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Les minones

lingulstiques

Amb el pueril recurs de demanar que es presentes el text
acial autoritzat de l'acord de la Societat de les Nacions relatiu
a es minories dels Estats, els regidors lerrouxistes de l'Ajuntamera de Barcelona obligaren a ajornar la discussió del fons de la
proposició presentada Pele nostres amics al Consistori. Aquesta
obstruccionista no tindria gaire valor, si no
petita maraobra
- i
signifiques, cona realment significa, l'hostilitat dels pretesos fede¡alistes de la minoria radical a les reivindicacions
Catalunya.
La proposició que aprovarà indubtablement en la sess__
ainta l'Ajuntstment de Barcelona tindrä, entre altres resultats
que ja s'aniran veient, el de desfer d'una manera definitiva l'equivec del federalisme lerrouxista. El senyor Rocha i els seus com(panes, que havien oposat sofísticament la tesi federativa a l'afirmació del fet de Catalunya-Nació, es troben ara davant unes
reivindicacions lingiiistiques concretes, les quals, nosolaunent entren de pie dintre el círcol de llibertats que el federalisme reconeix
als nobles i grups de llengua distinta, sin(' que resulten modestes
Si les comparem amb el conjunt d'aquestes Ilibertats.
D'altra banda, l'oposició dels enemics a la reivindicad() d'unes
llibertats lingüístiques moderades, prova que no és cert, corn alguns supose n , que la moderad() i la minva del programa reivindicatori actual català ii hagi de valer l'adhesió de certs sectors
de la política espanyola. No és tan sois davant l'afirma ció del
ple dret a la llibertat de Catalunya que els dits sectors es mostren
adversos al nostre ideal. Quan es tracta, simplement, de reclamar
el dret a l'Ús de la lengua Materna ala tribunals i les escoles,
SOr g eix la mateixa oposició. I és que les declaracions de federalame i d'auton o misme d'aqueixa gent eón insinceres, superficials,
purament verbals; i així s'esvaeixen tan aviat com xoquen amb
fet positiu, amb una realitat viva.
Fans direm que els enemics tenen més por, avui, a aqueixes
reivindicacions concretes i pràctiques, que a la formulació de
principie teórics ï generals. Fixin-se en aquest fenomen aquells
companys de causa catalana que senten alguna repugnància davant la presentad() de reivindicacions limitades. Queda ben entès
—i no hi pot_haver ni ombra de confusió en aquest punt—que amb
aixé no fern renúncia a la nostra aspirad() de plena llibertat nacional. Tampoc l'acceptació de la Mancomunitat de Catalunya ha
significat una renúncia a més emplee conquestes.
I ara que ve a tomb advertirem que alguns nacionalistes han
donat una interpretació equivocada mot "minoría" contingut
en els acorde de la Societat de les Nacions. Quan es diu allí "minoría" lo s'entén una minoria d'una nacionalitat natural ni d'ai
grup etnic o religiös, sin() una minoria dins els Estats actualment
eenstituits. D'altra banda l'expressió "minories nacio n als" no
eeesiss ssee a zas en el text re les proposicions Murray, on es diu,
textualment, "minories de rala, de religió o de lengua". Ningú
no pot negar que els catalans constitueixen, dins el territori de
l'Estat espanyol, una minoria ling ü ística, en aquest concepte és
plesament aplicable a Catalunya l'aeoril de la Societat de les
Nace
Convé, dones, utilitzar l'arma que ens ofereix la pro-posició
Murray, tot treballant per l'assoliment complet del nostre ideal.
Dubtem molt que l'Estat espanyol atengui la recomanació continguda en l'acord de Ginebra. PerÓ almenys haurem posat en
evider.cia davant la Societat de les Nacions l'actitud del Govern
de Madrid i haurem ajudat a donar ressonància europea i ambient Mternacional a la causa catalana.
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POLONESuS i RUTENIS

la
La
zia,

tinstiü de la Galitzia Oriental

polunesa de la Galltwans de la gran guerra
a l'Austria, està poblada, ii "va part oriental, per
uns 2,1er:a de rutenis o ucranlan. •1
dels grups polo viuen en.aquesta banda d, n :1 l iaiitZia, i a despit tarnb, -%,.r forma t part antigareialine polonés, cal dir
• rin justa la separació deis
- de Polónia i
al
al de l'Ucrania.
:els polonesos, que són
c ionalment imperialistes,
uposat sempre a les reivin:ons màximes dels rutenis. 1
fa molt tenips existeix una
, apassionada, de vegades
e :laant. entre els polonesos i els
tu-tenis nle la Galaxia.
plet i,olono-ruteni s'aguanz?, pir efecte de la guerra mund. " 1 - lin, al punt que després de
l'ar roH: n .
i els rutenis de la GaMai,1 oriental formaren un Govern, dirigit per Petruszewicz,
qui fon Iliputat en el Parlament
y iena. Peró l'intent de separaa s) fraeassa en mig de Panarquia,
1 he tropes poloneses ocuparen
a eu- . 11 territorj. De fet, la Gralitnia o riental ha estat sotmesa des
d'a l e shores a l'Estat polonès.
N o ereiem justa l'anexió toreada d e la Galttzia oriental. Peró
b as e n) de reconèixer Lambe que
el s p oloneses s'avenen a eoncessio ns que fan menys aspra l'enexi d. Si aquesta da censurable, ho
s eria mes encara en el cas d'imPos ar-se als utenia un reglen
matara que els prives de Ilurs
'ge steas religiosas i lingütstiques.
Ca l tenir present, en efecte, que
la inajoria dels rutenis de (ìalita l a pertanyen a la relagió grega,.
unida. que presenta notables valaa nta amb relaoi6 a la religió católica dels polonesoe.
Atril) l'intent de donar -soluca
al p roblema, la Dieta de VersóY ta acaba d'aprovar un projecte
da net relatiu a 1 ,Estatut palatal+

lar de ¡la Galazia, Estatut que
quedarà aprovat definitivament
tan aun punt el sancioni el cap
d'Estat. Segons el projecte, la Galitzis oriental queda dividida en
tres palatinats autónoma, que són
els de Lenpol, Estanislavof i Tarnopal, ainb petites Dietes o Assemblees en cada una (Vaquestes tres demarcacions, El Govern
central designara un governador
per a cada Assernblea, el qual tindrà el dret de pendre part en els
debats i de suspendre les deliberacions que consideri eonträries
a les lleis generals de l'Estat.
Un. dels detalla més interessanta i més importants de la forma d'elecció d'aquestes Assemblees es que els habitants polone sos i els rutenis votaran separadament, i els diputats respectius
formaran dues mímica, que es reuniran apart per als afers propis
i conjuntament per als afers corouns.
Els magistrats i els funcionaris
hauran d'usar la llengua nacional deis interessats, i les autoritate municipals triaran la llengua
oficial del Municipi. Cada caria
de l'Assemblea decidirä la 'lengua d'ensenyament a les escotes
de la nacionalitat respectiva. En
la designació de funcionaris púhijos es farä una justa repartida
entro rutenis i poloneses, i en el
ministeri d'Instrucció pública hi
haurä dos departamenta espedais, compostos de funcionaris
rutenis, encarregats de les qüestions pertanyents a l'Església
grega-unida i a rorganització de
Pinstrucció pública ruténia.
Des del punt de mira ruteni, el
projecte aprovat per la Dieta de
Varsóvia resulta deficientissim.
Pera 68 evident que reconeix als
rutenis un conjunt de drets Ilibertats que no tenen, per «eme
ple, els nobles no dist e n:1ns de
l'Estat espanyol,
A. ROVIRA I VUtlilLI

1 LA LLENGUA

TALLERS D'IMPREMTA
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1' obra de les Escoles complement ä ries

