fundar-se ¡CO critiques
do les federacions que san l'origen de la detenció deis nostres
vaixells i una vegada mas he arelbat a la conelusió de que cap mariner de hon sentit pot mantenir
aquestes critiques un sol instant"... "el decret origen del confilete dóna a la navegació francesa condizions almenys iguals a
les d'altres marines, i no pot contribuir a l'atur forçós, ja que eis
=Idees marinero angleses retasen lluitar per les vuit hores, segurs quo un regim semblant tindria per conseqüancia nombroses
Iticenciaments de traballaders
angleses de les indústries mar-times. Pot culpar-se al decret de
portar una disminució d'hores suplementàries quo perjudica a
certs marms, pera aquesta es una
qüestió de salario i no de durada
del treball, la prollongacid del
qual este justificada a mon entendre per la situada) critica de la
indústria marítima.
iA darrera hora el sindicat
capitans de la Marina inereant
l'Havre ha decidit retirar -so de la
federada' dels sindicato de capitana si aquesta darrera no se separa de la interfederació nacional de la gent de mar instituida
per a fer fracassar les derogacions aplicados a la llei de vuit
loores. Els membres d'aquest sMdieat han avisat a les companyies
de que depenen, que es troben en
disposició de rependre el servei
en no importa quin vaixell i fino.
ocupant un Bao inferior a Ilur
grau.

•••n11,

rep'nrelese2"
nticlans de Francise.e 7m P°M
"MAZISte
cana. íleon:ales. EsrolapIS, SaleSians 1 bon
laninhve -te sacerdote.
El Cera de bl proceasó M'u el maleta
deis anos anterloes, eSSent, peró , de notar
un nombro me considerable de ridets, e/
maleta 4fille rrestanclarts.
Arrdnit a Bircelona. pravtnent
Rozna, «hita el passat ill y endres el Temple Enlatad de la Sagrada Y/Milla el
reemenlinssiras superior general de les Esroleo late, pare Tomas vinss. la atolla
fon flt arurada 1 Pacompanyä al reallt_
llar-te
rleari del temple, mos,k4 lag
Pelaje, equi II dona &aleases rerereneles
ele Pa annetruec i ó. Enterat el reverendfaMin eme VirLam do que el senyor Gaudi co
trobavastizmossiblIltat de sortir a curnplirnengar-Ao, per dirlentat al caminar. a
canea dama lesl'el ale Xieus, Cl Ren e ra/ do
10r,1re.06scoMpta per' 1 l'rs p i,$1 de Parq ulterie 1 enmangue per copal de mas de
tres Minera parlant d'ara 1 conatrueeld. El
corniat tem molt afectada, espirttualmeat
filial, entre el sucen sor ii Sant !Osen de
e.srasses 1 el elexeble tic PRscola Pie.
l proper (humeare el b'1'1
d'aqueas dateesi confirmara a l'eag16,61e
Co Sant aFellp Nerl.

GAS ETA LOCAL
ONSERVATORI SIBTEOROLOCIC DE LA
UNIVERSITAT
13.11PCELONA
fila 4 trocInbre de 1922.
Mores d'ouervaelói 7, 18, 18
Barómetro a O" I al nivel] de a mar.
7839; 7018; 702'5.
Termilmatre sec 19'; 82'5; 21'3.
Termómetro bamil, 165; 204; 200.
liunUtat teenteskines de saturriej0), 72;
82; 83.
Direcrló del vent, ESE.; calina- calma.
VelOcItat del vent ea motees pe'r 1e,s0n,

1, 0; 0.

Eatat del ce.t, cabed; cubert; clar.
Citase de nnvols, eltrus-ealmulus-nlmbus; drrns-eilmulna-nimbus; stratus-camutua.
Terageratures extreme, a leontina:
Maxima 23'7.
Mínima; 15'7.
Minirria erren de terra,
termometrica, 86. Tetare.
t'atara milla, 197.
Precipitad* &gurisa, des cle les 7 hoces
del illa anterior a les y llores del Me de la
data, 00 inflImetzes.
Reeorregut del vent en Igual imps, 45
(tullen/enes.
0:,,iervacions

partleuIari ,

bolee

PREU3 DE SUBSCRIPCIO
Earoelona: Dure pessetes al
mes. Provfncies, 1'50 pesseLms
tres meses; 15 els sis ídem; 30 un
any.
Breó Postal: 25 pessetes tres
meses; 50 els sis; 90 un any.
nDes del primer ('aquest mete
han quedat obertes a l'Orfeó
"L'Eco de Catalunya" (carrer de
Sant Andreu, número 146), lea
classes gratuites de Solfeig
Teoria per a tete els nois de 7
u 10 ünes i les noies de 13 en
amunt.
Els dimarts 1 divendres, de
a 8 tarda, estera present el die
rector, senyor Camella, per a inscriure a tras els que ho desitgin
i tinguin condiciona.
TEME GIN BARCE1OE3

MONYOS

jor.
Al Migdia, a la Plaça de la Vila, aderneda arnb centellara de
banderes catalanea, les cobles
'La Principal", de La Bisbal 1

Petelatte, mteapretaren s,s eaceIlidissimes .sardanes ballades per
una multitud
El número mes important de
Ido Testes erahir, fou el festival
sardanista celebrat e la Plaña de
la Vila. Les Mies cobr's esnientades desentrotllaren un programa selectissim davant centenars
centenars de dansaires. La catalanitat tradicional de Sarria
fou narament palesada. En acabar les dues cobles ~enlacies,
executaren novament els Segadora, ehorejats'amb inagmffle entussiasma pelo ceneurronts.

TEATRE CIIIC BABCELONES

LA MONYOS
Savia als carregadors que el
vapor 'INOCENCIO FIGIRELO",
de la consignació le Delgado Al-.
vares (Merced, 8, Telef.6555 A.),
sortirà directe cap a 31158EL i GI..
JON el dia 6. La càrrega s'admet
al mot/ Baleares, cobert número
1, matxina número 11, colla Rico,
hasta el dia 5.
LA GARZA.-Cafè selecta i pur

-

Ha *redel legalment cortinada relasociacid de Propietaris
Industrials de Collbiarich i da
Toreaba, nascuai a 1r a la mútua drfensa dels sena associats
i e/ friment deis interessos gene-,

rals d'aquelles populoses barriae
des de l'Hospitalet de Llobregal.
No obstant 1 el pez lampa trama
corregut d'oneä de la seva fon-i
dacha el nombre de socis arriba
ja a tum respeetabie xifra, éssent
grane les esperancas que en la
propere vila funden" en l'actuada
de la ktita entitat.

CARD1.13
PortaferKsa, 10

"Estudi de restat coaloideal de/i
colorans sabstantius".

ANIS DEL TIGRE
Es indiscutiblement el millor

.IWES

VILANOVA

TEATfiE CHIC BARCELONES

LA MONYOS

IefEIMEGI11171

COI:1E01MA
CAPES
IMPERMEABLES
SUPERIORS

Tnlrom anunciaren a la y erras barriada de Sarria eomenearen les tradicionals (catee
dedicaldes a Nostra Ddna del Rosen. efitra els artes benefics de
eepartiment de boas de pa, caen
i ariete ale freturosos, s'otorgareri prernis en metrallic per aec.ions reeriterfrs segeni Heett
institnit -per En Jaume Piquet.
A ronca solernntssirn, celebrat
Pol reseerend senyor rector de la
parrónuia, .10211 Basany, pvre.,
hi aseístiren, en representada
de l'Ajuntament, els senyors
L'efe Guarro i Latís Masaot. ere
dies Mal. Enric Ca y ena. A la sertida una curta preeessó segul
pelo enreers de Catalunya, Siint
Miguel, Rectoria, Sant Francese,
Montado', Plaça de layila 1 Me-

mulgá Ilei inquilinat que ha d'irle
corporar al drot comú garantieg
que experiencia ha demostrat
han de dar-se a rarrendatarl da.
vant desenfrenada eopdfda arfen
dadora, procnrant deturar interie
nament amb dieposicions come
plementaies indispensables ele
abruma que dit Reja( Decret no
ha pogut evitar, per tal que drets
que encara se reconeixen a proa
pietatas, alguna mal condiciee
nats ',orn desahuei per voluntat
eXpr eia mejoría d'estadantß I
altre . arcaico com peder disposar
d'hab raciona habitades per a si,
Vsce ente o d e seendenta, ser.
veta' d'escandalóe i continua
pretett per a malbarate, iral
ritablb i plausible esperit del le.
g islador.-President, J. Vilaltal
Comet. - Seceetari, J. Gales."

Avui, a les sis de la tarda, ti ndrà Hoe rinauguraei6 oficial del .
cura aeadarnic de 1922-23 a l'EsEs leften 62,000
cola de Directors d'Indústries rreny situat punt pams de tea
Químiques, amb la primara !tisú aigua viva própia. cèntric azub
del cura encarregada al profes- Raó:
Centre Badalona gadatenei
anr de la mateixa doctor Marga
Ri q ueSme Sandiez. El tema es: PARA1GUES

•

Lestestes del Roser a
Yarriä

CASA

ROSICH

Rozada 3t, Pero,

7

1

Pla9e.S144. A ra na., e

BARCELONA
Daaarmarnesazemegamemeruzso
En una de les dependancies del
Palau de la Música Catalana ha
tingut lloc una reunió del Jurat
da Cobles de Catalunya, quo organiza la Jovefitut Nacionalista
"La Falç", quedant definitivament redactades les baVa que
han de regir en el mateix .
Essent obligatori, per a les coblJs que hi prenguin part, exerular dues sardanes imposades,
salan ofert eijs mestres Enric
Morera i Franceaa Pujol per a
compondre-les.

,ADBURY

sambons : =caleta : Cacee

La Cambra d'Estailants ha dirigit al ministre da Gracia i Jus-

ticia, el seüent telegrama:
'Cambea Estadants Barcelona
en contacte permanent amb problema habitada, afirma uegencia
prórroga Reial Decret 21 juny de
1920 ei posible inddluidament,
mentre es presenta, apresa i pro-

El Calegt OfIciai ere Veterinae
ria, dkquesta rr iv . nela, mimo.
ea als - veterinaris de la mateixa
a l'assemblea gsneral que se celebrarii el dia 9 d'octubre a loa
q uatre de ia tarda, per a pron..
-dir a dar conealirneat al disposat en:eciente R. O. referent a
la coLlegiacid obligatakia i altres assumptas d'interes per a la
classe.
LA GARZa.--Cufe ole alta

SOLER i TORRA G. MANS

Licor del Polo
-

LA GARZA.-Exquisit cele pite.
Es colmadas el V4311431.
•
.E.esent en gran ncrabre les pe -,

ticiona de matrfoala per a ingree
sar e l'Escota d'administrada,
la Dirreció do la mateixa ha ;mor
dat prorrogar per euinge cues
el terMini per a fer lo iascrip,
cions
matrícula, les qfaals
ran d so/Welter-se en la aaecretaria #e dita Escota, de 10 a 42
del 'sud( de tres els dies labra
bias , karrer del Jaisbe, baixos.
S",a "quede igualment prorree
gada Los la rnateire data, la ma e
tricule a la catedra de Taquignae
fia a aerrec del doctor Coroaas.
Ay er, timarte, a lee 8 del ves-a
pro, tiedra lloc una aunferthlela
al esWge de l'Acederilla de Ta-

quigrafie de Barcelona, a carro>
del seri d'aquesta entitat eu Jai
seph 011er, sobre el tema: "Pre-a
paraties d'una exeursha a la coas)

ta llevantina".

'SALO DE LA MODA

BANQUE,RS
RAMBLA DEIS ESTUDIS,

131 BONSUCCES, I

VALORS: CUPONS: GIRS : CANVIS
Negociem tots eis cupos primer d'Octubre

leauguracid el 5 d 'octubre

j HA liflIST

a le s 5 de la tarda

Paleo de l'Ad Modero afParc de Montjuich
Es reserven tenles de te a l'Hotel

Ritz

eLS MOBILIARIS
re

4Fralitat

Excel.lent dentifric de gran pies
der ardieeptic. El uní as constant
aseguea una formosa 1 sena den-.
tadura. Mig siglo irexite

24.'

5.-8. 5112e .

192*.

0.0t4POSTOS DE DEUDOS,'
3Ami, NEXIADOR I 0011 NiTODI DE

3.000 a 6.000 Ptes:

A L tAPO S I.
Coarende ~US$
CAN
BARZALONA
CID
Auge. aren 120 faiirareo_ Llen8511,. fr. Idea
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Cr.‘mica..Social
IlbbilliEDERACtO DE DEPENDENTS

DE

CATALU-

AGENCIES tir CORRES-

DE L'ES TRANGER

PONSALS PARTICULARS

NYA

El Comitè executiu do la "Fea
deració do Dependents de Catalunya" va pende° record, en la da!l'e r a sessi6 celebrada el mes possal, de destinar en socors dele minaires de Eigols en vaga la quanWat de 500 pessetes en queviures, havent-se fet càrrec de la
distribució la federada de l'esmentat organisme, el Centre de
Dependents del Comen i de la Indústria, de elanresa.

L'ORIENT TERBOL

Avui començarà la Conferneia de Muclänia entre
Ismet i Harrington

CrOnicajudiciaria
REMO PRIMERA
Hau estat sospeses lea vide/
assenyalades per ela ileliete*
d'bomieldi pe r. imprudencia e bao
Jónica,
BECCIO SEGONA
S'In% conformat amb la penal
que 11 demanava el fiscal, da (sed
messoa 1 un dia d'arrest, el pro,

cesat Francesc Blat Navarro, que
fingint-se agent de policia va co.'
bree deu pessetes d'un individu
al qual va detenir-se aparente
ment.
BECOIO TERCERA
6.
Davant del Tribunal popular
ha comparegut Josep A. Dfaz
L'ASSErt1BLEA DELS DElacins, qui' en unió d'altres das
TALLISTES
individua, rebel l'un 1 mort l'alDiumenge es celebrà al Teatre
tre, el dia 10 de setembre de 1921,
Goya l'assemblea de comerciante
Parisién—que Frenen es co- a les cinc del mate, al carnet de IM
fit
noticies
de
l'entrevista
de
Kernal
1 industrials detallistes per a proParte. 2.—E1 telegrama enviat que han d'ésser presentades i era
obligada a retirar les con- Fonthonrada, d'aqueeta citas
testar de l'actuad() de la Comis- per M. Franklin Bouillon al Goe minadee les bases per el Tractat amb Bouillon i es reuní nova- ges
snetiren al pas de don Jeaemilse
ment, per a canviar impressions eessions que ha promes eobtse Pubells i menaeant-lo amb arma
eh') Mixta del Treball, presidint vern trances sobre la convetsa- de Pau.—Havas.
sobre deaquesta entrevista.. Els Träcia i Andrin(Spolis, siete obei- de foc, van sostreu-re-li vint
cid que ha tingut amb Illustafä
Vade En Mir i Rosell.
ria a un canvi radical de la siObert Faene va procedir-se a Kernal a la seva arribada a Esmir FRANKL1N BOUILLON A corts- ministres deliberaren fine a mit-'
ó, ea que França mai sabrä pessetes, una cartera i una cacle
tuaci
TANTINOBLE
ja MI, no es sap res de les liare
na, analitza la llarga discussió
la discusete de les esrnenes i prode qualsevol dele seus na amb claus.
rerregar
—Ea
arribat
Constantinoble,
2.
decisions.—Havas.
posiciens presentades. Apoia la que largué amb el cap keinalise
El jurat va dtetar un vereda,
compromisos.
Franklin
M,
l'enviat
francés,
primera el senyor Sede, que va ta.
te de culpahilitat 1 la Sala val;
Per
altea
pare
la
Premsa
afeLA POLITICA DE M. POINCARE
Bouillon.
advocar pel tancarnent dele estaLes condcione a les qua's arricondemnar al procesat a la pena
Parle, 1.—EI president del Con- geix que el poble trances no com de guatee messos d'arrest mejor,
Comuniquen d'Angora qua la
bliments ctel ram d antnentacie
baren Franklin Bouillon i Kemal
el pren que arrives a desencadenaraplaçat
sell,
M.
Poincar6,
ha
resposta
kernalista
a
la
nota
rol.
molt
essent
vespre,
eón
les
següents:
nou
del
lee
se una nova guerra en el ces tenint en compte que el procesat
Träcia serä immediatament lectiva deis aliats serà remesa seu viatge als Vosgues, que devia d'un
aplaudit. El senyor Rosell, per la
incident local a Txanak. Re- era menor do 18 anys, qnan Ya
entriendre avui, diumenge, amb
Comissió organitzadora, va de- ocupada pels a/iats, que assegu- demä.—Havas.
cometre el deliete.
/enser la proposició i rnanifestä raran provisionalment l'adminis- MUSTAFA KERIAL NO ANIRA A objecte de poder seguir amb aten- corden els periódica l'actitud de
SECCIO QUAP.T
che el cure dels esdeveniments que Franfia en 1914, orderant a les
que aquesta era acceptada per tració amh l'ajut d'un miller cl'ho
MUDANIA
aoves tropes quo reculessin fine
es desenrotelen a Orient.
Fou sospesa la vista de la catee
mes estacionats a Andrinópolis i
Ja ponencia.
Re
Constaninoble, 2.—Mustafä
M. Poineare continua sempre den quilómetros endarrera de la 8a que per el delicte d'homicidi
Seguidarnent es procedí a la petits destacar/lenta acantonats mal, obligat de marxar a Azgura,
liescuesie d'una prc,posició pre- en diferents punta estratègics, ha encarregat al seu cap d'Es- exercent una aceite conciliadora frontera, malgrst l'assassinat del per imprudencia esteva atteenya,
lada, per la Incompareseencia del
sentada pel vocal paleó de la Co- per exemple, a Gallipoli. Dintre tat Mejor, Ismet Paixà, la defen- i pacífica. Per aire ha intervin- caporal Pugeot,
En general la Premsa indica procesat.
giiesel mixta senyor Arsiniega, d'un mes els aliats lliurarien l'ad sa de la causa nacionalista a la gu t, com se sap, prop del Gabinet
nom a enlucid, la necessitat de
de oLndres i prop del Govern
qui va dir que parlava corn a in- ministrad() a una comissió aesis- Conferencia de. Mudänia.
ASSENYALAMENTS PER A
d'Angora, pregant especialment al mútues concessions.—Havas.
dustral i que a la CC,S11:3Siö mix- tida de gendarmeria kema l ista. la
DEMA
noticies
de
procedencia
-Segons
ta havia cembatut sernpre l'hora
qual quedada poeesora de la pro- autoritzada, ele tarde es troben senyor Franklen Bouillon que faci
AUDIENCIA TERRITORIAL
la
seva
part
vincia fins a la conclusa) de la disposats a consentir que siguien tot ect que estigui de
LA S:TUACIO A LA ZONA DE
de tancar a les set.
Sala primera
El senyor Fontanals apoia una pau.
TXANAK
• enviadas trepes abades a Träcia amb l'objecte de que Mustatä
Jutjat del Sur.—Desahuci: J.
Kemal
dongui
la
seva
resposta
a
proposició reconeixent la ComisAquesta Conferencia deuria ce- durara el periode de les neteociaLondres, 2.—Deruen de Txa- Barras contra L. Buxeree.
la nota dele aliats el mea aviat
ei6 mixta, que fou rebutjada pel lebrar-se a Mudänia el mes aviat cions.—Havas.
nak al "Daily Mali": La situació
Jutjat de Lleida.—Major quan-'
senyor Estrada, president deis possible. Franklin Bouillon indipossible.
En els cercles diplomälies Iran- aquí és una de les mes notables tia: Nebot germana contra Ferroa
industrials de Sans, liostafranclis ca que es urgent obtenir una so- MUSTAFA KENIAL A ANGORA
herid dinetre de 48 hores.
Sarrià.
Parte, 2.—Un telegrama d'Es- cosos es fa observar que la raso- de la histeria militar. Els kema. carril del Non.
En aquest moment aparegue a
Kernal insisteix, efectivament, mirna diu que Mustafit Kemal lució interaliada del 23 de se- listes penetren pa e llicament la
Sala segona
tembre preveia l'acció diplomäte- zona neutral; emtan ja davant
en que la Träcia no sigui retor- Paixà ha marxat a Angora.—Ha
la barana del primer pis del teaJutjat
de Girona. —
Mate
de
fil-ferre
de
les
troea, afegintse que el senyor Poin- dels
tre un rètol escrit en cataiä que nada ate turre en l'estat desas-vas.
quantis: Ferrocarrils de M.
cacé, per la seva part, precish pes britäniques. La cavallerla A. contra Lluis ,eleguer.
deia: "Per eulidaritat tanqueu a tres en qué ban trobat PAnatellia desprAs de la retirarla dele LA RESPOSTA DE KEMAL A ra. amb gran claretat durant les da- turca ocupa Kephez. A la ribera
les vuit."
Jutjat de la Concepció.—Pale
POINCARE
Seguidament el senyor Remen grecs. No bi h a . dense, eegeme
rre res conferencies que Erario Nord, els tancs s'infiltren al llarg bresa: Neus Guinart contra Ab
de la costa entre Lapsaki, que
Parts, 2.—E1 senyor Poinear6 no devia enviar un sol borne conell, que perdre temes. Per a que
liegt les condicione segtients. que
•
fons Leimos.
han ocupat ja Txanak.
lee mides indicados mes amunt ha rebut de Constantinoble la co_ tra Turquia.—Flavate
Leen aprovades per aclamació.
En la nit del dissabte coincimunieació de Kemal, manifesAUDIENCIA PROVINCIAL 11
Primera —Restabliment de la stieuin aplicadas cense demora,
EL QUE DIU LA PREMSA
diren el tercer regiment d'húsars
jornada mercantil respectant les deuria perdre'‘ pels aliats una tant-li quo el Govern nacionalisSece16 primera
BRITANICA
britànics i la cavalleria turca,
ta contestarà a la nota interaliayue ',ores per la dependencia.
derisie avui dilluns.
Jutjat de l'Audiència. —Avaloi
Not'
Londres, 2.—La situada, con- ocupant melle un pujol al
Franknn Bouillon dio que les da de 23 de setembre tan aviat
Segona.--Aixecanient de totes
públic: Anton Sanfeliu i attre. Jaa
com hagi pree acord sobre delle tinua essent greu . Aquesta és la destile Kephez. Els oficials d'am- rat, i tres orate per estafa, lea
tropa; kernalistes no entrarien
les multes i suspense) de protrabaren
front
a
des
banda
er
nota
domInant
en
la
mejor
part
aliments d'apreini inceats en vir- Träcia fine desprcee de la conclu- l'Asecniblea Nacional.
sions i tease pillete.
e..
front,
Anuncia ademes Kemal Paixä dele (liarle.
sa) de la pan. Indica per últim
tut d'aquells per ésser gairebé
&cola sesiona
"Debeu retlear-vos", digne un
(rae aguaste ennferencia preli- haver crdenat la immediata susEl "Weekly Dispotch" din que
toles injustiticades.
Jut lat de Terrassa.—Assesas
Tercera.—dleforma de la Co- minar de Murtänia i les bases so- pensa) de les operacions militare en ele cerdee ofíciale 'opinaba turc Per mediade den inteeerne
missió Mixta del Treball per no bre les gneis es renneiei canten i que el general ismet Paixà el abur que la situació s'ha agreulati La resposta fon la següent: "No nat: 'Pan Vendrell i altere. RIS
ens retirarem i si ene ataquen, rat.
respondre la seva actuad() a lo_ &Ser StITOIS lamentarles per l'As- repreerntare a la Conferencia de lleugerament.
semble, Nacional d'Angora.
Secc16 tercera
bra de pau i harmonia eocial que
Segons el corresponsal de les combatirem".—Rad:a.
eite dänia, que té de rete:1'se
formaren l'esperit del R. D. de la
En llur conjunt el telegrama derah. Acaba re sma' la Eleva res- "Lloyd Sunday lieWS", ela
Jutjat del Sur.—Tinença dende
DE
S'APCDERER
TIJRC1
EIJS
dc Franklin ramillete perra« l'op post a dernanant la immedlata es negaran a entrevistar-se amt)
seva creacid.
per a el robo: Anton Autn i ale
Seguidament el senyor Mir i theistne. perd Co. dissimula que evaquació de Träcia.—Havas.
etuetafä Reme) mentre Pls temes
TX10, 3.r.71103 1 MITILI:NE
Lee. Jurat, i un oral per leeionss
Ice sdn'serioses, espeROSeil a:er el resuna (Sets disno hin abardonat la zona neuacendres, 2. — Com :temen
&celó quarta
EL MISSATGE DE RENCA_ A
rialment per par! de P.Asiiii.blea
cursos. e nt molt aplauda..
tral.—P.adio.
d'Ismiena al "Daily Ma 1', que
HARNINCTON
Jutjats de Granollers i Barca.
Naeion al.—Ra dio.
• ••
PRESOELS
SONSTANTINISTES
els
tares
s'han
apoderat
ioneta.—Tres orals per fuets 1
Londres, 2.—Es confirma que
N2 11I3
nee illes de /a costa de alicrasia, estafa.
Ha quedat conetituit en agites- LA TGRNADA DE FRANKL1N en el nussatge que enviä a bemal
T710, Samos i
elles
les
de
% ciutat. el Gremi Profesional
BOUILLON
4ntre
es,
2
—Telegrafien
de
La
Pit
e
el general Harritngton extgeix
Mitildne.—Havas.
de Patrons Decoradors en Guix, París, 2.—"Le Journal" diu d'una manera ferina nevaquaai6 Canea (Creta) que els continba yeta quedat la Junta Direeti- , que M. Franklin Bouillon, eles- de la zona neurtla de Taa.iek per gente militars fidels al rei ConsEL SIOVNYIENT ANTIMONARva cempoeta d'aquesta maeern: prés. d'hever aeabet satisfacteriatante han estat traslladats al Piles torees keinalistes.