Sovint sentim din-que l'anima es sans dels que l'amoixen. De
d'un poble és la llengua que par- primer entuvi, el moviment tiva
Les nostres institucions mds alumnes a l'atzar d'una casualicordes de la Narinx del nin
¿ä. Les mes de Les vegades aixö
es diu per una intuida fonda- i els seins s'exhalen; associant importants d'ensenyament per a tat cesa; el fet dewoler entrar-Id
ment sentida i no per raons que despeas aquests moviments amb obrers, san l'Escota del Treball ja representa una auto-seleccial.
expliquin degudament fine a quin els dels llavis, urda anterior de de la Mancomunitat i les Escales Afegir-hi foreadament un volum
punt
la paraula intervé en l'or la llengua, gaitas i gorja, va ad- eomplementaries d'oficis de l'A- predominant d'indiferents fea
ganització de la inteLligencia. deirint l domini veluntari de l'a- juntament; totes elles obertes de potser equivocat. No donen
aquestes escotes tftols çue reponSenten la taita de la 'lengua na- parell fenetie, i, com ap..a a set a nou del vespre.
Les Escotes complementarles 'in guanys materials segurs i imdiva i no solen donar-se cometo moure's i caminar, täntejant, la
d'oficis
del
Municipi,
imiten
ja
una
mediata; els alunices hi vénen
del perquè la editen. Tampoc altanera d'equilibrar el seu cos
amunt la base de sustentada, tradició. De les quatre en fundo- amb el cansament del treball da
se'n adonen de la pena dels altres
tot el dia; el matricular-se mas
narnent
en
l'actualitat,
dues
san
eaxi
apren
de
fer
sons.
Les
maels que no la passen. .Com qui te
-..s ereuen que el nin amb aquest relativament Modernes—inaugu- va, dones, és una decidida voluta
bona taula no acaba d'entendre
el que es la gana, tatepee entu- oarboteig xarroteja, i la veritat nades l'any 1912,—peró les aPres tat d'apendre, un afany de supe,
men la falta que fa l'ais de la S s, que no diu res: s'exercitia. tenen oua llarga história: torea vació. La joventut obrera qua
'lengua própia els que usen lliu- Quan comencen a dir alguna co- les primitives Escotes d'Arts i passa per les seves miles ha sose, fan el mateix que l'heme del Oficia dels Ajuntaments de Gra- fort una primera garbellada, i
rement la seva. La lengua nadiva és una necessitat de l'aspe- lose; la seva paraula és genéri- cia i Sant Mart.( abans de llar tant l'eficacia de l'Escota creta en
obrar sobre els millors.
rit, com he és la de la llana pels ea o comprensivu de quant per agregació a Barcelona. En tota
seva existencia unes i altres han
I be mereix aquesta selecciO
eamn-ts a vil/re a les fosques, la ella voten dir. A casa en une un decapdellat
una
meta
estimable,
joventut
ben Socialment riostra,
de l'orientada pels esmaperduts roe de tot el que es mou, en diu
-tila", fIns del tren i l'automó- Mol de compendre nomas consi- ben fonamentalment catalana, un
i tardes d'altres. Eis que satisque anyalment veuen pas- generes esforç en compensada e
fan plenament totes aquest es ne- eil. La paraula "tita" es com el derant
en el conjunt de les seves la seva voluntat. Cal salvar, en el
cessitats vine n . la seva vida; els 'Ir i el- "al." déla nostres proge- sar
nitors. Seguint pas a .pkIs el des- aules un miler d'alumnos. Per nostre obrerisme, acusant-ne ele
privats de fer-ho la pateixen.
tant, no pot mai negar-se'ls el
Per a eompendre he elan !a pa- enrcallament d'aquesta intel.li- seu valor real, peró cal confessar caräcters positius, l'esperit casi
raula es una necessi t at (le las- • staineia naixent, nosaltres veurem que per causes de foro comple- talé. Si en tota la ciutat la barra,
ja deguda a l'estructura unitärm
pe rit, cal recordar com intervé en Com els primers conceptes ver- xitat que resultaria massa Iang de
l'Estat espanyol, podria fer teforganització de . Pi intraligen- hale, prenys de contingut, es van d'analitzar aquí, no han pres iota mer
una minva per permeabilitpoc a pee diferenciant, creant-se
da.
la volada possible, i la seva vida zació de la vella personalitat, mde
Por veure-hi o per a ;e , no iiovea paraules per a designar s'ha escolat sóbriament modesta, encara pot influir-11i, en els
necessitem per a res la parau- .50103Mellt les coses ja conegu- sense alts ni baixos i sense aven- dis obrera, la constant immtgrala, com no la necessitem per a des,
ció de ma d'obra. Davant d'ella,
ear el que devien.
La parada no fa les coses, com
assabentar-nos del gat ea i les
En aquests darrers temps el una de 'les formes de reacció de
liii el vell provarbi: respon a un
oboes de les coses, del Ilur estat
responent a Festín-mi labrar- raeat, és
ció a mi
tarmic o de le4 seves propietats 3ntramat .de fets, estargits al de la comissió de Cultura, vol mejor nivell, per l'aspira
la cultura. Dea-'
mecàniques. Els sentits sugge- servell, que surten a la Hura de treure-les de l'oblit en que les ooneixer aquest (el, ha estat
un
reixen una munió de coneixe- !a consciencia com una sIntesi tenia. Revisions de plans d'estu- terrible pecat per ornissió, trist
ments que clanen compte de les emotiva. La vida d'aquests pro- dis amb orientacions d'indubtable en conseqüències, del nacionalis.
coses exteriors, del que sn ellts, stessos restaria Intima i perduda, encert, innovacions esperonado- me.
indefinida i ubaga, si no la Ira-' res per els alumnes, reforma dels
SS coma lev caracterilze i del
Convivint en les Escotes amb
que les diferencia. Per aquestes duis la paraula que n'és el reflex edificis existente en les que ja en els joyas obrers, es palesa la in.,
vies Phome prientau les ~legue viu. Es per aquesta ra6 que posseien, adquisició de nous per justicia dels que acusen sistem à om nesaltres i portant-les din- la paratula es afectiva; ella es a les que vivien a lloguer en lo- ticament als treballadors barcoIre rom ire ,re e er, res sabia de amor o aversió segons siguin ,2.IS cals insuficients i una major lonins. Es una tasca ben agrafda,
processos a qué respon. Ui ha preocupació general per la seva
com potra man f 's , s'a hc se s
ben cordialment recompensada,
paraules que responen a preces- obra, san altres tants signes que la d'ensenyar aquesta
y ó fas pess i b1e ines-pitavque
joventut
sos complexissims i d'arrels molt deixen esperar un esdevenidor que amb una fina sensibilitat inque pel !!‘rignatge miinic
Com eern nçä l'hame dcl h-e fondes i molt esteses; n'hi ha que granat. Es de desitjar que el que tuitiva — potser allieonada en
a emetre sóis, articulan'- ,les l'arrelam s'arrapa a la rara; si- s'ha iniciat arribi prompte i ple- l'escota del dolor i de la Iluitaprés i fer-ne paraules amb sig- guin examples que ho demostrin nament a bon terma i se com- recull tot seguit facció més sennificada? Molt s'ha e-audial les paraulas mare i patria. N'hi pleti amb un punt que $10151 man- silla, feta ara intenció desinte.
lambe de mol menys ef e cti- ea; una major valoritzacid del ressada. Jovantut sobre la
aquest puna Preseindint d'a
qual,
/preste estudis, ja que el costra ves; en totes elles, pera hi vibra treball intel.lectual esmereat en sense temença de ruina, pot fona.,
obj eele es altre, pedem enaoser, el ressó del que porten sota, car 1 obra docent, al qual correspon
mentar-s'hi l'obra de l'Escota.
elles en són la resultan!, en for- gui el professorat amb abnegat
sosa temença que 'a nostra
Massa escolar nodrida i apta, 1
noeició siga rebutjada pel bon ma de concepte. L'ús repetit entusiasme per la seva missió i desig del Municipi d'atendre
les
sentit dels que ens Ilegeixen, que d'unes mateixes paraules fa que que transformi radicalment l'as- necessitats culturals, san mosl'home mut sent la necessiaat el que porten sota resti subcons- pecte moral i material de les Es- tres de la possibilitat de resoldre
d'advertir als seus consemblants cient, i aix6 ens fa ereurs que cales, portant-les el nivel' desit- el problema de l'ensenyament
(que poden ésser els seus pares eón indifersents o sense anima; jat.
obrer.
o la seva filiada), el perill que es una iLlusió, una pura apaAquella evolució pot fer-se ràGARLES PI SIMA
corren per la ralada que sobreix riencia suggerida per un examen pidament, perque les Escotes d'Oo pel foc que envaeix el hose. I somer de la qüestió. De la matei- fleis tenen 1"aventatge de trebano sabent com dir el qué vel, imi- xa manera que el geómetra, en llar sobre una densa poblada esta el sé) de l'aigua que devana i demostrar un teorema, recorda colar, que portaré sempre a les
l'estrèpit del foc que s'atanea,
únicament els teoremes prece- seves aules més alumnes dels que
crida fl!... fl!... Si n'ha vistes dents dels quals es despren la- hi càpiguen. Ja avui — sense el
de coses que surten amb violen- gicament, restant subconscient major interés que un cop millocia del seu si! ales per toles elles tul l'enfilan de veritats que pre- redes despertaran — el nombre
L'instant critic
no troba més que una veu que suposa ja demostrades, alxí la d'assistents ve ilxat, no per la
Erent a Amsterdant, a l'estatge de io
he expressi com el seu stmbel paraula ens apar freda, per do- manca de desig, sinó per les forverbal; aquest simbel és el que nar per suposat que hom entera mases limitacions de personal i Societat Avn et Areiritis, en la cerimórolo d'obertura de l'exposició d'art total&
avui anomenem concepte. La ma- el que té sota sense necaesitat de lloc. Superades aquestes, no
Herr Hesselink, un escultor alt i gros,
teixa necessitat que el mou a de resseguir-ho o treure-ho a la fóra gens dificil assegurar per el
d'ulls bondadosos, acabava de donar-nos
crear aquesta paraula, que apli- llum 'la consciencia. Voleu veu- conjunt de les quatre escoles, una
ca genèricament u la flor que re com aix6 es veritat? Parla un matricula anyal de dos a tres mil la benvinguda en franc.'s i en holandh.
L'instant, per a un patriota una mica
s'obre, a Lot yo que bull o a tot pare del seu fIl, en Joanet, i alumnes,
el que s'aixeca i esber-la, indui- aquesta paraula es dita amb la
Aquesta facilitat en reclutar exigent, era critic. Les paraules qm. digués el nostre representant serien presos
rà als homes que vindran a dife- majar indiferencia. Si rep la no- els deixebles mostra l'insuflcienper tota l'assistencia rom 14B índex segur
renciar una cosa d'altna i, tot ticia de la seva mort, arnb quin cia del nombre d'Escotes, donat el
conservant-ne Parrel urce un Iledesconhort repeteix el nom de masita!. Gens obrer, si tenien de de la nestro cultura i de la mostea aptitud
gal, del foc ne diran "flamma" Joanet! Si n'hi ha de feto passats concórrer-hi tots els joves treba- social. No faro trist que en nom de Baro flama, del riu ne dinar, "flu- dintre ella! Con) la sobtada eom- Iladors. Pera en l'actualitat, i per celona fossin dites quatre coses desavinents o ridiculesf No fóra aclaparador
men", creant amb . aixó rictus i més meció ha avivat processos com- ladea temps encara, aixó—que reque cntnig d'una eivilitzacid tan madure
concrets conceptes amb qué la plexfssime que semblaven esbo- presentaria un limit de perfecrrats! Dones tot aix6 ja hi era C115---eb pot considerar con) il.lu- i poc fal.lible com la d'Holanda, la 1101,
intel.ligència s'enriqueix.
Amplifiquem l'idea timb un subconscientment a la paraula, i sori. Es Inés; augmentant-ne el ira Patria Pugués apar2ixer com una lerra sense sollo ni volta?
nou exemple que la fassi més a aja() responia. Aquest subcons- nombre, no augrnentaria pas
Ah, sí Per res del món hauria volgut
clara i corprenedora. L'home del cient és la supervivencia comme- d'una manera proporcional el
venir de tan lIttny per presenciar una esbosc sent la necessitat d'hopo- morativa d'un passat del qual rendiment. Yergue es de notar
cAtta lamentable. Us die que per un pasar silenci 'ala que el volten per- l'actual vida mental n'és la con- que les Escotes no reculen els
triota que tingui conciincia de ton: is
que no li espantin la cava o par- tinuada.
delicada la feina del nacionalisme catald,
que ha furejat la l'era que s'aTota la vida mental ve reorgaa
propa, i modula les consonante nitzada mitjançant la formació per una altre ja no ens diu res, l'instala era crític.
L'instant era critico i tanmateis hout
stl... Amb elles vol dir oonereta- final de conceptes on tot es re-. fins i tant que fern amb ella el
ment que tot quedi en repós, cara surnit i simbolitzat. Sense ella no mateix qua férem amb la primes restara tranquil. En Duran Reynolds és
un
minyó fonamentalment discret; parcosa "estable", que res no es raonariem; acaso ells l'home no ra. Aix6 implica un treball de
mogui ni sorelli, can aquest con- seria borne; seria una bestia mes, reorganització Mental tan deto- la un franct's espl.'ndicl... Ha dit, exacta.
el que calla dir.
cepto 4 el simbol verbal de tan- afegida ai cim de l'escala zooló- nas i Iang que, com a eonseqüèn- ment,
Merare la gent holandesa °colija ami
tes coses immóbils corn pels sen- gica. Ja ho digue Kant; peró cia porta l'empobri- entusiasme
rültint mol del seu parlatits ja coneix. A mida que l'ho- Kant suposava q ue ela coneePtes ment de la intel.ligència de l'obli- ment, jo imaginara
en lloc d'En Durcita
me que vindrà vagi diferenciant eren torees virtuals de les quals gat i una resistència oiga a des- Reynals, a tal o tal regidor d'altres
el seo denstssim contingut, nodescabdellava el coneixenient fer tot el que as fet. Aquesta cai- 1 m'esglaiava.
ves y eti, seran creades, totes per impulssions lógiques que l'o- guda de la mentalitat l'observaés que jo cregui que l'Ajuntament
elles expressió simbólica d'un bligaven a desplegar el seu con- rem en tots els pobles en que una deNo
Barcelona hagi d'ésser integral exclutreball mental activissim que entingut, i avui per avui, univer- lengua estranya es superposada sivament per regidors "exportables". Peeaixa dintre una mateixa parau- salment se reconeix que els con- a la própia. Ells bonament no só fa que sense un principi de poliglotirla el gavadal de fets particulars reptes sön les paraules de .qua poden substituir de pla l'una per me i una certa dos: d'educació, bot,, poi
consemblanta, formant-ne el ens valem per espressar els en- l'altra; el que fan és refondre - administrar té els interessos de la deconeepte. Les it matges del gos I tramals denssfssims que s'han
0., i formar-ne una de nova tat ?
del cavan, del turó i la sorra- organitzat en el cervell ressonant creant la forma dialectal de la que
Amb proa trines, els interessos propis.
lada, de l'arbre i de la co y a, ja a la consciencia an forma de feLs mama i a n OV II llengua. No hi ha
CABLES SOLDEVILd
hi eren a la ment perceptiva, pa- partieulars, que passen i s'es- pobles naturalment bdingiles, cura
Amsterdam, octubre.
ró qua en farem que hi fos- vaeixen ruin , boires; si la paraula Isa dit amb stesa CUnamuno; el
sin, si hi eren com un rasar' o no els recollts i no se'n íes el que hi ha san pobles que retan
com arrenglerades i no abreuja- sinabol, viuriem la vida d'aquests la seva mentalitat pertorpada per
des dintre una sola paraula que fets que passen, i no existisuperposició d'una llengua EL NACIONALISME HINDU
DETENCIONS I CONDEMNES
de cop i volta les compren tetes? n a la humana mentalitat. La pa- estranya. alentres dura aquest
Qui no veu en ella la IluM «me- raula, dones, no Os postissa ni treball reconstructiu resten com
Amristar (India Anglesal, 5.—
sa de tot quant resta glatint sota te res de convancional en l'orga- muta; un cop refet, pera, el verb Les detencions practicades fina
nització de la intel.ligència; ella divinal, aura volta la intel.ligèn- ara a Gurukapagh s'eleven a vuitd'ella?
Aixf comerme, a orgenitzar-se surt obeint a la necessitat de re- cia disposa del que necessita per centes, Entre els acusats, 238 han
la intel.ligència en tots els ho. sumir els procesos pel eta qua treure entera tot el contingut de estat condemnats a penes que vaenes. No hi ha altre diferencia s'apren per imitació del mitjä en la ment, i llavors, scelainent Ila- rien de tres a sis meteos de pregó
entre la frivenc16 de la paraula que es viu; el ligara, pera. que vors, da posible l'aparició d'una i a multes de 50 a 200 rúpiea, el*
de l'home del bese 1 la del nin, vincula ele tete psicológico de la Divina Comedia o dets Roman- uns per fomentar disturbis i alsitió que l'un imita els atina do paralAsla que ist respon es cera de Castella.
tres per haver pres part
R. TURRO reunions
la natura que el vede g l'altre 1 tan eatret que si Le aubstituim