QUI0 A GRECIA
President, don Josep Palmes; vi- neent les ieves negociacions a
Ddlia a entendre que mentre ne ron cein n anda de precauci6.—
r epresident, don Vicens Ramos; Oriene torearä deeseguma a nean sigui un fet aquesta retirada no Llaves.
Atena s, 2.—La Premsa d'atines
Secretare (loe Josep Arpa; Tres- ve.—Havae.
ta capital din que Gunarie i ele
pot parlar-se de l'entrevista que
EL NOU MINISTERI CREO
moren don Reman Marte; come- A v ti; rs c ELF .zpiami/ La CON_ den portar-se a cap entre el geÁtenos, 2.—E1 non Gehinet altres presoners politice seran
tatlee don Ramon Sogas; vocals,
L'Eseola d'AdmInlatraal
traelladate a la presó de la
FESeENOIA DE MUDAN1A
neral Harrington i Remal-Paixä
don Joan Plaxats; don Cinto Avi- • París, 2.—Telegrafien des d'Es menelänia, corn tampoc de la con- grec ha quedat conetetnit detentguanyant ter-eses-440x
Essent
d'tIgiete.
en gran nombra les plaii
des
la; don J'alter) Toinents i don An- m i ma que el senyor Franklin ferencia. que havia de celebrar-se tivamemt sota la presidencia
rime el movim e et antimenärquic. ticioua tre matricula per a Die
senyor Zaimis.
toni .Segns.
gressar a l'Escola d'Administrase
TifniMün, que ha renunciat a seVeeecia per a regularitzar les
Els ministres que han jurat el
la Direecció d'aquella
guir el sen viatge a Angora, aca- Comis i one definitives de la pan. càrre c eón els següents:
sreaka QUE ELS REVOLUCIO. cid,
ba do s ortir en direceió a Cona- El missatge no faca plae, uere
acordat prorrogar per qui
Interior.—Coxidas.
NARIS GRECS VOLIEN MATAN eles el termini per a fer lea las
tantinoble.
les instruciens del Gabinet britä_
Afees Estrangers.—Politis.
eripcion,s de matrícula, les q
AL Rr.:1 I ALS MINISTRES
De les entrevieras celobrades nie al comandant en cap de ConsEconomia.—Camelopulos.
eltropet1 Per aquest senyor amh elustafä tantinoble fan reeealtar que no
Guerra.—Haralambis.
llondres, 2. — Segons el "Del- hetera)] de sot lliter-se a la
, Alar al migdia, al correr de Remal, ha reeultat Eacord de ce- pot deixar-se perlIongar indefiMarina.--Papacrstos.
ly correguiS ahir pele me :merla de le dita Escota, de da
nidament la situar-id actual. Com
Trafalgar, enfront de l'Are de lebrar una reunid a Muclänia
Pievisen—Doxiadia.
cercles diplomàtics el rumor de a dotze de4 mati, d e tots elsdri ed
se sap, Rema! tutela .preposat
Trame va esser atropellat, per cita 3 de l'actual.
rt
Instrucci6.—Siotis.
que els revolueionain greca an feinerr, carear del Bisb e, batie
Amieet acera ha estat paree, ahans retirar queleom les seves
• una tartana que es donä a la fue
Ha
tudat
e
-4 u vera(
Comunicacionse—Malligas.
el metete mermen!, qua aconsegul
ga, un minyó de quinze anys no- com consegüent, a reserva de torc e s si ele breänies evaquaven
Agricultura. — Interinament
ren fer-se amos de la eillaae-i6, goda 1 tila .i la maleas data, Id
la corresponent aprovació deis la costa aseiätica.—Radjo,
menat Rainon Marcelo Misas.
Kalligas.
intentaren essessinar al rei Coas matricula a la ad '.odra d P aquil
• Assistit a la Casa de Socors
atleta, i la reunió d'arrivar a ceFinances.—Diomides.
tarde i la majoria dele seus mi- gratia, a alieno del doctor Corees
lebrar-se tindria por objecte con- HARNINGTON I KEMAL ESTAN
Ja Ronda de Sant Pere, se li apreAbasteixements.—Embericos.
nistres, per jutjar-los culpables nac.
ciä eontuesi6 amb hematoma al ferenciar sobre les qüeetionsile DISPOSATS A LA CONCORDIA
Verles noticio._
Tts
els ministres que han jue de desatare del exercit grec.
Londres, 2.—Comuniquen do rat el cärrec han pres posseseid
dora del peu esquerre, amb pro- caràcter militar per a establir les
Gràcies als representante diAhlr, al matt, assistir a led
bable fractura dels tres últims modalitats relatives a revarela- Txanak al "Daily Telegraph" que de les Hure carteres. No han ju- plornätics de les potencies alia- testes religioses de la barriadi
reetatarsians, essent qualificades cid de la zona neutral de Träda. el general Harrington ha donat rel encare el President, que es des, entre ells, M. Mareelly, en- d'ffestatrancbs el
díputat ataque
Censtituta aquesta contareis lee gràcies a Mustain Reinad per troba a Viena, i el senyor Politis,
Hurs ferides de pronestie resercía una reunió preparataria de les eeguretats que aquest li ha que aquests dies ha sofert una carregat d'Afers de França, els (arañe.
vat.
revolucionaria no pogueren arri— Ahir anären al Genere ea
•
Desgräola l'altra conferencia diplomältea, donat i els desitres que ha ex- operació als ulls.—Radio.
ba a posar en pràctica els llurs vil els diputats de In M'enmanta
que té de celebrar-se cap el dia pressat d'evitar tot ineident des' 'Na Josefa Castillo Aguilar,
sanguinaria
penreSeitee—Havas.
reitet, sellyors Pifiara Ismeett
15 d'aqu ests mat ra' mes i en el agradable.
LES GEST1ONS DEL SENYOR
33 anys, va produir-se ferides
Fate6, per a intaressar gel pa.
VENIZELOS
El general angles declarä que
contusses a la regid frontal esvernador
que siguin eonvueattea
l'aniinaven
iguale
desigs
i
ha
sugsenyor
Venizelos
Paris, 2.—El
guerra, fractura del peroné i
eleccions municiprele a flatorie
gerit
l'idea
de
travar
una
Huía
D'Alemanya
ha
declarat
que
abans
de
poder
l'humee i bree i commoció ceLes fronteres
bisbal, amb l'objecte de cobre
neutre provisional per a evitar contestar al nou Govern d'Atenes
lebaal, a conseqüència d'haver
les vacante que ht ha en aquell
possibles conflictes.—Havas,
que li demana la representi a
caigut a l'escala del seu domicili.
Munietpi.
Europa, es necessari que coneixi
Les foren calificados de pro— El diumenge passat
L'ALT COMISSARI ANGLES
l'opinió dels paissos aliats. Demä
nestic greu, i fou portada a l'Hosarribar, procedent de Múrcia.
pital Clinic, sala del doctor BarLondres, 2.—Des de Constanti- celebrarit una conferencia amb
• president d'aquesta Diputacad
erina.
ooble comuniquen al "Sunday Ex- Poinearé. Avui terminarà Ilurs
nyor Valles Pujals.
conferenmes amb els politice bripresa"
que,
segons
s'assegura,
el
Intent de suicidi
provincia
general Harrington ha marxat cap tänies.—iftadio.
Per a qu e es distregues de l'enLa Comissió provincial ha desa eludänia, per a celebrar la con- SERVIA I EL MOVIMENT OREO
fermetat crónica que pateix, fou
ministre
de
SerAtenes,
2.—El
pateat els següenta assumpte
ferencia ande Mustatä Kemal-Paiportada poi seu pare a casa d'una
via ha expeessat la seva simpatia
de la &cela do Comptes muniele
xä.—Havas.
amiga de la familia N'Amper Napersonal al Comité revolucionari
Berlín, 2. — Han estat dieta- pal:
dal, de 28 anys, qui va intentar
Praga, 2. — S'ha produit un GRECIA SERA INVITADA A ANAR grec, al qual ha ofert el concurs
Dicteznans peor:1(18am l'aprodes mides moit escores per al vieuicidar-se tirant daltabaix d'una incident a propesit d3 la delimiA LA CONFERENCIA
diplomätic de Servia.
vació i fluiquit dele compita nena
sat
de
passaports
relatius
a
l'engaleria, apeofitant el moment que tada d'un petit punt de la fronHa desmonta les suposades miParte, 2.--Segons "Le Journal"
nicipatis de Caballee, cernemos
l'amiga eslava distreta prepatera txeco-polonesa a la regid de M. Poincare dirigirà a Grecia, en res del seu pote sobre del mar trada d'estrangers a Alemanya. nents als anys 1918 i 19:7. Bella
Segons
aquestes
intruceione,
aant-li un ou.
Javorina, perque Putlónia reclama nom dele atilde, una nota invi- Egete assegurant que el_Govern
els Consulats deuren comedir prat, Caldee d'Estrach, Gtsetere.
El fet ocorregué al carrer de
la rectificad() de la frontera pres tant-la a participar a la Confe- de Belgrad solsament aspira a
aquest passaports amb la mejor ny, MontmeI6, hfoyä, Patafefea
Sant Crist, número 13, domicili cripta pels tractats.
que
sigui
mantinguda
i
respectarencia de Muclänia, d e meguit que
Sant Andreu de Llavaneres i Sac
prudencia i en elle deuré en tot Joan
en ton portada.
da
la
zona
llame
de
Sahinica.—
La comiese) interaliada de de- rebi Paccepteci6 oficial d'Anglada Feíbregas, corres/ea
cas anar denuncia especifleat
El cep ii produl ferides contus- limitació -ha partit la diferencia terra i Itälia.—Ilavas.
liaras.
ses al front i fractura de la danon de destinació amb el fi du nents ala anys• 1920-21.
a favor de Polluela mailgrat las
••
L'OPINIO DE LA PREMSA FRAN
que es tingui la ferina segureLES REUNIONS DEL GOVERN
, vicula dreta, qua Leen qualitlea- protestes del delegat ixecoesioimpossible
Essent
la celebras
CESA
viatge.
ANCLES
tat del termini de
eles cte pronóstic reservat, Fou vac.
Serà especiatment negat el vi- cid del Caneare que rfer a la mi.
portada al Hoepital Cltnic.
Verte, 2.—La Premsa comenLondres, 2,--Les impresione
El senyor Benes protestarä
llora de Peapecie bovina Letal
dominante ahir a la tarda eón tant la situació en el preixbef sat a aquella eetrangers, la fina- anuncia',
davant do la Conferencia dEm
Robatori
la elancemunilat de CaOrient, aproba amb unanimitat litat deis guate s'adverteixi orlen
menys
pesimistes
en
go
que
es
b
a
i
x
d
o
r
amb
aquest
objecte
i
Ha estat detingut -un sobjecte
els ceforeos paeifistes i concilia- lada en .1 sentit d'aprofitar-se talunya, a La Bishal, el cap dele
assumptes
,
d'Orient.
e
ix
als
refer
el
senyor
Osuski,
ministre
da
que diu nornenar-se. Joan Rade Cestat dels cenvis par a viure Serveis de Randederla donarà en
ministeri, que estigué delibe- dore fets per M. Poincare i
bentds, de 32 anys, indomiciliat, Txecoeslovequia a París ha sor- El
acabä Pestudi de tant d'acord en ço que e3 refe- temporalment a Alernanya en bo- aquella ciutat el prop vinent dime
que ha robat del carro número tit en l'expree per a fer aquesta rant llargament,
menge, die 8, una conferencia pd
protesta davuut de la Societat de la qüesti6 a les sis de la tarda, reix a la zona neutral, de conten nes condicione eronómiques. Aixl blica explicant l'obra realitzada
3,403 un Mecen amb tres catees
• declarant els ministres a la sor-. mitat amb el contingut de la no- mateix el Govern ha ordenat que amb ele concursos de bestiat. I
de sardines de la costa, valorades les Nacions.
La Conferencia d'Embaixadors • tida de la reunió que no hablen ta del 23 de seterubre acense- si guin revisades amb tota seve- les causes per les qUa
amb 25 pessetes.
tata!, les autoritzacioms çie resil l 1111111
Hant la mejor moderació.
Dit subject resulte éseer ten eqe anulä ahir la decisió de la Conde • rebut la nota de Constantinoble.
'"
hagut da Atiene...,
ga si saa-Tle 29.11eler el "2.ePjled rug e larg I 9,0ygra ,ealseue
leitSdo gelialilaierilraMe.eafis
pegut eallaznnej•

Mustafä Kernal no hi assistirà .*. Les gestions de Franklin Bouillon . Condicions
La situació a la zona de Txanak
Franklin Bouillon torna a Europa
acordades

Els turcs s'apoderen de Txio, Samos t Mitilene
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El Camplonat cl'Espanya
Par colrretora liebre 100
quildnietres. — 'retome
d'En Josep Saura
Tot el QUO sigui far obra pro.
cielisme, a fi de res loar en la terra postra ranció a tan b e ll deport., tia de merèixer la mds efe?fea felicitarle.
Vagl, dones, per endavant a
la Unid Velocipedica, la mea entusiasta enhorabona per l'energia que ha cabal posar en l'organilzaeld d'aqu e sta prova i que
ha asselit un dels seno me brillante exila.
L'efusiva arribada de que es
feu objecte als corredora 1 l'entusiasme amb qué era acollit el
g ett pea pele rabies comarcans,
diuen ben palesament que no es
esport mort entre nosaltrea el del
pedal.
Sien diver ges les caus es que
han contribuit al seu 'decandiment, peed tot fa creure que ami)
tina bona i sanitosa campanya,
tendint prinripalment a fomentar el mita pur «amateurisme"
possible, veuriem novament desentroillar-se el clelisme, patser
bota un especie queleom diferent
al que havia estat anys envera,
paró que respondria a un fi esportiu certament miss enlairat.
Can l'error greu en ciclisme,
dsser precisament que a l'estil d'una pateos amb els quals no
pedem comparar-nos, ens preocupeesim mds de la Huila professional que del 0. de Pelelecte,
que havia de respondre ße nnpre
una siela paraula: 'esportee
El professionalisme no pot
esser sine una conseqüencia del
desentroelliment que pren un depan; si aquest no es viseut, n1
prou sentit, eón' podrà arribar-se mai a posseir una classe
d'hornee superiors, candicie prepisa del professional?
Les nubes en velealrem—magniegues sota tete eta punts de'
vista--eontrilmeizen en les grane
Prbs un eficacissim mitjä de propaganda; mes les proese sobre
berretera, tenen el de d'apreseio•Dar en gran manera a propia i a
' profane. Deuen els directors del
Ciehisine aprofitar les ensenyanApee del diumenge, per no (Mixer
Consumir totalment l ciclisme
‚1 Catalunya, puta una vegada
Inés s'ha demostrat l'eatusias-Tne que ell desperta en lotee les
kicasions.
Lic u rnSa
i
.7 Pou nombrús a Girona el pee
blic que acudi al [loe de sortida,
IMagrat baver de matinejar un
ejeA es T40, es posaren tote els
88 inscrits, a punt; cinc minut
41espr4s, el "starter" donava lagis. travessant-se Girona a bona
Alaria. Otero i Garcia anant al
eaavant.
k
Als quinze quilemetres, per
' cele de varíes penes, eis pelo,
ne comencen a aclarir-se. El
e
, fo amateur Melä, eelä, Pont,
egueda
enrera.
4
, Una escapada d'En García va
tebilitant novament al pelote ini-

quildmetree rectes, en llos deis
dos mitjos trepides que assenya
len ele reglamente.
La chnealficaold

Primer, asen Saura, en 3 hores, 23 minuta, 45 regona, dos
quinte.
Segon, Sesep Sana, de Renos,
en 3 hores, 23 minuta, 46 cagona.
Tercer Miguel García, de Ma
en 3 heres, 23 minuts, -dri,
sapina, dos quints.
Quart Terrlor Monteys; quint,
Manuel Alegre; stsé, Francesa
Tresserras; sete, Manuel Cabrera; vedé, Manuel Farras; novd,
Victori Otero; 10, Joan Solanas;
ti, M. Aimon; 12, ,T. Sont; 13,
Jordi; 14, Guitart; 15, Contl; 10,
Ruiz; 17, Noguera; 18, Sant; 19,
Cruz; 20, Eulh5; 21, Martínez;
22, Ruiz; 23, Espanyol; 24, Bover; 25, Bohigas; 28, Joan Carel; 27, J. Marta; 28, ),talk; 29,
M. Ruiz; 30, Pucbadas; 31, Vila;
32, R. Casas; 33, A. Cases, 1 34,
Pret.,
Ele vencedora de la segona i
terrera categoria, foren Cabrera
i Farras, respectivament.
Del amateurs, Joan Carpi,
3 bares. 58 minuta, II sopes.
lImpresslons

Saura, el eeimeelor, feu una
cursa magnífica, sabent empene
dre el sprint en el moment decísSIU i calculant el lloc en que for
-fisamentJcru s
eren mes favorables; sense Otee
minuir els seus mente, hom ha
de convenir que l'actuació del noi
de Reus, En Josep Sans, fou superior i llästima que no calcules
amb mes precisió el moment d'in
tentar el (Jarree gran esforç per
a batre el sau contrincante
Tot Pescamot davanter, 1 els
neme del qual ee veuen pel resultat en sf, terca una bona Huila; alguns malgastant energies
arab precipitades eseapades que
a darrera hora bona falta els fe-

ren.

Eren generals les lamentacien:, al entern de la "guigne"
d'En Bover, que per les seves
facultats era un deis afievorits
del gres públic. Mes aquests incidente, freqüents i lógica a totes les curses, no disminuei x en
en res er valor positiu del siete
pätic mallerqui.
La cursa, tant CQ131 de corredora, %u una veritable manifestada d'entusiasme ciclista,
essent presenciat el seu pas per
les poblacions de la costa, sobre
tot., en mig d'una gernacie fure
midable.
La cursa, repetim, fou un èxit
eselatant. Ara, que en recolli
ensenyances, qui Ii pertoqui fer,
ha.
FUTBOL

L'Europa bat al %Vector,
Per 2 a 1
Hem de dir amb tota franquee
si, que el Wacker, en aquest se .

gon partit, defraudtt totalment.
El seu joc deizä d'asee el per?,
efe del dia aliene per convertirse en l'insubstancial piloteig de
una banda a Peltre, sense gula
ni norma.
Sols una figura es destaca,
mostrant-se encara superior al
primer dea; ens referim a En
Berstein, que deixà provades les
say as enormes faeultats, treient
amb un aplom i ericen admirables, una col.lecció de balas, ei
l'una perillosa, l'altra mes.
El seu astil, simple, correcte,
net de pettiläncies, agradà ah púlalle que el feu obpeete d'ovacions.
Els defenses, responent a l'estat ge l-eral de l'equip. es me,traren insegurs en Hure entradas; naturalment, que la grieor
produtria per tot l'equip es deleité en gran part a la fluixetat
d'ell, la llnig arde forta de railze.
No Vol dir aix6, quo frie la
pffia la característica del seu
joc. Pece qui els harta vist actuar el primer jorn, tenia dret
a esperar-ne altre tant a l'endemä.
Ele /ripios se presentaren heugerammt modificats, actuant a
l'ala (treta En Falk. La tirria eiTe
mantenir-.ee be en general, encara que sense sobreseortir del
recte 1 preocupant-se maese de
jugar a la defensiva.
1 els davanters, el centre ocupat per En Esle, perderen tota
l'escomesa i sobre tot la bonica
combinacid de pasearles, quo tan
havia agradat.
Ademe.% el seu joc p e dí d'una
lentitud aclaparadora; maneä
nirvi, excepto en els (farrees momenee en que desitjosos d'empatar, bregaren amb mes entusiasme.
L'equip amb tot i la manea
d'En Schaeffer, pot dolar de el
bastan t mes de lo que ens
deixat veure; no representa, ne
obstant, la perf e cen5 del conjunt
que tan ens ilusionä en el Furt
(ja hem entrat en el desagrada
ble terreny de les comparacion-s).
Diguerem d'aquell, que el meller
elogi que podia fer-se-li, era la
manca dendividualitats.
El que ara comentem es tot
al revés; tot seguit es veu que
compta arnb dos o tres elements i
superiors, ben secundate en general pele restante.
L'Europa jugà bastara miller,
que ho havia fet el dia atiene.
Ileetima que els sena daventees no es compendien mes
i no apronten millor les ocasiona
per a rematar. Es ben cert que
se les tenien amb uns defenses
de molts recursos; mes alee no
era obstaele perque Ilur tasca
resultes mes positiva, havent dominat tan temps en el transcurs
del partit.
Un element es destaca en els
avans europofstes: En Cros, ju.

gador imperfecto encara, perel
ante en mane d'un bon "menager"
1 dotat dune interiors que l'acompanyin, aconsegurrit fer-se
un dels mellors davanters de la
nostra terra.
En general, el joc memela'
&dolí dele meterlos detectes de
sempre, inc fogós, pecó deseave/lat; s ense une direcei6 free,
&excreta, d'allà on han de concentrar lee energies.
En Borden en el marc, es ten
aplaudir en diversee ocasione;
i en Panel, el gol entrar era ntriiment parable; be En Serra
no tan segur el seu company.
Dala mitjos, encertals els extrema; En Pelad desentrotllant
tot el seu joe, que mai donara
mis de sf i que sol, se fa plausible per la say a inagotable yo,
luntat.
Per a acabar de resumir les
nostres impresiona, sola manca
l'erbitre. Dient que ne foil En Ga
morera, ens estalviem de fer comentarla. Que ell tingui de l'are
baratee una opinió tan pobríse
sima, res hi ha que dir-bi; perd
no /ii ha dret que en partas d'aquesta imponencia, on ans estrangers han de formar un judici sobre nombres, un infelle
senyor Gamorera regeizi els deetins de l'encontre, L'ineptitut 1.4
perdd entre els de casa, mes no
deu ensenyaree als de fora.
La tasca d'aqueet individu fou
deplorable, tal com succeix casi
sempre en ell.
De tot el que precedeix, ,hom
pot formar-se una idea del que,
poc mdc o menys, fou te uese se,
gon encontre.
Restetä poc emocionant, per
no dir que en determinats momenta, estigué mancat en abso.
lut denteres.
El joc es mantingue en gene-,
ral en el terrenv baverds; ja
quasi tet just ai començament,
l'Encepe mareis el gol per rnitjä
d'En Croe, rernatant una passada
de l'extrem i que ja anteriorment havia pifiat l'interior; ve)
feu agafar desprevingut al por.
ter.
Continuà la partida amb tendencia al domini dels e-repelates, malgrat eo que "hm Bordoy
hagués d'intervenir diverses voltee, al-nb èxit.
pene
En la segona part, TIO feu sino
confirmar-se la lamentable impressió de l'equip foraster, que
en determinats 'talmente tro .,
bä absorbit.
Unes mans involuntäries d'un
seu defensa, les castigä l'ärbitre
amb penalty, bastant protestat
pel públie. El porter tragué la
pilota, guanyant-se una ovació,
mes l'àrbitre cernedf gol per
creure que la bala time« estat
rebutjada des de dele. La mielada fou anänirne.
Vers el final, semblaren desvetllar-se ele germànica, i en un
repetit atoe, l'interior esquerre

anta pel pecls angle, econseguint
el seu gol.
Els alemanys se dolgueren en
Depetinea oraslons dte l'artitud

del riferee, perd acceptaren totes
lea deeissions.
públic encara más norribrds
se mostrà correcte i imparcial,
rortint no mes que regularment
Satisfet,
Tots ele comentarle eón ara
el voltant dele prop ers Gampionats, que ja veurem quino sorpresea ens deparen.
De toree manare s, el Club Euro
pa mereix els mes entusiastas
elogis per la seva infadigable
tasca i el seu equip pot estar
satisfet del bon paper fet davant d'un equip de la fama del
que hi ha estat oposat aquests
dies.
EsPanyot
Sana, per
1 aO
El fet de trobar-ee a la vetlla
deis Campionats, una concurrencia eitraordinäria acudí a presenciar aquest partit.
R e sialtä d'una manea d'intereat
tan absoluta, per ambdues parte,
que hom p en es si el Campionat
d'enguany serà una repetici6 de
Faburrirnent en que transcorregud el de l'any passat.
L'equip de l'Espanyol si es pre
eenta en identila forma al diumenge i si els seus individus no
mostren un mes gran entusiasme
al que feren aquell die, peques
sorpresas i notes agradables podre dar-nos.
De La Unió Esportiva de Sana,
el mateix o poc menys podria
dir-se'n; si no disposa d'altres
clavanters, el seo joc resulta ensopit i poc peactic. El futbol requereix queleem mes que uns jugador que es pasen la tarda davant del gol centrar:, per fallar
totes les ocasional
En Canals, ectuant de defensa, recordis ele seus bons dies;
de l'equip espanyolista, no pael
gran cosa mes pot afegir-se.
En Spencer, jugä amb más encere, que eis seus cornpanys; a
gel dragué acudir-se-1i presenten En Ventura d'avant centre?
A les ordres d'En Vela, s'ahrieren ele equipe pel següent ordre:
Espanyol: lbars, Canals, Peris,
Trabal, Ellas, Urgell, Jteanico,
Spencer, Ventura, Torejuän i Al.
earez.
U. E. Sans: Peceret, Morräs,
Mollee leeleig, Sancho, Earrechina. Ribera, Costa, Franch, Feliu
i Oliveres.
De sortida, aconsegueix el
"Real" el Seu renio punt, comal
d'En Alvarez; ele SCU3 contraris
s'impressionen i durant una bona estona eón totalment dominata; el defensa Melle es fa aplau
dir repetidament. Dues bones
ocasiona que recelen d'aprontar
Ventura i Tonijuän.
Per fin el Sane peca coratge

,•n•••

sial.