Full de dietari
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Dtedobla 7 d'oettibre da MI

COMERCIAL
DRSPNEN TANCA

SESSIO DE BORSA
del

'4 VSrlM mereantiks o praddes Iree
esser nornenata, segona la ikA auare promulgada, 1),r legereenlr les epararlens deis mie hagIn neepts pagantelita•
Leo normes expressadem lendeixen a 00ilar oh nealesum 4. garentles la L'umaeld de diles Mates tant en el que es
referelx a lea persanes qn hagle de flamear en elles cera en el cree Many • le g envenienele (levitar que in intervende
reerverle8U en en carne peculiar d'ad
nambre redult de persones. Tambe adopte la Carniola acordo eneamlnata a qu e .
en el seu cas, pugul forrnar_se sIlla Ilista
provisional n'entre es tramita la formaeta ele 1e3 definitivas.

Lltures, 5813 off.
Pessetes, 290 Mea/,
Lires, 5640 Ideen.
Ddlart, 1218 Mon.
Tranco allIssos, sises Mete.
.1111‘ . Mares, 0605 Ideal.
Coren e s, 002 Mera.
Tantea
ONONEs TANCA
680:
Cedules argentares, 40.
ee,r3'
Exterior, 79.
59'13
França, 58325.
Nova York, 44,112.
Espansa, 7907.
Tanca
Satsse, 17'61.
75.43
Holanda, 11391.
coa:ra
Italia, 103.
etrects, 1660.
6801
Portugal,
212.
59 20
Argentara, 4412.
$4•15
Idontevnbau, 410/.
1 7 13
31'89.
Berlin, 955 0 .
6 15
Copenhaguen, 21411.
196
Yokohama, 22'06.
Be/glea, 6216.
Noruega, 35055,

5 d'octubre de 1922
_

ItORSI MAT,
Dala
Obertura 231
C8•71)
6893t0'68.85
rieras
'ea% aseo
Alacaltul
5890
55.15
Arblalivoa 59 50
*MESA TARDA
Sala
Obertura Alt
Inti•rier
70'45
NoNis
6900 68 .7 54
1890
A/ammts 68'20
6830 6745
59 10
59'35
An d ailleos 5925
34`30 34 . 25
Cacera& 3410
Orenses 17:11
Irle 1720
A. Caceree 5m5
8
Fi/ • pitus a 1 9

eene

d'octubre d• 1922
MUTES DE L'ESTAT

regata Interior O % e
▪ Exterior 4 %
" Arable. 4% E
" M'Ale. O % 1
/*s. Te. y /. 1 juliel 1922 S. A.
"
B.
"S.
4 lener 1934 S. A.
•
•
3.
6
•
4 rebrer " S. A
"
•
es
33.
"
"

8'35
3530
100,45
101'30
102 15

AJUNTAIMENTS 1 DtPUTAC1ONS
annempal E. 1903
1904
1906
1904 Ser. A.
0 e06 bar. 5

79

1904 ser.

1907 Ser. D

0 10 Ser. D
5
1912 Ser.
1912 Ser. E
1012 Ser.
1113 Ser.
1019 Ser.
4917 Ser. 1
1911 Ser. 5
1919 Ser. E
1934 Ser. 1
11111
'5215 caza.e.:he La 10119 41/9
" 1907
" 1913
44
»ene, Deforma " 1 0
"
TePt .• Barna. Emana. 9.991,000 p
5.099,904
"
13.000,004
"
liteaceseuriltat Catalana E. , 1114
E.° tase
"
Idea Cragit rempttal
Dbligs. Port Barna. 4 1/2,

77'85
77'79
77,55
97
88'50

72
72

Mercat de Llotja
FARINES
Pto.
Gran barca
80
Menys
70
Blanca extra
68
Corren%
64 1 47
Superfina superior
6350 1 64'50
"
eorrent
60 l 02
Varona arribate: Nord
6.
Alampa, 6.

CEREALS
EE. UU. groc

2825 2815
Comptat Terma
29
Mal de moro (Plato ven),
" non 2950 30
Pi.".
Clvada Extremadura,
3550
"rala
34
Dril
35'50
tabes
46
"Valencia
45
Fabons Narroc
46
"
Jerez fIns
48
Beses de Sevilla
56
Vera
43
Escalada Sevilla
M1/1
Estranger
Comarca
Berta
Tilos
Tots mesas preus adra pce (00 o".
j per mercadería sobre carro.
32
Garrofa negra
"Matafera
30
"
Portugal
Sola
20
"Xlpre
Creta
"ThI ae
21
Nallerra
26
"
I.
Va gons arribais: Nord,
Alaeant,
0 569 UL

111111LMACION5

MUIS 1.• Ser. nacsorpauzates

6135
5925
5535
58'15

•
" 2.• Ser.
" 3.• Ser.
"
4.• Ser.
•
'
5.. Ser.
5975
Ellasmals Pamplona
pimpi-ala; Parea.
6150
Eerivm. Medina
57
Intskusos la Ser.
42
2.. Ser.
Alzas. ValincIa Tarrag. 4 9/0.
Adhs.
' 1.•5715
fi S. A_
"
64'50
• g
3."
Ser. A
9015
" "
^B
7559
"C
• "
6975
I)
PI
ir
" " "E
• " "
8275
Fran.eas 1 8 7684
5450
C.• Gral. Transites 4 /0
•
e
5 0/0.
"
0350
FertOcarral de Cataltaya
80'25
Going,nria general ferroso. Catabas qe
Cerniue ¡a Barcelonesa ElectrIcatat
?agües de Barcelona 4 0/9
72,50
Catalana Gas 1 Electat. Ser. E.
" F.
Enero-la EMetea. de Catal. • 5 0/0 85,50
33,20
Boesete: Productora F orces Motrlas 87
ICOMOntoll general TabaCS
14

ACCIONO COMPTAT

gatalaua Gas Electricitat
Cena ,. • •
Espanya Mcluselaa
lat. Oral. Telèfons.
" Peninsular ídem
8375
Amerlea d'Electricltat ,182
DIVISES ESTRANGERE
Frenes, 5015.
latan suissos, 12335,
Idem bel gues, 4710.
Lbures, 9915.
Lima, 2889.
Datara, 6605.
Marea, 0'40.
Corones, 001 1/2.
1301161 NIT

Obertura Alt
Dada
Nord (875
6875 6 050
Alacant. , 661;4
Andalusos 5915 5715 5180
Drenara
1750
I7•55
1754

BORRA DE MADRID
Interior eouiptat, 8985 .
Id. 11 (10 roes, 0000.

Tanca

G870
68'05
5910
12•5 5

Amortitzable 4 per 100, 8575.
Id. 5 per 100, 94'75.
Exterior, 8480.
Banc d'Espanya, 58100.
Id. Espanyol de Crèdit, 00000,
Id. Riu de la Plata, 23000.
Id. Hispano-Americä, 19600.
Tabaco, 24300.
f3ucreres preferente, 0000.
I0. ordineries, 3325 .
Cèdules, 8900.
Nords, 33950.
Alacants, 39700
Francs, 50'15.
Lliures,
PARIS TANCA

Cansas sobre Londres, 58135,
Idem Bélgica, 9370,
Ideen Famulya, 200.
Idem Holanda, 51050.
Nena Itella, 5630.
ldem Nona York, 13175.
Plem Portugal, Inc.
Plena Suecia 340,
Idem Suissa' 21605.
Ideal Argentina Me.
Ideen Brasil' Me.
Idea) creta, Inc.
Ideen Noruega, 23150.
Idem Dinamarca, 06975.
Id om Berna, 060.
Diem Vient 0,52.
Mere Paga, 44'95,

FOMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES
(Soc!edad Anónima)
Acordado por el Consejo de

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
044 6

A mI NCIS OFICIALS

Ptet
Far,:ge número 4
SegGnea
Tm-Carea
Quar8613
tretas per SaCa de a e qullos.

20
13
17
Rala

Menut.
Segonet

6ogli

Vaglins arrlbatS: Nord, 0 2.
Alacant, 17.
Mon7ete9.-Amoneenhea.
Coco pals,
Pral noves,
Mallorca,
Pinet Valencia,

1750
15
11.50
67
62
31
73

Mercats
Aufals d'Urgen primera, a 27 pessetes.
Idom Idom segona, a 24.
Palla n'urgen. a 15.
ldem curta d'Araren, a /O.
Idem per a embalatxe , 11.
Meto per a °malle traspontins, 10.
Te,' ir 100 quilos estad* Barcelona

.,ira de Corner i
Navegació de Barcelona
En la darrera se 00 10 celebrada per la
Cambra de Comerç I Navegad(' d'amiasta
ciutat, sota la presidencia de don Jasep Armenteras, es varen °estudiar vahea
qüestions proulogildes per les regles dietades per l'elece16 de vocals da la Junta
d'Aranzels Valoraelons, remarcant-se la
conveniencia de que pelo centres ofIcials
correimonents s'adaptIn millar els preceptes per eleecions de representants
les Cambres de Comerç, Indústrta 1 Navegad:1 del regne en la constitueld orneales d'aqueixes corporaeloas 1 alhora de
que s'aStablc1X1 la neee.sisarla ponderee10
guara a la repreSelltaele de le. Celebres
a aquella Junta.
El President done compte de la sena
assIstencla a la darrera sestea de la Junta d'EmIgracld, en la qual es Pacte dels
treballs encarninata a assolir els mitJans
económica per dispensar la proteeeld adecuada als eMígranla que S'entbarquin en
el nostre port; de les causes que havien
Impoesibilitat Pasaistencla n'una ne mesentada espanyola a la Conferencia inIlellneloflab Colouera de Me Janeiro; de
la em patad() favorable donada a un tele g rama de la Cambra de 111/bao :leves ele
riet.lans d'assegmrar tina Matra/urda equitativa del carbó que s' qnportl (*gon g el
ra yan del tractat de comerç amb l'Angla_
terra; Whaver InalatIt en demandes ante•
dor referents a que delia d'exigir-se tes
obllimeinns el'embarc per len mereadertes
d'exportad:S ennellelonada• 1, per ‚Mina,
entre t'Urea aasunques direrems. dt la romunteadd tramesa a la Cnnipanyla del
Nord aMb mottit de quelles originados per
les seves (11sposielons atenvente al peo de
les mereaderles en les expeelielons a gran
veloellat,
La Cambra s'nterA amb especial satisfacele, d'una leed:anda romenienel6 del
senyor dele g a( d'iliseada referen. alo Ire•
bans del representant de la :manita raenbra en les Juntes AdmInistratives, don JIS.
me (Diera. al (mal la i • ortinracliS acorde
testimoniar en forma ostensible Fa sevn
gratitud per aquella treballa.
Horn &prora III, dietanien de la Cem'asió de Legislactd Mercantil 4 Social,
Previssid. Cooperacte, llame' I Roma. establInt uortnes per la («miela de Mates

Administración el raparlo de 20
pesetas por acción, libres de impuesto, a cuenta del dividendo
correspondiente al ejercicio corriente, se participa a los señores accionistes qus, en los dias
desde el 17 al 26 de este mea,
ambos inclusive, y en lo sucesivo el jueves de riada semana, no
festivos, de diez a linea, se procederá en la Caja de esta sociedad, Ronrta de la Universidad, 4,
principal, al pago de dicha cantidad contra l cupón número 38
y en casa de los banqueros señores Hijos da F. Mas Sarda
(Rambla del Centro, 20. bajos)
y Soler y Torra Hermanos (Rambla de Ins Estudios. 13), todos
loo crías laborables.
Barcelona, 6 de octubre 1925.
-El Secretario, Tomás Riera y
Sans.

MAR/TIMES
Moviment maritim
Veiaelle ontrata
Vapor amerlea "City if ' Etirci.l' • . de
BaltimOre 1 escales, amb earrega general.
Amarra! moll Ile Sant Bertran. Consmnatata, agencia Marítima Wilty.
'falsee espaayol "Antonleta", de Sellcr,
amb earrega general.
Vapor espanyol . 1.1:11o", de Gandin. amb
carrega general. Amarrat /non d'Esnanya
NE. Consignatarl, Cornpansia Trastnedlrrenla.
Vapor esa:u/vol "Llamen", de Malaaa
1 varales, amb carrega general 1 tat passaltees . Amarrat mol/ el'Espanya 0V. Consignatari, Ramos.
Vapor espanyol "Sae", de Huelva, amb
mineral. AMarrat mal/ ele la Muralla. Consignn(arl. Agenda alaritima Pascual.
Vapor espanyol "El flabernister", de
Tarragona, en 115st. Amarra' moll de la
Muralla. Consignatarl. Torres.
Vapor espanyol e nea", de Sevilla, TnrreteMa / eseales amb careen ,genelail.
Vapor oapanyol "Noria", de la mar,
amb pela. Amarrat moll de Llevant. Consignatart, Frehas germana.
d'ElvIssa,
"Pleno",
Vapor espanyol
anib careen general 1 12 paasatirers.
Amarrat mol' de /es Drassaneo ('onsIgnaleer • asnipanyla Trasmodtterranin.
Vapor espany01 "Mahnn", de Ma/0). amb
earrefea general I 22 pasatenrs. Amarrat
flselt de Muralla. COnsignalarl,

rual.

Vapor empanvol " MnIV2,0911". da rette, ami earreea g eneral . Are:~ inelt
d'Espanya ESt. Consignatarl, 011abert.
Vaixella de:analícela
Veler Itidia -Arno", en Ilast, ras) a
Macelo.
p alIebot espanyol "Joven tumulto", amb
carroza general, cap a Palamds.
Panebot espanyol •• Gortronle 3", ainb
t'Ag rega general, cap a Val:inda.
Paladio asalte
Vapor eSpan8'01 "ESCO1a110", en Ilesa,
eap a Larralx.
Vapor esparyol "Mar Cantal:u-leo", en
Ilast, cap a Valencia.
Vapor espanyol "Isleño", amb ("Arroga geecral, cap a ElvIssa.
Vapor espanyol .. Cabo :Medro". amb
caneara general, cap a Bilbao 1 ell4.109.
Vapor llalla "Bellanoen", de Panul,
cap a Marsella.
Vapor norme: "Ro/f Jarl", de Pensil,
cap a Marsella 1 Génova.
Vapor alemany "Barcehma", amb cl mega general 1 translt, cap a (»noca.
Vapor alemany "Achines", de trensit,
cap a Valenela 1 escales.
Vapor espanyol "Serafin Ballesteros",
en Ilast, cap a Gijón.
Vapor menea "City of Eureka", ami) Carrega general I translt, cap a Millaca.
Vapor eapanyol "Rey Jaime 1^, arnh earrega general, cap a Palma.