La prima de l'Hostal de la
Vranota, s'apropa. Escapada d'En
efreeserras, que la guanya... Els
evita q uileenrtres s'havien fet en
018 rninuts.
t En Nogueras, despres de vadees peripecias, aeonsegueix de
'Don el pelutó i a l'hora de la
!Curen. avisen que s'han fet 29'890
Iguilemetres.
, Segueix la marica a bou tren,
'ans que En Tresserras empren
!la fusida, seguit d'En Bover i
t'Alegre; per6 aquell fé pana, per_
ident totes lea probabilitats que
obre doll hi havien.
4 A Tordera, el pelotó davanter
el cornposen 17 re rredors; duce
'acapades d'En Monteys sense
Xonseqüencies. En Prat i En Sotanas sofreixen lambe pana.
'. La prima del Governador (als
150 quilemetree), se l'ende també En Treseerras; van t hora,
27 n'imite, & manca.
; El pas per Galena es presen,eiat per una (m'icor:ende considerable; el pelote) (levantar es
d'onze corredora; la preiina situada en aquest lloc torna a enilúrse-la En Trcssereas.
L'afluència de públie amb les
eorresponentes mäquines i deines, va fent-se cada llegada mes
'formidable. Es pasea per Mata'rd (74 ouitennetres), a les dues
tutees 30 minuts.
. Els corredors continúen sempre juntats; hom citen que sera
la costa de Montgat la decisiva,
pele!, es remuntada sense conseqüències.
Prop de Sant Adeiä comencen
d'esprintar; Alegre i Monteys
prenen la iniciativa, pere prompte sea pasaste per En Saura 1 En
',(3 ans, que s'enganxa materialment a aquell; perh el suprem
tsfore li falla i En Saura s'assegura la victoria amb aventatge

S'ha posat
a la venda
el volum
primer de la

HISTORIA

torta arrancada espanyolista pe,

r6 seguidament ea el Sana eul

domina; partie,ularment els seta
mitjos desentrolllen un. bonic joe
que per dissort, no saben sana,
dar el de l'atac; Ilur domini er
considerable, pare la indecisió ea
el remat els fa perdra el temps
i acaba la paciencia als espeta.
dors.
Llastima d'elgunes energies
gastades1 Be En Molió, Pedret
i Sancho. pele de Sana, i Camela,

Spencer i Juaanco, pele guanyadors.
El Sabadell bat al Júpiter
per 6 a 2
Ele sabadallencs, al revés d'ale
guns dad, ernablen veure's molt
prop al eomeneament del Cante
pionat; el fet que l'equip del Po,
ble Nou, encara que quelcom ine
complert, sucumbís davant d'un
resultat tan extraordinari, fa pre
veure un e quip m e s potent de le
que ereuen la generalitat dels sa
badallenes.

A la primera pare En Cabed°

fen dos gola i En Tena un abre.

A la segona, els vencedors refer
macan Ilur vicheria amb altres
tants. Ele del Júpiter foren obra
d'En Gil i
L'Eepanya 1 FeartInene era
pelen a dos! gola
Hl havia interés en presenciar
el partit dels des "leatlers" del
grup B; per alzó no fou Testra ,
nyar la malta gent que invadf el
camp de dareera l'Hospital Clie
Els equipe que jugaren a les
ordres d'En Baenza, eren:
Bota, Casanovas, Vidal, Plazas,
Blanco, Torres, Dalmau, Altero,
Bauliae, Paesani i Raieb, per
l'Eepanya; Santizo, Trailer°, Sane
só, Camorera, Coste Beseas, Villar, Lakatos. Carapuig, Barracht
na r MaleJO, pel Martinenc.
La primera part bou /Die eae
vorabie pe:s mertinence marcant
un gai degut a un bonic xut
Costa.
En canvi, després del desearla,
el domini pas.s. a als eermells, par
dent els satis davanters diere
ocasione de malear.
Una certera pasada d'En Blene
co a l'Alfaro, és flnainteat l'eme
pat, per cert molt visteis.
D'un cerner aprotitad per Ese
katos, marquen ele martinenea
el segelt; jugadora i palie es
caldeijen; un pereelty bastaret
voluntari d'En Camarera, origina
tones protestes en determinat
espectadora, intervenint-hi
guardes; el penalty representa
l'empat. Els e quip e jugaren arnt
mes bona voluntat que eucert.
Assemblea federatis4
Tingué !hm l'anunciada Aseens
blea de la F. C. C. F., assistirde
hi 98 delegats d'altres tants Clubs
La atestó transcorregué clueca
ment i sense res d'apassionant.
El que rada os diecuti fati si eta
Clubs del grup 13 lean de clispn.
tar-se antb el del grup A el títul
de Campee de Catalunya. Nata.
ralrnent, tot el que es parto e
discute fou endebades, ja que
'enana de l'Assemblea tothern sa ,
bia que ele cape (?) fredenatims
hateen manut que no hi hasta
!tac a que s'ho fessin. L'acord
fou pres per 70 vota centra 2a
au contra i cinc abstencione.
Es fixà la data del 29 d'ocie.
bre per a celebrar el primer gere
tit de seelecche de Peq ue) que
baurä de representar Catalunya
donant de Galicia.
1 res mes de transcendencia.
EXCURSVONISIVIE

• A la quarta exeureid eol.leetiva dale vegetarians naturistas
amics del sol, findrä lloc el dia
15 d'octubre a Teeassa.
Es sertirä en el tren de les 6
per a l'Estació dels F. C. de Canaturistes d'aquella localitat, ea
talunya. cap a Terassa, des d'en,

NACIONA.L.

CATALUNYA

ajuntant-se amb els

vegeterians

vieitarä una de les fonts dels vol
tants.
Essent aquest un acto de pro.
paganda, la Ceruissid convida a
lote els que, en pro o en contra,
s'interessin pe! Naturisme o val.
eeuin c,oneizer les sirves excaln
léneies.

p or

Antoni Rovira i Virgili

F. C. BARCELONA

EDICIONS
PATRIA
Diputació.
"reedelfen 157 e
•

De ,wenda
en els principals Kioscos i llibreries

hisigniitcant.
' El temes invertit es Mistant

be teeint ea compte l'estat geActeal de lee carreteras; aleó -no
i obstant, el record d'En J'anee
coutinúa en peu i tingut's pre'Sera que lampee s'llauria pogut
tornologar-ee oficialment, donat
/we_lä_kur§a nä kit golire 100

acaba el primer temps amb des
mini más equilibratSegona part: Comença amb une

Tots eis catalans han d'adquirir aquesta obra

ABONA M ENT A LOCAL I TAT S
quedat obert l'abonaraent
a localitats del camp nou. Els socia subscriptors d'obligaciona
nen dret preferent, eesent indis,
pensable qua adrecin llore comandes, per escrit, amb indicaste
del número de soci, a les "teles
del Club: Pintor Fortuny, 1, fine
dimeeres viuda, dia 4, a lea aou
del vespre.

Del tren

assaltat

Ahir al matt va conferenciar
amb el general Arlegui el jutge

instructor que catan amb aquea
assumpte, senyor inconoso.
Es ereu que tractaren d'emes
detencions portades a cap a aqut
Barcelona.
Per les set de la tarda del me 4
tela dia fou citat per a contersei.
ciar amb el senyor Reynoso, el
tap de la brigada d'invegiga014,
criminal sznyer
"

'
de 1 822
Dimarte, 3 d'ectubre

•

La rifa espanyola
Lista dels números premiata
len el sorteig celebrat a Madrid
el 2 d'octubre 1022.
premlat amb 100,000• pessetes
2.216 Ferrol-Tarragona.
preml a t amb 60,0170 'malato.
11 . 016 earcalona-aiadrid.
premtat amb zo,000 oessetev
6,532 Saragossa- Mag:.
Premets amb 1,500 pessetes
12,491-4ìranada-Madrid.
94,875 Cáceres.
14.185 Caree:esta-Madrid,
18.561 Madrid- Màlaga.
3,374 Valanda-La Línea. •
29 . 558 Barcelona-Madrid,
20.750 Barcelona-Palma.
26.414 Valencia-Madrid.
17.453 Barcelona_La Linea,
15.561 Aldcant-Madrid.
28.073 earce:ona.
32.974 Gijón.
2.246 /dala-a:a-Palma.
15.533 43ranada-aldilla.
33,990 Logroilo.
premlats amb 300 pessetea
CENTENA

23 25 27 33 77 100 107
113 107 245- 251 225 987 327
316 349 365 399 542 546 547
577 598 626 644 657 691 756
780 801 840 860 866 877 890
908 0 437 975 979
MIL

DIVUIT MIL
020 045 065 095 104 149 132
209 219 225 226 270 287 322
324 348 450 557 568 580 640
661 895 743 797 879 917
227 249 251 259 268 307 367
DINOU MIL
034 108 133 143 188 239 272
284 306 368 381 383 392 409
425 480 518 559 595 598 620
646 687 668 705 751 76G 794
802 816 835 852 854 871 953
991
VINT MIL
044 051 115 125 219 258 259
314 350 387 483 490 499 506
509 539 551 553 595 609 618
829 649 697 752 770 777 887
824 867 871 887 944 965 974
985
VINTIUN MIL
013 025 027 030 042 093 103
115 141 195 196 201 250 270
284 327 345 396 416 417 432
444 517 539 562 569 605 615
624 657 678 695 702 703 829
756 778 807 811 824 882 889
896 907 917 926
VINTIDOS MIL
022 073 078 107 122 140 159
173 176 186 227 242 294 290
334 341 346 348 357 368 400
411 422 445 456 475 489 493
496 562 565 571 602 633 635
640 642 645 653 665 671 756
902 927 965 968 980
ViaMTRES MIL
029 039 044 047 083 123 131
136 173 292 301 333 334 262
369 411 433 438 448 459 474
493 499 510 535 536 555 564
585 637 643 645 646 693 729
745 778 812 725 858 786 839
890 923 845
ViNTIQUATRE MIL
(328 012 122 203 207 229 283
295 313 341 351 399 413 437
464 484 489 494 496 501 527
553 556 559 565 674 776 796
701 704 754 787 834) 852 896
910 925 932 062 991
VBITIOINC MIL
015 018 032 052 094 135 110
149 151 218 236 370 388 428
438 448 450 452 ate 474 493