CV/1MM
SANS
BEIlletia,

32

3

Gran a sorlit en corbal
n•n1011••n•••n•n•nnn•••,-

FORMULES

pooseepo 20,000 fórmeles IndasTOtbOln 1301 augmentar ele
seaa ingNISIK Oli líense (leoneses n1
sortir de 'eSa. fabritant sabana
xarops, 'Metan, perfurns;
depilatoris, dentlfrles, coli•reaus,
vermuts. l'atarlas, Ilelxins, ndralle.
zotmlates, adoba, be g uina arenes,
lacre, untes, insectickles neleJametalls, vernissos, roles, ele. Preu
de cada(Minuta, 10' pessetes.
y
. Santa Catalina, 12,
A. F. esimu
Cor un ye
••••••

Carrasco

El Dr. Bosch Ucela y

eI

'va 119III cristi g nament el dia 28 de setalikia ganar
E. P. D.

La desconhortacla vídua Na Dolors González, Mis Manuel
i Ferran, germans Ferran i Marian, germans polítics, nebots,
cosins i familia tota, en recordar a Ilurs amics coneguts tan
irreparable pèrdua, els preguen que se serxeixin assistir a alguna de les misses que en sufragi de l'ànima del difunt se celebrarán avui, dissabte, dia 7, de 10 a 12, en l'església de la
Casa Provincial de Caritat
No

ha r•prtos la consulta
GOLA, NAS 1 ORLLLLS
CONSELL DE CIL/ft, NUN. 34444, 646660111

no ea convida particularment

hi haurá ofertori

4

•Ikee>11". je 4A

1Gt

91r"

GASETA LOCAL
ONGERva.7181; ME17.50ROLOGIC DE LA
UNIV57.1217A7 OL 13111>CF_LONA
Día d'oetubre de 1922.
Moros d'enervad:S: 7, 13, 14
Barúmetre a O s I al nivell de la war,
7019; 7590; 753' .

TeruMmetre see, 194; 24'1; 203.
Tel uniteetre biatn1h., 179; 18'0; 18'2.
feentesimes de saturactó), 85;

ge social,. %almunia, t Centrada
per . fiena,,.2. peincipal, segona). ¡
•
alassea: eón de solfeig,
tenria„ aiocalitzaaiú t. cant,. can:Dad runb gestos, gimnäsia ritmire, danses' popul'ars i interpretac.ó ere PreAes, per a joves i serio-aretes. Tumbé . segnint e/ coa55)10 C. Et,. _P.. 9'r:reparta:acá
concerts comptet:unent gratuits
en •Asile, liospitals, Patronato,
etc., aixi cem ea o donsimli de
tlaSlalts imposeiallitats que he
per a. portar als desv'.1igiits et einIG consol de la md9:ea, no acreptant en cap cas el
mi s pela obsequi. També ea do-.
anas el' • el local de C. 31, P . audt3iOn& musleals. i conferirncies
ve ale sena aocia i deixehtls,

una vetllada musical, a la qua/
pendrá part el cher de la Coy
perativa, finalitzant amb un 1143
ball de societat.
Un dels actes mas importante
serä rin lunch i arte d'afirrnaeló
enoperotista, en el qua/ taran OS
de la paraula entre aftrae, eLa
senyors Josep Gardó. Unís U mhect. Duch Salval, Eusebi Coro.
•
Eladi Genial i Antena Ntur

53; 81.
Im puté del real. 1.; WSW.; SSW.
Velocitat del vrat ea teetres per se- .
goa, 2; 0; 6.
Estar del cel; rinset clar; ras: ettbort: 1
casi cubert.
agsse de nevots, ciartas-ctimulus-a inabu ; e reus - e Can ol os- unalsils , cumulo snunbus atratus.
"a
Te,,
//anua, 256.
Mínima, 1711 ,
Mioma arran de urea. 17'0.
telluoi gel.ica. 7.'7. Temperatura ¡unja, 21'7.
Precipita:en aguoso, des de tes 7 llores del Cha anterior a les 7 bates del Ma
Ge la •laía. 00 milImearea.
a son fix,. es desitja per arti23.
• Ilecorregut del sen: en Peral • -e-eeles m e räti n es, relacionats amb
quibanietres.

- PriEtis

DE S'Ji3CC000PCtO
.
Itt
" reelena:
Ui.s peasetea al
P103. Provinciee, 7'50 pessetea
tres mesus; 15 els s:s idem; 30 uu
any.
Unió Postal: 25 pesset e s tres
113/sos; 50 els sis; 00 un any.

Avui, a les den de la nit, tindrä
Ilne a la Plaça de l'Angel una extraen-In/aria audició de sardenPs.
a narrar: de la popular cobla "La
Pritivipal", de Tortellà,
LA s s oei la C. inslmiO:va
d'Obrers i empleals de 1'1‘inta?ven enmarca als Zeladors d'Itnpostos i Rendes per al proper (lissalde, dia 7, a les deu de la n'o.,
a l'estatge social per a proeedir
al nomen:u-rana del dd ,, • la
sacció.

rjpardlnyl N Amen r,
UNIGA CONTDs LA HurerraT
EGGNO/PIA, DUDADA, GOMOLMTAT
Garree Enric GeanaiSos,

El dissabte. d'a 7 del "('5 '01/
f/ dos giraras de set de la larda, et
professor von Noorde .n, de la Universitat de Francfort donarà a
l'Academia Laboratori ii Cieneies Mediques de Catalunya. diles
GIPS Mediques de Catalunya dues
dirigeix el doctor Gallera i Monas, sobre "Enterocolitis
els moderns merodea
ea" "Sobre
i
de traeloment de la diabetis, en
partieular sobre les cure , 1e dej11111".
LA GARZA. --Exquisit ca(i3 pur.
Els colmados el venen.

D'enea de la seva Ilarxta estada a
l'estranger ha estable''t el seu
Lluís
Consultori al carrer de Valencia. núm. 278, pral.-De 5 a 6.--Dies
feslius, de 10 a 12.--tta i es X - Diatermia.

Dr.

En Manuel Bayés Sugranes

Organitzat per lo Comi s sió de
Festes de l'"At erren Obrer del distelele II) (sereió musical), diumenge, dia 8. a la tarda. l'Orreta
Bareelonee i l'Eshart de Dansaires del "Casal Cetallt de la Barceloneta" domaran un eecullit
concert en aquest "Ateneu". Per
program e s detalls a l'estatge
social, Mereaders, 38 1 40.
- La fährica SIBERIA, DE
VICIT. elabora iota classe extra
de LLONGANISSA, que per ha .
ver-ne eontrartat una important
partida ofereixen a 5 pessetes,
els 400 grama (12'50 pessetes
VIcens Ferrer I

C.,

l'Una Cata -

lunya, 12: Rimó, S. en C., Salm o
45; Ídem, idean, Avinyó, 10-rón,

"Cultura alusiva' Popular" domunira als mena delire/des que el
dia 12 del Mes actual, inaugurará
les leves classes ahmolutoment
g ratudes corresponents al cure
1922-1923, poder-1f inscriure's
que desitgin acudir-hl, tedie ele
44*, da set a van tarda a iestat-

laner.,

Dit acte promet veure's força
concorregut.
verren 42,OM pan.: ue terreny sittrat punt centrar. ara)
airia vier. propia.
Rae: Centre itadalsni. Badalona
-El -Instila' Superieur de PM-.

losophie". de la Uaiversitat
Lovaina s'ba dirigit a den Joan
Nfaluquer 1 Viladot, ex dega. del
Cor-tegi d'AdvocaiLs d'aquesta cts.
ItOrrques de teivits i lallers, Es- tat , convidant-le per a donar una
triure deo p ant referències i ore- «inferencia en el curs correcta
de 1922-23.
te:rbions.
El senyo p -Maluguerea-asefarama
Apartal da terrena, 664.
ha escueit per a la teDernä, diumernae,, a les cine de V 0 '051 fer'i'ria Gima tic talit
la tarda. tindra. Mor en el Centre res com as: "Phisionornie et Alee
rain rer d .. ' farree Sant Simplici, lene .-5ociale du droit caletea".
La dada assenvalada per a chafi, prine r red, ha segona de les conrecaude- areanitzades per la Jo- 1 mar-la es el dilluns, dia 12 del
proper febrer.
v.11111 Sopialista.
El eompany Joaep Boyé dese' ", teme. da grao aetuaInat en Al alón obrar:- -Sobre conI en tornar vestits i gabanys al re.
trol °bree".
•' ves. Diputació, 319, le, ch. Brucla.

R N PERFLLCIO

nAirf:A.-Cafi, de ah
L'harajlitat dp
classes pas.
nacional pri•
•! e l
tr . t.ri (l'aquesta
pagara
local de costum les pagues
•
al ruPS de setembre
vre,-,nt el tercer trimestre de l'any
Osan) ola dies 7 i 9 de l'actual,
!es enarts de guatee a set de
la torda.
Els successius (Bes laboranies,
Pes el 20 inclusiu. solament es
pacarä IlO einc a set.

El Comite de CataInnya d'auxilia a Rússia es reuuirä el dimarts

ti proner, dia 10
, a les deu de la
¡ vetllo, per a procedir a la ligue..

: dada definitiva de lo recaudat en
les subscripcions i enviar-ho al
doctor Nansen. Al mateix lempo,
prega a toles les entitats que tinguin alguna anantitat recollicla
es serveixin rernelre-la ahaos de
dit -dia a l'Ateneu Enciclopedia
Popular, Carme, 30, principal.