093 107 165 208 235
319 324 372 390 406 442 462
510 519 520 555 595 634 643
6 0 9 702 704 710 728 743 744
761 767 788 800 818 831 845
862 831 891 893 920 925 953
DOS MIL
077 107 123 152 191 203 209
210 215 271 300 301 324 333
349 351 3430 369 385 425 435
4i5 456 470 479 500 522 531
533 569 642 646 664 698 725
716 752 773 824 843 867 880
911 917 948 963
TRES MIL
003 023 079 074 076 101 119
1: , 9 138 144 169 211 216 217
22
. 9 243 247 260 304 435 440
455 489 546 531 583 602 687
628 513 650 651 634 659 663
6 0 8 592 720 752 830 874 899
910 954 958 977 984
499 510 542 561 91 t) 1;58 603
QUATRE MIL
691 737 785 803 816 838 803
018 066 178 196 241 265 269 . 918 974
313 357 330 349 355 380 476 t
VINTISIS MIL
499 570 583 594 613 611 656 . 046 057 097 263 3e7 391 393
632 704 718 745 759 765 809 • 399 466 467 475 401 501 504
854 0 65 917 954 963
I 521 553 666 626 666 753 731
0HW MIL
775 801 818 864 899 913 950
025 859 296 245 277 360 386 936 960 964 966
323 115 490 4 6 9 554 580 596 i
VINTISET MIL
5:3 615 654 656 666 759 770 1 063 061 128 156 178 285 288
879 887 895 912 913 928 941 336 343 351 409 423 429 445
931 957 979 983 998
495 516 537 550 571 574 597
018 MIL
653 655 690 732 763 777 779
03 05 070- 090 110 125 136 196 805 829 881 893 919 948 950
3 1 9 333 355 410 417 443 974
4.4ö 495 503 570 587 588 600 '
VINTIVUIT MIL
67 655 688 719 739 190 859 022 041 043 076 105 155 205
922 950 971
212 235 2 4 1 251 254 264 307
SET MIL
309 315 338 315 257 369 391
8'1 031 041 082 098 119 179
400 415 445 470 488 522 588
259 265 316 318 345 351 609 631 673 692 699 705. 733
399 403 468 500 545 622 ; 740 788 811 881 912 936
659 704 709 722 742 765
VINTINOU MIL
7 n),) 929 708 851 890 906 919
019 027 043 078 095 100 116
g2:.) 965 973 974 979
119 133 195 211 221 263 275
VUIT MIL
338 367 429 437 446 482 501
0 0 1 15 07 029 052 094 150 216' 560 580 583 591 613 663 680
220 250 251 262 266 289 298 743 748 898 907 914 936 94S
305 353 343 347 414 417 451
953 954 966 991
461 170 509 537 548 552 558
TRENTA MIL
54 2 588 608 615 631 660 663
010 036 051 056 062 066 091
690 733 790 832 845 852 894 096 103 117 119 160 164 201
945 970 979 984 992
216 261 307 357 397 399 435
NOU MIL
499 514 516 530 535 583 639
85 7 007 110 149 180 205 228 640
652 722 725 739 742 '774
211 254 322 765 368 391 424
778 886 901 918 939 943 959
428 435 412 446 452 471 504 960 965 991
510 511 524 531 554 561 602
TRENTAUN MIL
696 6 32 761 782 801 818 839
006 042 045 063 069 077 082
944 815 887 889 892 893 911
162 196 266 274 289 300 303
1492 927
310 314 323 359 412 419 441
DEU rr:L
466 468 503 528 529 570 575
OrI iS 875
027 070 095 112 123 580 592 620 635 660 694 781
127 140 184 191 249 252 293 791 795 800 804 813 828 839
3) 421 450 457 470 482 493 851 914 -930 939 964 969 989
515
523 555 556 604 608 713
TRENTADOS MIL
732 749 781 911 946 937 963 023 025 027 033 100 129 185
ONZE MIL
189 208 226 294 330 442 516
0 11 958 095 101 147 177 205 1520
534 535 537 541 545 579
o^o
u
7 9 98 335 413 415 606 611 627 628 658 681 690
411 420 432 464 497 530
691 713 728 732 743 785 796
7-3 9 7 n 1 757 769 770 851 573
884 809 830 837 838 858 863 960
899 900 504 960 961
887 950 952
DOTZE MIL
TRENTATRES MIL
000 006 018 025 030 068 102 ! 006 021 083 085 103 119 169
108 125 136 142 160 202 226 186 187 209 224 239 258
260
288 225 336 318 363 391 395 269 278 315 335 345 371 384
432 107 422 423 446 453 511 392 458 467 522 529 530 587
515 581 638 726 766 .774 830 618 637 653 656 680 684 712
838 881 900 918 982
i 722 744 807 824 960 961 965
TRETZE MIL
011 038 115 136 139 162 190 970
MIL
1 94 221 234 241 325 338 354 ' 054TRENTAQUATRE
156 169 202 208 219 239
390 392 435 189 497 571 798 252 290 410 420 428 442 449
001 714 732 757 867 919 975 489 495 498 514 516 527 530
CATORZE MIL
550 558 581 602 606 640 695
019 027 046 049 076 098 125 730 740 778 795 804 830 866
1 38 117 150 189 222 227 252 876 893 901 918 933 957 985
200 372 442 443 448 488 537 898
7:39 553 564 599 610 628 651
TRENTACINC
'33 3 704 7 4 8 777 790 814 818 010 039 059 087 060MIL
201 22.
8 29 859 920
945 949 983 986 222 240 287 295 326 339 348
QUINZE MIL
393 429 433 448 469 538 813
055 117 135 155 176 215
277 292 311 404 460 471 216 614 646 654 680 700 725 740
5a2747 765 881 896 931 966
572 634 747 748
759 771 780
99 aproximacions de 300 pes81t 890
sctes cada una per als números
SETZE MIL
restante de la centena deis pre001 028 036 055 057 084 102 mie primer, segon I tercer.
155 147 162 180 195 219 239
2 aproximacione do 800 pes259 282 312 322 323
318 425 492 500 508 325 410 setes cada una per als números
52.5 862 677 725 736 561 593 anterior i posterior al del prcanl
800 848 861 803 864 745 748 priMer.
869 885
2 aproximacions de 500 pes834 904 99f 992
metes cada una per als númeDISSET MIL
ros anterior posterior al del
0374
09 016 050 082 114 134 203 prem! segon.
380 437 492 512 518 520
aproximacions dé 514 pesse53 7 547 571 582 595 603 630 tes2 cada
una per ale números
633 68 6 690 710 722 731 743
anterior
j posterior al del premi
756 75 7. 236 889 .852
9711
aercerd
028 033

LA;

PUBLICITAT'

Associació Protectora DE CATALUNYA
de l'Ensenyança CaLLEIDA, 1, •a les 19'15. — Un
partit de futbol de gran interés
talana
clan ugat avui en el camp del

Segon coneurs do beques
per ele Estudie Normals,
de la alanaoraunnat
Com sia que amb la coneessiö
d'una beca de sis centes quaranta pessetes anyals a la mestra Na
Maria Tuset i Sala, de Sant Vicens deis Harte, no ha estat exaurida tota la quantitat de dues mil
pessetes ofertes en el Concurs
obert per l'Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana, a la
concessió eeonómice als
mestres que'le necessitin per a
poder cursar els Estudie Normals
de la Mancomunitat, a petició
d'alguns delle, es reobre no y ament dit concurs a bale de la
quantitat actualment disponible
de "mil trescentes xeixanta pessetes" anyals que podrä esser
augmentada si nitres elements o
Gorporacions oficials, Associacions, o particulars, que's preocupin del pervindre de l'enseayunes a Catalunya es decideixen
a contribuir-hl amb donatius
apreciables, abans de la clausura
del concurs, que es regirä per les
següents bases:
Primera. — Els concursants
adreearan a la Secretaria de la
Protectora per tot el dia 15 d'octubre prop vinent, les seves instäncies acompanyades de tots
aquells documents que justifiquin
la seva preparació i donguin idea
de les seves condicione intelacchiato, morals i socials que s'estimin pertinente per a il.lustrar el
judici del jurat.
Segona.—Els concursants concretaran tamba en la seva instancia l'abast de la cooperació económica anyal quels sigui precisa
per a completar els seus mitjans
propis, ateses les seves personale
circuinständes, aixf com també
la forma de sa precepcia i aplicac56.
Tercera.—EI Consell Directiu,
tenint en compte cts documente
presentats i prey ies les investigacions que cregui oportunes, designarà lliurement el concursant
o concursante que hagin de resultar beneficiats, tractant ja directament amb ells ele detalle
anexes a la subvenció otorgada.
- Quarta. — El Colasen Direciiu
mantindrà en els dos cursos subsegüents fins a la terminad() dele
Estudie Normals la seva cooperació al concursant o concursante
escollas en el primer cura, Sempre i quan la informada que rebi
del professorat dele mateixos
doni la garantia de que és ben
aprofitat ei sacrifici de VAasociaci6; i en canvi podrà suspendrela en tot moment que obtingui la
certesa de la inutilitat del mateix.
Quinta.—A la fi de cada cure
els beneficiats tindran el deure
de remetrer a la Protectora una
breu nota explicativa del fruit
deis seus estudie durant l'any,
acompanyant certitIcats Acalle
de les qualificacions obtingudes
en el mateix,

DEL MUNICIPI
Secct6 Central
Releen) del objectes trobats
dipositats en la Majordirnia:
Un porta claus amb duce claus
i dues elautes, una porta bugies
compiet, per cotxe; un boa de.
ploma negre amb borles, una par
Sida de naixement a nom de alanuel Cervantes Nicolas; uno porta claus alab nou clautes i t'Urea
dues id.; un porta claus amb cinc
claus i una claueta, una bossamoneder de pell negra, contcnint
un porta claus amb dues claus,
dos mocadors 4 metàl.lic; un porta claus antb quatre daus petites, un trípode de fusta i un estoix de cuiro per aparells topogràfics.
La bona administrar:1a nacionalista a; Augment do
recaptació
El president de la ponencia
d'Arbitris indirectes, senyor Bar-,
hey, ha estat facilitada a la prernsa una nota de la recaptació obtinguda durara, el primer semestre — d'abril a satembre — do
l'exercici econamic 1922-23, en
cure.
Puja 9.754,572'97 pessetes que
comparados amb les 8.530,12813
pessetes que hora va recaptar
en el mateix perloda de l'exercici anterior, reulta un augment de
1.224,44484 pessetea a favor
l'exercici actual.
L'Ex p osleld d'Art Català a
Amsterdam

L'alcalde senyor Maynés rebä
ahir un telegrama dol regidor senyor Duran Reynals participantli quo el diumenge fou inaugurada oilciailment l'Exposicid d'Art
Català a Amsterdam, amb assistäncia ele les autoritats i nombras públie.
Inaugural:16 del ferrocarril transpIdeneno

Avui han de marxar cap a
Puigcerdà; els regidors senyors
Degollada 1 Palau, en representació de l'Ajuntament, per assistir a la Inaugurada del ferrocarril transpiranene, seeeló aspaM'Av

--4

Darrera Hora
DE L'ESTRANGER

LIeidatII, entre el seu primer
aguja) i el de Mollerusa, resultant
guaayadors els locals per qua- VENIZELOS ACCEPTA DEFENtre a zero.
SAN ELS INTERES308 GRECA,
Com hem dit, el partit fou de
PERO NO FER POLITICA
gran interes i essent presenciat
Atenes, 2. — El salven. Venizepor nombras públic. — Estadella,
los ha telegrafiat declarant que
SITGES.—L'alealde de Sitge8, ac-epta l'encärrec de defensar
En J. Planas i Robert, amb el pro- ele interessos grecs e l'estranladea de donar a coneixer la vera ger, peró que manta la seva teriniciacid do riada de protege els ma decisió de restar allunyat de
artistes mitjançant ceatamens la política activa.—Radio,
anib atorgació de premls consistents en un xalet a cada una de L'ASSEIBBLEA NACIONAL APRO
les branques de les arta, ha adre VA LE RESOLUCIONS DEL GOsat avui al ministre d'Instrucció
VERN D'ANGORA
pública el següent telegrama, el
text del qual agrair6 inserteixi en e Angora, 2. — L'Assemblea Na.
e/ diari de la seva digna direcció: ci5nal ha aprovat per unanimi"Enterat projecte R. O. prote- ta t les resolucions del Govern
gint belles arts, cree-me com cap d'Angora.
L'Assemblea acord d, la maaltre obligat felicitar-vos per haver coincidit en molts extreme teixa manera autoritzaa que sen
idea, laboraci6 de la qual esta ul- viin representants a la conferOntimant agrupament intelectuals eje nrc l iminiir de Mudänia i alcatalana previ contacte i armen - tres del.legats a la de la Pau.Radio.
academia
cia president t companys Retal
Academia de Sant Fernand, con- KEMAL ORDENA LA SUSPF.NSIO
sistint en premiar amb xalets en
DE LES GPERACIONS
aquesta vilo artistes iberics mitGonstantinoble, 2. — t'austera
janeant concurs les líales principele del qual ens honrarem a sot- Ramal ha comunicat que acaba
metro a V. E."
de donar ordre de que siguin sus
peses immediatament les operaCions militars.—Radio,

DE PROVINCIE>

ASTUR1ES CONTRA EL GOVEXN

ELS PROGRESSOS DEL MCviMENT ARTMONARQUI0
Londres, 2. — Segons les darrenos noticies el moviment antimonàrquic va guanyant terrera/
a Grecia. S'estima q ue soisa-mant l'enizelas pot detenir la
prociamacid da la República.—
aadio.

que el nou Govern no deu ten18
earäeter polilla.
Tampoc ha acceptat el cera)
el senyor Dioniris, basant-se
la mateixa
.
LA ESQUADRA JAPONESA A
BUENOS AlF.F.S
Buenos Aires, 2. — lis fondejst a aquest port la esquadra japonesa que ve per assistir a la
aolemnial preu de possessió de
Presidencia de la Repúbaica pe!
senyor Alvear.—Elavas.