1 RELIGIOSES

F(1,PNI

• Coop p raliva obrera "La Dignidad" prepara per al vinent diomenge fluidos feotes amb motiu
.11i comerwernorar la inauguracld
del rulo i marrad-fi. ediflei de llar
propietat, eittiat al carrer de ViIlarroer, l53.
Entre lee Pistes firneere dos
para i 1 5 de futbol curse*, eiclistes

Nostra Senyora del Ro_
Santa Marc, pupa, i August,
prevere.
Quaranta hores: Avui, a l'esglesia del Sagrat Cor de Jesús,
de Religioses Adoratrius: Hora?'
d'exposici6: De dos quarts de nos
del matt a dos quarts de set de
la tarda.
La missa d'ayui: Nostra Senyora del Roser, color blanc.
Cort de Maria: Avui. Nostra
Dona de la Font de la Salut, •
les Minimes, o tal Sant Esperit,
Adoraeió nocturnas Avui, Toril
de Nostra Dona deis Desampa
rete.
Vetlles en sufragi uf, les äni.
mes del Purgatori: Avui, a la 90.va capella, Escorial, 155 (Grieta).
Torn dels Dolors de Märie.
-- //Ama. diumenge. la Conprecien% de Fines de Maria i Cort
d'Honor. a Nostra Senyora de la
Mercó, celebrarà la seva funció
mensual amb misma de Comunió
general. a les vuit del matt, amb
plätiea preparatória, pel doctor
reverenfl P. Ignasi Puig, S. J.
- El dilluns representad' al
senvor Bistre a la benediceió de
la bandera del Sometent de CaL
des (IP Montbuy, el canonge N'Ale
fono M'aria Rita&
El 1Pomell "Lliris i estels*
"Devotas de la Verge Maria", dc.
mä, diumenge farra un acta eed.
' p oni' de ama' a Den a l'eseasie
de San Felip Neri, de Gracia. Al
mati assistir k a la comunió
neral i a la tarda pendrä part
*diva a la fundó religiosa dedie
cada a ra Mere de Din del Reten
que hi t'aura en Is esmalta"'
eegl esta a dos owita
al»

O pedestres; in vedada d'honor

la tarda.

I

CIPPM vestits / abrics al revés
Gran p a rfeeció I puntualitat.

AVUL

• Sari.

Trafalgar, 9, primer.
La soctetat esperantista "PacoKaj Astairtea. 1, es dispos-a
a inaugurar els seUs curses de
l'idioma internacional el 16 del
corrent, classes de
primer.: segon gran per a ambdós
sexes, n'Irnos s'aclariran diäriament de nou a deu de la hit.
Matricula tots eis dies a la matejan buen en el Meu estatge social.

El "Fnment Sardanfstic de Sant
Martí" donarä PI diumenge, dia 8,
II les onze del mart. una audició
elli sardares a la Plaga de l 'Esec lésio, a Humee de la cobra "Barcino'.
F,n m'a de mal temps a l'Ateneto de Sant Lluis Gonaaga.
LA CAUTeR.-Catt. selecto i pur
Avui, a les cine de ris tarda,
s'inaugurarà a les Galeries Latetalles la temporada rrexposieions.
arnb les dele ar t istes senyors
Marcel d'Eternod i FranaPen Guinart, pintors,

JOIES VILANOVA 11N10,
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DES D'IRLANDA

Notes d'un passavolant
L'opinió de N1r, EL Russell
' Mr. flussell es un dels capdaVanters mes respectats dintre el
petit cercle d'hornee eminente
que formen la novena intellectualitat irlandesa i per , tant ene
calla conèixer el que pensara de
les qüestions politiquee, las mes
vives ami a Irlanda. No he volgut pas aprofitar les innomhrables converses tingudes amb eis
personatges politice de Dublín
per considerar quelcom mes apasionats Hura judicis sobre la situació que no els d'un savi equànime exilat de la política activa,
i per aquesta reflexió vaig adreçar el meu carni a Merrion aguare, on•vivia Iluny del t'airee ciutadà l'il.lustre efe. G. RusseIl.
El que mes us impressiona de
moment es la figura de Mr. Rus gell, la qual us evoca el record de
la gegantina córpora de Tolstoi.
Cota el rus, Mr. Russell ens marea la sera faç en una abundosa
cabellera i llongues barbes, les
guate li donen un aire d'apóstol
11.1uminat. El seu esguard abstret i una mica llunyà, referrae aquesta impressió. El contacte espiritual amb aquest horno
s'estableix de seguida; ralii ha
prou de sentir-lo parlar un moment amb el seu to infantil, sense esborrar mai el somriure dels
llavis. Els mote brollen suaus

expressant els seus pensaments,
la senzillesa i la humilitat deis
quals no els resta gens de profundad.

Mr. Rusaell ha escorcollat amb
deleetació totes les virtuts i Lote
els detectes del poble irlandes,
el les grans urbs no serven per
a ell cap recó desconegut, tainpoe els pobles i les viles tenen
secreta per a aquest borne que du
Tant molla anys ha donat conferencies culturals a les desees
camperoles, de manera que penetrant en la psicologia del pages
coneixia les dolors, els desitgs,

lis necessitats i lideari d'aqueela gent.

ileu- vos aqui les seres respostea a la nostra curiositat:
"Un deis mes cabdals prablemes'a resoldre per a Irlanda es
reducació del poble; es molt seneeele pere es una veritat. Hi ha
grane nuclis d'irlandesos de migrada cultura, i per tant no poden eixir d'un horitz.5 ben limitat i prearsament ajar) explica
molt dels feneemens pol'tics que
eorprenen als forasters. Quasi es
pot dir que Irlanda, deixant de
banda Belfast, Dublin i Corle, no
té llibreries; fine sembla que les
aemaaelone. no tinguin neeessitat
de Ilegir, d'instruir-se.
—1 qui té la culpa d'aquesta
deficiencia en la cultura irlanIleaa?
--elixir ja es feil de respondes per quant mentre perlIonga
An.glaLerra el seu domini sobre
Irlanda, dona especial preferencia a les despeses de l'exèrcit
d'ocapació en perjudici del manteniment de centres culturals
precisos a Irlanda, puta tothom
sap que sense aquesta compressita la nientalitat irlandesa es-,
clataria abassegant la d'altres
nacionee ja que la imaginació,
la inteligencia i la facilitat d'as/rutilar:46 dele irlandessos es copeguela de tothom,
e
•
' Concretant sobre la política,
pul; dir-4i que el Lliure Letal dir,.
landa es una creació que "qua,
ar. omple les aspiracions irlandesea, puta si les majories palee
frenen llar afecte al Tractat anglo-irjandes, no és ra6 per que
pna minoria obstinada majan,
çani la destrucció i el terrorisme
yeelgui impoear, Hur. ideara
Respecte a la personalitat del ¡uns republicans, he de dir-li que
he parid dues vegades amb De
Valera i soc Intim amic de mistar Childers. Jo tino d'En De Valen, un concepto no gaire falaguer; per a mi no es pas un borne
tateLligent, pero torno a fer
ondee que no el conec a fans;
en camvi, puc fer-li de Mr. Chile
ders molts elogie: es honorable
lissim, bo i seguint un camf errat.
Childers viu als (anule d'un pur
idealisme, essent tamal) un lluitador formidable; allä un ell creu
Jadear una causa justa per a defenaar, allí posa els seus ardors,
les seres energies: lluità al costal de ranglaterra al Migdia d'Africa i als campe de França i Belgi r a, paró en mesurar la migrad a
juetecia feta a Irlanda, es feu
aeorapanyar a les hosts d'En De
Nalera i d'altervors enea Hulla amb
¡Irún i leim coratge. Abans deia & de Dublín vaig procurar convencer a Childers del tort que
tarta als irlandesos procurant per
Hur deviene, peró de cap manera
gaig poder convence%
A De Valera 1 Childers, teleracamella els sobra la raó, pera per
¡ni neme ha d'adeptar-se a les
tondicions de Hoe i de temps: jo
cree que aquells dos lluitadors
far. del grup dele "polities-geómetros", o sigui dels que fan derivar les conclusions 'en Unja meea d'u, principi acceptat: Lote dos
serven principi fonamental de
ilibertat, i sigui com sigui pro-.
curen donar una aplicació barreoxa, rtapida, al cas irlandés, pur
.W4 helg del Parar q ue iol aviat

PUBLICITAT

LA

d'octubre de 1922

el Lliure Estat d'Irlanda sortirà
triomfant d'aquest moviment re-

volucionari

Un dele factors que allargaren
la guerra civil dala independencia absoluta que han servat molts
caps d'escarnots insurgente, ele
euals es resisteixen a deixar-se
comanar per capa centrals i voten servar encara un petit poder
soblra sobre , els homes que els

segueixen.
Sí; aquests dies—diu Mr. Russell — s'ha enraonat molt deis
presos politice i es de plànyer que
born detingui persones que no tenen res que veure amb la guerra civil, peró fora dels errare a
tot arreu imprevistos, el Govern
provisional els trena be; ya se
que es queixen de manca de comoditats. peró un d'aquests dies,
al mig d'una cridória eixordadora, varen calar foc als Ilits de
les seres cel.les per a l'endernä
poder protestar d'haver dormit
com el gossos, per6 aixó is una
facecia contra la qual no pot ros
el Govern provisional, puix essent uns quanta milers, és impossible que les presons estiguin
preparades per a viure-hi amb
"comfort". Per aquesta rae eón
molts els presoners que, signant
una prometença de no fer armes
contra el Govern provisional, eón
posats immediatament en 'libertina'
JOAN D. CASABOSCH
Dublín, 25 setembre 1922.
.1•nnn•••••

A AMSTERDAM

Inaugurado de l'Exposició d'Art Catalá
Ha tingut Iloc, com havem comunicat per telegrama, la :nauguració de l'Exposició d'Art Catalä. Ha estat un acte ple de core
dialitat i de benevolencia. El burg
mestre (l'Amsterdam, autoritat
màxim prestigi, hi ha assistit
personallrnent„
Reunite a una sala de la Societat "Arti et Amicitine", el president, herr Hesseling, esrullor
considerable, ha donat la benvingoda als catalana tamb una franquea -plena de gracia. S'ha feacitat que hagin triat la vello dile
tat d'Amsterdam per donar-li a
coneixer les obres de l'art catete., del que ha fet l'elogi. S'ha
coneratulat, així mateix, que una
delegada bareelonina hagi volgut
venir de tan Iluny, canviant ea tee
rra assolellada per l'ombra i la
boira d'Holanda, a fi d'inaugurar

l'Exposició.
Totseguit, el regidor Duran 1
Reynals, en nom del president de
la Junta municipal d'Exposicicns,
de Barcelona, ha agrait les franquee manifestacions de herr Heeseling i l'hospitalitat cordialissima que es concedeix als catalans.
Ha remarcat lambe que no era un
atzar que la Junta d'Exposicione
hagués elegit la ciutat d'Amsterdam per a fer-hi una exhibició:
Amsterdam té una gloriosa tradició artística ininterrompuda. El
veredicto dels seus artistes i i del
seu palie te un preu que no pot
ésser fàcilment igualat. Agrat
l'assistència del burgmestre i de.
dicä un bell elogi a la nació neerlandesa.
El censol d'Espanya. que's trobava present, ha llega un telegrama del ministre d'Espanya a
Holanda, fent constar la seva ad-

beeió.