DE BARCELONA»
DESGRactibr-l'
Anit paseada, a dos quarts d'o*
se, fou auxilia( al Dispensari del'
carnet, de Sepúlveda Pef-e- Turra
Ferrer, de 29 anys, d'orce' bari
her, resident a Vilafranca del Pe4
nedes, per presentar ferides i coa
tusions a la cara i fractura de
tres costelles de la banda dreta,
de pronastic reservat, praduides
a la Ronda de San Antoni,
vant del carrer de Casanova en
anar a pujar a un tranvía de Cita.
cumvalació.
Després de curat fou conduit
a la Quinta de Salut "La Alianza,
UN !POLICIA ATRACAT

Anit pasada, a les deu, fou auxiliat al Dispensara de Sant Mart.( Fél ix Cerrillo duarez, de 39'
anys, calca, bahltant a1 acaree.
de Rosselló, número 538, segona
guardia de Seguretat, que presen,
lava ferides incises-punxants
la regid parietal i avant-hrae
drei, 4 anime a l'espatlla dreta, de'
pron6stic reservat, causades «per
ur.s desconeguts entre els carrers
de Fresser i Rossell, robant-li
260 pessetes anab 20 cèntims.
Els tres desconeguts van fugir.El pacient, després d'auxqiat,
anar al seu

OVIEDO. — Las dareres achtuls del Govern han agreujat el
problema bullere
Sise celebrat a Langreu
miting arganilzat pel sindical de
minaires.
Els oradors aconsellaren als
obrers qua_ segueixin treballat:
encara que el s patrons els ma.
ORiSI PARCIAL Glii>•CA
nin parar, i que tinicament deiAtenes, 2. — El ministre d'Axin d'anar a les mines si la for- fers estrangers, senyor Politis,
e a armada els obligui a aix6.
s'ha negat a continuar desemIgual cosa es dirä a la Duro penyant el carraca puix estima
Felguera, que fa dies va sospendre els traballs.
Al anal del mitin s'envia al
•Covern un telegrama redactat en
tons eOrgies.
\ríes
El Gavera ha demanat al go•
vernador que li dongui els noms
deis senyors que formen la Junta del Dr. Glmtsd, Rambla
Pla Blogneria, e, t ,er
ala Defensa Regional.
Com es pre.senles a demana: (entre Hospital a Sant
Pan)
p uestos nornes el portee del GoVENEnl, IMPOTENCIA,
vera civil, els de la Junta t'indiEllFIL1S
N rninure.CajaiN
carea que la mateixa en pié ani- Evre c Ial, trartamence pe•
Asalto . 28 Fume
ria a yisitarlo al Govern, per .1 al guare c nt rapld de les
indicarlis que aran i el progra- 9ALALT/ES , SECRETES
Comunditari
ma que tenien,
MATR1U, P19-L, RIJFEDos Mate el aestigcr.
PRoSTATA
un camal de eent rnd
amb
La Junta sorti malt mal impk,seuis per explotar »presionada de la conferencia, ja Consulta: de 9 a 1 1 5 soca
mirillas,
legal, lucratnt
a 1 econaraica per a
que adverti, amb la natural sor• empleats
seno perduea.
I obrera.
Escrlure LA PUDLICITAT
presa el governador desconeix
flamero 3365.
per complert el problema huller.

Clinica
=Urinaries

REVOLUCIO A TERCIE FIXO
Revoluotó a temas Veo
VIGO.—Dinen de Lisboa que I:
ha completa tranquilitat a la capital.
El capit de fragata LIule Ramos
ha sigut detingut en un va i xel! de
guerra.
Continua la detenció d'etemenli
que prengueren part en els fets
d'octubre.
Es prenen grans precaucions
davant l'excitadó que regna entre els funcionaris civils i militare per la qüestió de l'aument de
SOUS.

El (Para "A Capital" afirma que
la revoitici6 no esclatarà fins que
torai el president de la República,
que ara es tuba al Brasil.
Catalunya 4 /tragó davant Ies deficiencles de l'Estela
OSC.1.—Han arribat els representante de la Mancomunitat
de Catalunya, d Lleyda i Tarragona, amb unió del Com ité latenregional d'Araga.
Han celebrat dines sessions,
acordant anar a Madrid una enmissió magna de forces vives per
a demanar al Govern que intensifiqui vis treballs d'extinció de la
l'agosta, que amenaça amb la ruina del pais.
El governador ha obsequiat
amb un dinar als comissionats.

INSECTiciPA1
pAPAD[LL

Tisis-Tos

Curael0 rulleat de la tos

t afee pel lleleament, en-

ramen( de la

(Ist.

bronquitis,

debihat pel sistema
artlkenl. Consultoet featult. Ronda Sant Pau, 41, de
2 quarts de tres a O Quarta
de 4 1 de 7 a 9. Festes.
de 10 a 11. Visitar particular. Pelayo, 7, primer, do
Quarts de 1 a 2 quiten
dc 2, 1 de 4 a 5. Fe,tes,
de 12 a 1.
sec).

id gä ndjá g2

ILIZA
LLAMUSI
De 5 a 7
a1untanse, ES, arine3pal

AUTOMO VILES
El Stndebalter "Liglit-Six" se construye
por compkto en la fábrica de automóviles
más moderna y eficiente del mundo, en
condiciones excepcicnaLnente favorables
para la producción de coches de óptima
calidad.

1 Stcvenso% Relapsa y Cit
AGENCI A

ESPAÑOLA

Valencia, 295-Barcelona
1 Ros 4 44 va co
E de ßespremexi >ara Shickbaker

•nnn

"IAGHT-SIX"
Roial Monean/. da Santa Merla
de ateusatem (Catre'. de Sass
Ella), Cl . Casi Cercas)

cinc.

Neumi tito.
merandmadee.

Solemnes cunea que la comunItal, de
monees Franctscanes-Clarisses
aquelx
monest/r dedicaran a llur pare 1 fundador
Sant FrauCesc (FAssIs ca el presea any
de 1922 .
Octubre, dia 1.--A les set, masa releas.
A les nou, orle solemne amb cipos!.
cid de S. . DM. essent celebrant el reverend doctor Lful
s Gire, rector del Tala/
Santuari de la Demanova. asalstit del reverend Joadulm Vila, Me/13 de) monestlr.
1 del reverend pare fra Manuel Sancho
0. hl Portara la capa d'honor el rece
raed dolor don Mart.( Caglgva, visitador
general de les religioses, I despres de
Pevangell enaltIrk les gldties de/ Seratt
d'ASSIII 1 reverend pare fra valentl Pons
O. P. st
El dale de les rellgto,c, latemeetarS
per primera vegada 1 arub acompanyament trurgue la masa de Santa Clara",
del paro fra Manuel 8anelm, mereedart,
que la dedica a adne l x Inonesnr.
Tarda, a dos (marta de efe: Exp011eld
de 8. D. /4 , rosIni relniat, estael6 al Santhalm, novena a/ pare Sant Francesc , cant
del! golfa I reSerVa.
Nota —Tols els Metí que havent confessat combregat visttln Pesmentada esgleala poden ((manyar indulgencia plenaria. prelrant per laa lnteaciona esa Stun

rae.

26 limo a 0000 buglis
kles Ars)-
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EX PUBLICITATo—

TEls Espectades
--TEATRES -

DON JOAN- DE

Gran Teatre Espanyol
•

Tarda, a dos queda
• du cinc, estupend vermut:
• 192 representacions de la
11 famosa obra d'Amiehatis i

N

I Pl11112! I HOMI i
1

liä

Mäntua

Baixant de la Font del Gat
se o la rAarieta de l'ull viu
111
a les deu, gran èxit
a de rialles. Séptima repre-- •
• sentacio del divertit vodevil
g en tres actes, tradueció de
• Lluis Capdevila
la
La Rectoria

e 1

!l'U° eei i I
g

Ni.
g

N

rE d'En Josep Burgas
. :
: Es despatxa a comptaduria

5

r•

•

DESPEDIDA DE LA COMPANYIA •
N

Tr.rda 1 tila, benefici

Gran rompanya dramática elote-

laplart -

llana

El sainet en un acte de S. RuId sinol El p:ntor de rn.raxatia 1 Que
ie eran Bel...orla! Es tii1bpktra a
etatiritalin la.

N

SI

13
Nal1=333323BLZEZZ311131113
•n•n•n••n

PALMES

,

PentS. dt-

actea LA AMORDAZADA, mamila
•
3 presentado, decorat.nou; en Vade
• sisó es presenta l'incendl d'un valCeli o alta mar. Dissabte, estrena a
Espanya del sensacional drama mea
mi riere La mujer amante o el mayor

del

ELDORADO

N

Teatre Catalä Romea

IN
C1RCOL EQUESTRE
1 Companyia internacional acrobàtica, 111
•
equestre
Directeur, alr. Ventura Calman. a
'aval, bit, a tres quarts de non,
&n' eses, van 10- ig
; magulfic prograina,
0 tes les notables atracctons 1 el Ovan i
gi Resten:.
911
tlimeeres, alt
Rema,

ig

DEL GRAN

III

o

3
s en obs y qut al beneficial, penetran .
ii pan eis moments arusiem El Oren
i Floreases 1 Illiu SoLea, cómica ex- .»,.
pi eiitrip s enirruStles fa Inc arribats e...
o n'.arnarlea. El novel) harlton Rala. .
Antonio Fi:nmeno, qm. ecompanyal ri
."1. fe'!" el Seo maure cantara un ro- in...
manso d'una coneguda ópera Meter
i.
Szapaen, que executhrh el P' lancho ,_.
le la muerte, adentes penthinn part 2
en totes les atraectons que formen 'a
IN
el programa.
II
r rovrama mOnStre

2

música del mostee Vives
PEPE CONDE

Ilmeemo
CATARROS
- antiguo. y reciente,

TUS..
TOSES, BRONQUI...

S radicalmente por la

rasineleacrunazartaelliali
ersimatraium2221022zzerszemers
_—
_____
Cl fi ei S
______
--araitits==.-ANZE:71:F.a1G241L1=9

a

ÉlUNUidakiataadimanninaCi

Teatre Circo) Bbrcelones
Gran companyia de vaudevill i
grana espectacles
Primer' actor: Jaume Borres

Torrens

Soriano

Dilluns, dia 9. Debut Cempanyia, amb la grandiosa estrena
de la tragicomedia en un predeg
dos actea i un resum, de VictoTia 13enedieto
LA M3YO3

qua procura
,

tren(

C:12

GRANS BEBA1XE1
370 pessetes
Menjador,
Dormitori, 500
260
Despatx.
170
Rebedor,
400
Saló,
1,700
Tots els mobles per un pis
1,700 pessetes

figera -

.413

CO

03
co

o
on

nao

Go

Fábrica da Prestes Gerees

Italeles de N'alencla 5 artieles de construccia

Casimir Veis

HERNIAS (QUEBRADURAS) Y RELAJACIONES

Despatx: Tallers, 72

Maman/toso tratamiento mmano-ricloterepico GRAN CONSOLIDATIVO RASION
que no solamente es una perfectibilidad tangible y reconoctda, es cl alivio inmediato, una carantfa absoluta para el herniado y su curación radical en corto plazo,
tanto ralle breve cuanto menos Inveterada la dolencia y mis Joven el enfermo. Salto tan asombroso ha merecido la adnilracitin de las Corporaelonea CientifiCas. e le
bontenaJe de las altas rue.ntailtdadeS :alee/feas y, por el. anta lta felicit44144-vado
de Orden de S. M. el Rey (g. D. g.). Pla5P. gratis el folleto inStructire.
Dradmho central: Cermen, 3a, primero. Barcelona. dir ig id° por llamón free").
Consultorio: Arrieta, 1 I, pifio balo, Madrid. a cargo del clrulano RAMOS (hijo),

Tetaron A. 5090
Fàbrica: Cerrar Benavent (pró
xim a la Traves sera de Sana)

BARCELONA
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N
AVIO?,

Seres,

tat

tree enceqUe'
El Irean de

pi lloro une, Huele belvedere, Corrida •
Al de toros . per Gama, Belmonte 1 el 13
Si
inalaurat Gallito: La conquoela de 3
P •iir HI500tIn. DIIOU3, EitreMis: Ele tres moaquetera, aleó ca'
puol; 8. hl. l'americio, per Douglaa E
di rn:ebanzar 1 nitras,

rlefflridE5333.13lAride..=CMCM

Cata innya

a
rj

Notable sextet Avut, dimalts, •
grandies acOnteizement. els dos colusos de la eineinalograria Mari la
3 Pickford 1 Douglas Fairbanlia, Son SI
reedite). (artistes assuclatsf, per •
a 1
El Qu'IRA modere si
• Mary Plcktord.

•

•

CONCERTS :

Palau 1V1u3lc3 Clalana
ORQUESTRA PAU CASALS
in (Programa &pida), P er Douglee
bis concer!s de Tardor els dies
Fairbanke I la de gran risa S'ern.
12, 19, 26 i 29 d'octubre, i 2 i 5
ag nimia la aloe, per Tornmin. Vinent*
novembre. Segu-ix obert. l'abona
setmana, la mes gran pellicula le pe
Charlot: El xio. Segulflarnent: Ele fi
nient a l'Unió Musical Espanyo1. tres mcsquetere, per Donlas Fair- $ la, 1 i 3 t'oda, de ¡'Angel, de 3
banka.
a 7 tarda. Programes en teta els
•omasssussuswiziminn3i magatzems de musica

l'Ensenyança Catalana

ihrituari a,32

ELITOR1AL PEDAGOGICA
o (1rtEs PER A LES ESGOLES PRIMARIES DE CATALUNYA
1
Infantz 1 ticrs, llibret poesies per a infante . . .
Cartlpäs catalit, per Pau Romeva, amb ellbuixos d'En
125
Josen Obiols, serie de 5 exemplars
Nztes b:ogrätiques i critiques d'En Manuel rAile I Fon-

Gran as:Grill en corbata;

••n

M 14T/Us
DE CARVI 1 BORSA
PASS:210 DE GRACIA, 17

Cumplimentacia d'ordres
de Borsa en valors al
comptat i monedas estrena
geres. Intervenció de conteactes comercials i pres.
teca sobre mercaderies o
valors; subseripcions o
emprèstits, etc., ele.
Dtraenió tefe-ere-ara

"MatICENTE"
Tefafo na: 455 A. 1 C9 A.

li

l : ivlI

u
VcItes al major
Comer2n1 els generes en gusta casa vesiireu amb gust 1 escuda
s
ISIMISSIESE0321131BMSZWIIIIISSIMISIIIIMESEsicullis
g litheffinfillg aimELISCSS:111113111ellicAMIZISSISIIIIIMMOSIM
02..........aliaMsMcamsfaelesW.7 nHIMCS

to " EQUI " Q" U

i

lablii.,

ació

l
f

'

baldorn 1,000 flaseades llana matriinoni • a
"
915
2,000 flassailes llana cantera •
"
"
l'10
. . . . a
1,000 seda abrir: o capa.
•
Peisetes
a 157
. .
2,033 vana ebrio o

61 •

Totes aquestes obres es troben develada en les prineipals Ilibreries de Catalunya i en les olleines socials, ROS, 1, pral.
Tetaron 5,199 A

g

r. GOADA,

Mals de la pell. Vies urin grios. Raig X. Corta Cala!anea, 642, de 2 a 4. Clínica de Sant Pan, 44 do 7 a 10

.:Mr.............. IBMCM.......M.
SIPMPI

pera vuit dies

1,000 eutti inataias adam laseat, 140
110
Rematada total 5,000 ints. Pirtateu
Satdena 5'0" 111"
"

ICICalre131131110

"
",LINNTZik=1MML...

Zabar"..11...

monstre només

3
2

Próximam ant es posara a la venda la Blogratla d'En Pou Clans, per N'Antoni Rovira i Virgili, i el segun volum de la Illstórla de Catalunya, de F. l'alta Taberner i Ferran Soldevila

N

Pantalonerk-Camises i gèneres per n vest:ts jaquea
u Grans fontasies-Artic!es blues i negres-Grans novetats
Tota
els dilluns il divz-ndres.v enda de retails hu
Recomancm horas sastre s i conbmics a
•

12

paper ..

devila
Sil.labriol *di:lit per l'au Romeva.

'n

la

&AM-3Mo n,..1.1-4-3araßTeit

1'50

"

u
d'hivern
novetats
Rebudes totes
:
r
Oreo
generes
per
a
ebrios
Es .'a casa mis ben asserNa ea t eltm, XevIo13, Estams Auutrna, Gabardines, B8112filiReS, XCSierS, Gabanys, 1
•im

amcworslatalummo.mmweerssr

rcne Itilwr.

Serle de Mapes esquemätIos
Història de Catalunya, per F. Vulls i Tabernor i F. Sol-

IA 2
I
5s5T:
1809

per a la temporada

les

1'50

150
Francesa Pi I alargan, per Josep Roca i Roca. .
2
Gramàtica catalana, per Pompeu l'abra.
2'25
Aritmttica 1 Geometria, per En Josep Grill i Fabra.
3
Gcografia de Cataiunea, per Pere Blasi
20
catalana, tela. , . . . e
Mapa terres da liongua
.
..
12
papel'. . e . s
0'10
,
esquemätic de Catalunya
Qüestionari sobre História de Catalunya per a servir de
Protectora,
primer
i
sede
la
guia en eta- concursos
croo
go n grau.
0'75
Tercer grau.
Manual dlillstórla Critica de Literatura Catalana Mo6
derna
20
Mapa do Catalunra, telat.. . e 0

AGENT

;izzat c ni t'd'a sai\l'iPe:i

tanals, Per NNAnioni Itubió i Lluch.

Vida abreujada del Beat Ramon Llull, per Mossèn Llo-

y,

ielli

ta

Associació Protectora de
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_ onume2tal Waholria
10

nesaallIffrentasztlmegteret
Saló
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Renda Sant Antani,
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EL UNIVERSO
Ponent, 3 b's, B
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Unas

emantine

Avui, dimarts, tarda, a dos
quarts de cinc. Das inteeesants
perlita. Nit, a un quart d'onze.
Escolla, parta.. Vernielle, Santi i
Urquidi. Blaus, Mazo i Palau.

ie lemeine

moususeuateinammuterutzhat

a

oi

IR

Ultima cl .es del Sra); Reetelll. DI- 81
5, 4 erais debuts, 4. Di- •
leus, cha 12, 4 extraordinaria de- 0
O
bufa 4.
Avíal• ORIENTES... ; ;210TE- _111
Id
IN
a p.to ,-;b:i

actriu: Elvira

CZ2

Cm,

Frontó Principal Paiace

la [lit.
Per a major COMOditat del pone,
evItant sensible& aglomeracions I
prec d'infinitat de senyorS concu/Tenla, queden numerades totes les
localitata, estant obert el desnata
Os les matelsee des de les onze del
(nazi.

u

JOue, Cha

pri.tadra

esos calestaret.

tinada.

nyors tau130z Seca 1 l'eres Fernandes

Id
El mentir da In. eatrellae
Demh, dImecres, "Herrada cartell". rilt: ESTRENA del sainet /frie ;3
en dos actes, d'Atniches I Trigueros,
mfisica dolo M e sireS Calleja I Esta- vi
°Ara
U
EL CONDE DI-, LAVAPlES
N
A
o
N NO HAY FUEB714 CONTRA LA In
1
N
ASTUCIA

a

tg

ea un peco de agua sup r*iziran todou

1111BRI~Elreazzin•MEMI•9
--ESPORTS-~~1Erie~q...... --"gace

adaptaeld de rcbra cita del zenit
esptueyol
VICENS BLASCO IBAREZ
Lla proleccló de Ele quatre peneta de l'Apocalipsis. Contenvire
puntUalment a dos Quarts de sis
de 13 tarda, 1 doC quart3 dense de

•

o

r

18 etr,telorie 18

LOS GRA1S UJA/1

SU

RtIODINE", kraados

Ginjol, 3.---Cabaret continu de
les set a dos quarts de deu 1 de
les dotze a les quatre de la ma-

1

(13
t:7

aCleS 1 en prosa original dels Se-

a

RASTELLI

21

cC11,o

Algunos comprimidos de

LA BONA SOMBRA

L'APOCALIPSIS

EH, a les den ., azavrainc erovrama. FA 'debas salneL en - . Edg acto 15
• LA MAGDALENA TEGUIE t e/ valÇ net en sis manares, (vainazas en coa 14

•

DENLI-1:1

ta

•

..

2
racomemmanzenenzaseena

Aristooratiquee „eilen. artletlquee
Tota ele diez, tarda I nit , grand'ea esa en so PRESENTACIO A
ESPANYA de la monumental novella alnematogrifIca dividida en sis
parle, ellelt) de la renomenada ufonufacNra americana YETRO:
ELS QtlaTIZE GENZT8 oR

a

quadres:

el

I

parió

:D'AMARAN TINA :
a
I

GRAN SALO DE MODA

Companyla de sarsuela Ortaa-LeoAvul, &Malas tarda, 8
i MI-Gallego.ritraorillMarla
molinete. _.
$ les clac:
El caprtchito. I»
crol-L:11u
xlstós
El
•
cómica
en 5
sarsuela
Reestreno de la
un acto
li
El. CUARTETO PONS
II
N
al I la sarsuela en un acte I qualre el
oi

ag it aun
TEATRE NOVETATS IIIa U

RHOD!NE

a
O

Palace Cine
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111

Exit sense

+M.10

ics

canagasunisniukstarlsZIL

huet, PER TU PLORO, ICERVENETA, d'En Burgas, s'estrenaran
dimeeres, 11, veillada inaugural

ti
ii

•

Haz un mi

a de loa crímenes.

I LLORES, d'En Cre-

u
a
u

e

111

3 insrts, a 401 quarts de den de la litt,
Ir extraordinari Hit de reMcciOnent
ga drena& ea dos parís, e/IV/da en vult

Un. actor

AVELI GALCERAN

ROJAS-CAPARO.

: • Está tues Anitnades • 1
I
e

Avul, dimatis, "Colosals pecerames". Faltas delä notablas (Mi PaNi de marit, Auxiliar da cuinern, La
conquista de Revine . la- !mimosa 3
PeLitenla de orno argernenn El 11
cameló; e) tercer enlacia' de le aran U
serle Nou Fantomes, 1 el quInt
bre de la formo., novele cinematogrittica Ele tres mcsqueters,
;tus, grar.dlis estrena: e. M. ramain
rica, per Douglaa

N

Teatre Cómic

uf

Gran Cine Bohemia

iiiteeeämäsitatalialanionteain
di

1

del programa

a,.

El calor del
rapo suek amenudo
cansar el organismo
mas resistente.

le

Exit enorme

ei
II
ie

• Gran Teatre Condal i

El pulía° de rosas, Molinos de
vi e nto i El húsar de la guardia.
Nil, a les den: Exilas: La cond e
Montmart re . Es despatxa-sade
a comptadurla.

"Nando", sionyor (ulceran. Desni.

I

IMIMMn11••n•n•n•n

Avui, dfm'arts, tarda, a dos
quarts de eine. Secció verm.ailic

Nanno, senyor Galeeren. Nit, a N
tre s quarta de den: Los doe médi- N
M coa, Ne te anees que p'elltd'ae
• br,in e3:1t
Id
Id
QUE ES GRAN GARCZLONA:
a

a

plus zesinisimasSisiussur

Teatre Victoria
—

QUE ES GRAN BARCELONA;

24
sis

a
U

Drenaste; Estrena de El Jura• ment (exclustva). Selecte programa
• "CUCUlt", cine-drama Interpreta t
• per l'emlnent actriu Marlene Coopa•
•
• Avult: El xicot, gran creac10 do
Charlot, le peLlicula Que ha batut
• el . record" do rezit.

fu a mtanawatalettia sanea

temporada. Tarda a das Ziarts

c:nr: Los des rnadieca, La elegrla
IS del netalltin / 'obra de aza
N

.

ASALT, 12

Dllous, tres estrenos.

n Nit, La Rectortat
Divendres, dia 6, estrena
Un gall que no canta
•

Ill%11131[112111111~1131:3111111d11

Avul, (untarla, peratum dla de la

a

1
z

grama.

Denla, dimeeres, tarda,
Baixant de la Font del Gat

g

rimanas saseiranattirtz•ZEl
Teatre Tivoli

»
.

Ariatoorallo Saló
Palau de la Cinematerafia
Quintet
sene . —Avul, clunarts.
gran produrcló de la u lg etro" Ull
Por ull (exclusiva d'aquesta emprcsal , interpretaello magistral de rartreta finesa lig azImowo. La comiNtla
dramatice "Goldwyn" El camote •
per GOULLEN LANDIS: exIt de /a
comedia deportiva Mantequ i lla, per ot
Charle* Ray, I Cuiner heroi (ró- 61
mica). Tarda I nit, insuperable pro-

a bre

e

EDEN Ultät1111
a

•

Avui, dimarts. 3 d'octu- a
•

111

wifferrwal wwereel
a
a

•

:Kursaal
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c0 TEATHE CATALA :
d'En tPompeu Crehuet
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TEMPORADA DE u3u

:

Teatres Triond i Marina

a
a

SERRALLAA

Dimecres dia 11
Inauguració de la

2 Estrenes 2

511313 un »o

Avul, dimarts, El nou Fantomas; Baby es animosa; Quan les
Ilunr s'apaguen; La primoesa
Delgadim ; Els tres mosqueters,
quint,

Inauguració, dissubte, 7. Estrena do

o

34 osa 'Plasard; El camala; Auxiliar de oulner; El bessó
del marit.

tomas;

LIRIC CATALA

Ca'aid Romea •
• Teatre
—
:

Avisi, /da Nou Pare.

TIVOLI

Veireinielruime•••••••213

110 DIN E

MUSIC-MALLS

Diona-Ar entina-Excelsior

DIMANA, 3 7oblue6 R6 433er"

a
a
a

5C1° P°""eles
"
326
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NO US EQUIVOQUEU

Exprm Moda
Renä Sant Antoni, 61
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