Hora no ha parlat mes. La nombrasa assistencia, entre la qual
abundaren les senyores i els ars'ha escampat per les cinc
sales on dS instal.lada la nostra

Exposició
•
Cal començar dient que la insfeneció, dirigida per En Feliu
Ellas, qui ha trobat una col.labonació entusiasta en ele membres
d'"Arti et Amieitiae", es tan es.
plendida i favorable com pot de sitjar l'artista mes exigent. En la
primera sala, de vastes proporcions, s'aplega gran nombre de
pintures i escultures. En ta segona, alee mateix, pintura i escultura. En la tercera i quarta, art
taplicat fotografies de primitius
catalans. 1 en la cinquena, teme
be molt vasta, pintura i escultura.

Els assistents foren obsequiats
amb un te, on les converses entre
holandesos i catalans revelaren
que no era gens dificil de pasear del terreny de les simpatfes
oilcials al de la cordialitat mes

espontänia.

A les set ate la tarda els mem-

bres directius d' "Arti et Amicitae" invitaren a dinar als delegats
catalans. Durant l'Afma alternaren els copiosos reflnaments de la
cuina holandesa amb el bon humor, l'amabilitat i renjogassament deis artistes (l'Amsterdam.
Els 'amaste" a la salut de Catalunya i les coses catalanes no tingueren fi ni eomate. Foren tan
match( correspostos pels barcelonins, que alearen llurs copes a
la salut d'Holanda, de la sera reina, del seu art, d'Amsterdam, etz.
El pintor Gorter, aMb Una bonhomia conmovedora, canta caneons holandeses i franceses, alai
co mdiversos fragn1ents tfópera.
La testa aeabä a alta hora. Tolhom aleen äeparä arel/ter/leerme,

CARNET DE LES

CONCURS DF

LLETRES

PINTURA

“Lleures barcelonins"
El poeta J.-M. López Picó ha
aplegat en un volum una pila da
prosee sota el tftol de "Lleures

barcelonins". Són imatgee, moralitats, narracions lfriques i
quasi_contes. A oonte o Itt ha
cap que hi arriba En canvi són
amarades, les proses d'En LópezPicó, d'un gran lirisme i fan una
mica d'esgerrillanea emotiva.
Els "Lleures barcelonins" eón
una mena de quadern on s'ofereixen moltes coses barrejades.
La primera part del Mere és feta de prosee d'ambient barcelonf.
La Ciubat, aquesta creació mitológica contemporänia, hi es Ce'votament copsada. No cerqueu
una frescor folklórica, ni una
pintura traçuda. Cerqueu-hi la
lloarma enlernidla del nostre sol
i do les nostres pedres. Els tipus
aneedólies i els xistus circumstancials, ser' el pretext d'una
apassionada lletania abstracta.
El Hilen es complebat amb uns
petits poemes en prosa, imatges
retallades, espumes liriques, com
preses s e ta el nom de "Ele Jardinets del diumenge". 1 altres proses diverses, entro elles uns de.;
licats contes ortentals.
Aquesta obra nova do J. M. López-aneó, prova encara una regada les earacteristiques inconfusibles del seu temperament;
ell es un Itric per damunt de tot.
Quan teoritza, quan fa critica,
quan assaja l'experiment d'una
novel.la o es l l en ç a a la perillosa
aventura del conte, surt el -líric.
Aix6 seria molt compromès per
a un home que no fos de la qualitat d e l López-Picó, poeta pur.
SHIP-BOY
—L'Aiexandre Plana treballa actualmetit en la preparació de tres lidecs: un,
de poimes, seré Lci scgona part del "Contrabaedecker"; un altre, "NoveLles barcelorsines", apareirerj a la Biblioteca de
la Sociclat Catalana d'Edicions. 1.in tercer (libre, finalment, recellird impre.ssions
d'En Plana sobre paisatges i coses de
r Ebre, etc., etc.
Palafrugell,
—Se'ns ha dit que a Mallorca sananla
celebració
d'uns loes Flociara asdat
ras que secan presidits per ril.lustre escriptor Santia2o Rusiñol.
—El poeta Josep Carne" ha enllestit la
tradieció catalana de r" Eclesicutts".
—Hem rebul una col.lecció del "Diari
de Vilamar", redactat per infants daquella colania. Es sima obra reizida i
austera.

'NOVES

Casa que cau
Al carrer de Sant Miguel, cense
truint la claveguerie de la casa
número 21, per esser aquesta
molt antiga i no tenir fonarnents
les parets mestres, van °cesio-

ntar-se greu desperfectes.
Es procedeix a l'apuntalement
de la mateixa, que s'haurà de tirar a terra totalment, per a edificar de nou.
La casa es propietat d'En Joan
Botara i el valor do la mateira
es calcula amb 5,000 pessetes.
No es registraren desgràcies
personals; tant b ois el nin Josep
Aymerich, de deu anys, i a la nena Teresa Sitges, de 8 enys, els
hi caigueren alguns bocins
maó, no produint-lis gaire mal,
ni tenint neeessilat d'ésser assis
tate al Dispensad del districte.
Calguda
Al Paral.lel, va caure del carro
número 8.111, que ell mateix
guiava, el carretee Antoni Ferrer
Alegre, de 26 anys
Assistit al dispensad del (listelele, se li reconegueren ferides,
artritis trauntätica a la tibia dreLa, desllorigament del perond

pronóstic reservat.
Atropella
Al carrer de Pere IV, encreuament amb el de Llacuna, topareis
l'auto-camió 1.975 B., i el caree_
t.6 de la matrícula de la Indús-

tria 1.261.

Resulta ferit En Miguel Anguera °riel, de treata guatee anys,
amb fractura del radi etequerre,
i erosions al colze del Enteja

costat.
En Joan Aloy Viniese de cine
quanta dos anys, fou atrepellat
al cueree de Sanee, darant del de
Sant Jordi, per l'autonióbil
enero 8.439 B., que fa el reeerregut de la Pina dEspanya als
pobles d'Es/orugas i Sant Jasa
causant-li una contaste, a la cama dreta, erosions al nas•i altres contusione a diferente parta
del cos.
El x6fer desaparegue. No es
coneix Li eropielari dc dil "autobús".
EndevIng qul l'ha local
A la carretera del Port, davant
de casa seva, tiraren un troe de
ma6 al cap a Na Marie Meraras
Verges, de quaranta un any, produint-li diverses contusione ti]
front, de pronóstie reservat. L'ogrodida ignora qui y a caueer_li
les leeions,
Alzó va be
114,1 estat reines al fiscal de

aa Majestat, l'expedient incoat
contra el earnicer Eri Pere Ellas,
arde eebablitnent al carrer de Valencia, 576, per defraudació en
el pes i intent de soborn al dellegal gua 1011

ADQUISICIONS PER A LA COL- LECCIO "PLANDIURA"
Bases:
1.—Els concursante han désser catalans o que per la. seva
llarga estada a Catalunya es puguin considerar com a tale.
2.—Tenint en compte que els
quadros van deatinate a una coltemió particular, les seves dimensions han d'ésser limitades dins
d'un màxim de 120 i un reí/tira de

0'60 m.
3.—E1 proeediment pot ésser
qualsevol dels coneguts i que
s'anomenen a continuada per a
millor claredat; pintura a l'oli,
ou, al tremp, aig-nada, fresc, cera
o qualsevol similar.
4.—El tema es deixa a Ilibertat
de l'artista, podent-se presentar
lo mateix un retrat que una natura morta, una composició de figures que un paisatge.
5.—No s'admetran mes de tres
obres de cada pintor.
6.—Les obres han de ana r degudament emmarcades i firmados
per l'autor.
7.—Les obres hauran d'ésser
presentades per tot el dia 15 de
novernbre de 1922, en el domieili del senyor Plandiura: carrer
la Ribera, neun. 6, per a ésser exposades dintre el mes de desembre de 1922 i durant quinze dies
en un Saló d'Exposicions, que
oportunament se donara a coneixer. A l'ésser rebudes les obres se
donara un resguard a nom de l'artista, que ha d'ésser recollit pel
mateix autor de l'obra o persona

degudament autoritzada.
8 --.Dins la primera setmana
de la Fama exhibici
ó, E senyor
Plandeura triara les obres que
destina a la seva coLlecció.
9.—La quantitat destinada ro
aquest Concurs eerä de 15.000
peesetee, distribuidos com segoda: una adquisicia de 5.000
pessetes i guatee de 2.500 pescotes a lliure elecció del propt seOyen Plandiura.
10.—Lee obres adquiridos en
aquest Coneurs restaran de propietat absoluta del senyor Plandiura. sense limitació de cap

eiglr
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ASSOCIACIO D'AUTORS VALENCIANS
Herir rebut la seglient crida:
La Junta organitzadora de l'Associarie d'Autors Valencians, en
la impossibilitat material de dirigir-se a cadascun dele amante
del nnstre glories teatre, es come
platt a convidar, a tots els autors
dramatice, escriptors i comp ositora del regne, i, en general, ä
tols els que essent nats en la
nostra terra s'interessen pel resorgiment del teatre valenciä, recomanant-los la necessitat d'acudir a l'assembtea general que,
arnh el fi d'amover ele Eslattata
nomenar la Junta Directiva i
peralte altres acorde d'excepcional importäncia, tindrà 11(ör el
proper diumenge. dia 8 de l'actual, a les onze hoces del mala al
Casal de "Lo Rat Penat", Placa
del Poeta Liern. número 5.
També aquesta Junta excita a
tots ¿muelle que fine ara. per absenda o altres mons justificedes. no hagin enviar. la seva
hesió, ho facin a la mejor breuetat possible. be dirla1nt-se per'
eserit al president d'aquesta Junta organitzadora o bé assistint,
personelment o per delegació. a la
propera assemblea per a insertare'e- rom a socia en les instes
obertes a l'efecte.
No caldrà ponderar la transe
cendendia i importantia de la
propera essemblea, l'ideal de la
qual ser ä veure junta ä tote els
autors de les terres valencianes.
unas estretament per al friornt
d'una cansa simpatice, noble 1
justa.
El propósit nobilfssim i enfriótic de la naixcnt Aesociacid, disposada a la Huila pel resorgiment
del !Patee valenriä. ha de mere/.
xer l'ajuda incondicional de tot
brin amant de les nostres glóriee,
i tenint en compte que les actiritate i obres a realitzar per l'Associació d'Autors Valenciano dee
penen de la toree que la dita A:4sociació adquireixi, aquesta Junta organitzadora &mana ferventment i espera 1 eidhesió valuosa
de tots els autors, eseretore,

compositors valencians i dels
amante del nostre gloriós teatre.
Estanislau Alberola. president;
-Enric Mollä Ripoll, isecretari; M.
mena.
11.—El senyor Plandiura se Ferrandis Agulló, J. Peris Celda,
reserva el dret d'exhibida de les R• Cayano Lluch, E, Duran t Torobres que li siguin portados aer tajada
a peendre part a son Concurs.
12.—En ras d'accident produa
per roe, aigua o revolta els conAdhesions manifest
cursante, no faldean dret a cap
reclamació. encara que fos amb la
Ilei a la mi.
i
13.—Les obres no adquirides i
Sortint al pas dele dubtes QUO
que no hagin sigut recollides dur i ent tot el mes de gener de 1923 hom pugui tenle per la lectura
del manifest adreçat a lots els
se consideraran coro abandonacatalans pel Consell Directiu del
des per son autor i propietari, i
Centre Autonomista de Depenque denuncia a toas. els benefidents del Corriere i de la halles-,
cie de la cera propielat.
A punt d'arribar al termini per tria, hora de ter constar a insa l'admisei6 d'obres al concurs de tancies de la Secció Permanent
pintura organitzat per en Lluis de Propaganda Autonomista de
Plandiura, les bases del qual ja l'esmentat Centre, que total" lea
es varen donar a coneixer públiagrupacions, siguin del caraeler
cament per la Premsa i entitats que es vulgui, poden fer constar
artistiques de Barcelona, es pre- llurs adhesions, mitjançant un
ga als adietes que hi vulgumeon- comunicat, que per mitjä del qual
correr i encara no s'hagin pre- s'expressi record de Junta. d'adsentat a concurs, que ho facin per herir_se al grandiós acte de dintot el dia 15 de novembre i en al meció nacionalista del 22 del co-e
domicili de Vonganitzador, narren rrent mes d'octubre.
de la Ribera, 6, Born.
No es tracta de fer un oc-te poAquells qui per trobar-se fora lilie sin6 un acte patridic que
de Barcelona o lié per altea cauaplegui el nacionalisme catalä
sa no hagin estat sabedors del per a fer l'afirmació de la seva
coneurs i lee bases. poden diri- existencia i (Idear sentat el degir-se, ultra les entitats ja dites,
sig ferm, deeidit, de tenir el goa la Llibreria Nacional Catalana, vern propi, el qual ha de regir
Granda. 613, on els serà facilita- els destine de la riostra Patria.
da la informada deguda. La base
L'entitat organitzadora la qual
novena diti: "La quantitat des f isentare ha quedat allunyada de
nada en aquest concurs sena de toles les Huites politiquee, es la
15.000 pessetes, distribuirles corn garantia mes sólida per a tots
s e gueix: una adquisició de 5.000 els sectors, ja que prescindint
p essetes i guatee de 2.500, a lijatothorn del mates polític que es
re elecció del propi senyor Plan- pugui tenir i pensant l'ornes que
din na."
en l'ideal màxim de Catalun ya i
No s'admetrà cap o b r a Passal la seva Ilibertat s'ajuntaran tofo
el dia assenyalat d'admisió.
els nacionalistes per a demostrar
que Catalunya en l'hora suprema
de la l'alta i del sacritici, sep
ajuntar Hurs fills i donar-los-hi
l'esclat i l'esperit que fan tetonafan eempre les -causes justes.
En la mi ' de tots esta el que
ELS MINAIRES DE FiGOLS
lacto del dia 22. sigui l'expresHavent sorgit noves diferen- sió mes unänim que els catalana
podem fer en favor de la Ilibertat
cie entre la Gerencia i ele obrers
de les mines de Fígols, guau semde Oatalunya.
Ha y a que l'acord anava per mes
Per a facilitar la lasca de les
hon cama la Delegad() governa- entitats salan fet uns ininresoe,
tiva del Treball ha acordat no els guate la Seceió de Propaganintervenir en aquest afer menino
da d'aquell Centre, enviara -s totno sigui demanada la seva interham a qui en demani.
venció per les parle interessades,
••n•n11•11.-111•al Govern civil.

al
del C. A. de D. del C.
de la I.

Crónica Social

SINDICAT QUE ES DISSOL
A la reunió que va celebrar el
Sindical Lliure obrer de diferente
oficie, de Terrasse, s'acordà la
dissolució de la. dila entitat i la ro
mesa dels mobles del mateix al
Sindical Lliure de Barcelona, els
mena:mes del miel SC'11 feren canee.
EL TANCAMENT A LES
SET DE LA NIT

Tota regada que l'actitud adoptada per certs comerciante, reeistint-se al tancament dels establiments a les set de la nit i intentant agredir als inspectora de
la Comissió Mixta del Treball,
aquesta ha sol.licitat, en justa
nefensa, l'auxili de les torees Obligues, havent donat ordres el
governador i la polida porqué
protegeixi als referits ¡aspadora
do t leelnalelegt

ELS TEATRFS
ROMEA
L'Empresa de Romea ha cona
lanat el programa d'estrena ele la
temporada amb dues ubres, el
tenia de les gneis ha d'excitar vivament la curiositat del públie eatalà. El de l'obra d'En Pornpeu
Crelluet es tret de la vida del 1103be teatre, i en la d'En Burgas,
a n'iteres de la trama i pintura
ne tipus ajuma l'eneis de la
nostra dama nacional per tal com
está inspirada e, n una de les obres
eabdals del gran Pep Ventura.
En Hurgas la dedica a l'entitat
Foment de la Sardana.
VICTORIA

Segueix oblenint min real n'oil
falaguer l'opereta "La condesa
de Montmartre", en la qua l els
intérpretes es guanyaren raplaudiroeut general

PALAU DE LA
GENERALITAT
Despatx de les Secciona Ig
reunió del Consell permanent del%
dies 4 u 5 d'octubre.
Carreteras, camlns 1 ponla

Continuació tela treballs qua
realitzen per administrada a la
carretera de Gracia a Manresa i
en el earni velnal de Cornellä a
Sant Feliu de Llobregat.
Designadi dele senyors dipua
tats que haurän d'assistir al re s
conaixement i, en son cas, a la
recepció de les obres verificaded
en el cami de Montagut a la cae
rretera de Girona a Olot i en la
carretera de Vendrell a Sant Jan e
me dels Dornenys.
Aprovació de fexpedient de re-

visite de pedes de la contracta
per a la construcció del caml vaina! de Montbrió de la Marca a la
carretera de Montblanch a Santa
Coloma de Queralt.
Realització. per adrnigistració,
de les obres de defensa del pool
sobre el riu Gai en el terme de
Santes Creas.
Cultura
Aprovació del pressupost per
al funcionament de l'Escc4a de
Teixits de Punt, de Canet de
Mar.
Nomenament de professors del
grup th ea/moles de l'Escota loca4
de cernera. , de Lleyda.
Aprovació de les Bases per
la celebració del concurs llame
per a la provisió del car n ee
professor del grup d3 lletres del
curs preparatori de l'Escota d'Ins
dústries de Teixits de Punt, de
Canet de Mar.
Obres de pavimentació en les
Biblioteques Populars de Sallent
i Valls, i d'embelliment en la del

Vendrell.
Agricultura

Treballs de lee Seccions de Te-4
rra Campa, Arbres Fruiters, Via
ticultura i Enologia i Direeció.
Concessió d'un curset sebr‘3 el
cultiu de la vinya i elaborada del
vi, a Sitgee.
r,c,rnissid proVInoial
La Comissiö provincial ha dese

patxat els següentes assumptes:
Recaes d' alç ada interposat per
don Manel Mir contra dues mulla
tes que li imposi la tenencia d'Al-,
caldia del districte VI, per harem,
cie de les Ordenances municipals,
Recursos d'aleada interpomes
pel gerent de la Companyia General de Cotxes i Autos contra
dues multes de 30 pessetes que
Ii imposà la Tinència d'Alcaldia
del districte IV en 29 de novem -t
bre teltim, per infracció del Res
a
glament de Tracció Urbana.
SS.
L'Escota del Treball avisa guíe
al vestfbul té esposada la relee
Cid d'alumnes que tenen dret a
premi i a retoca de l'import de
la matrícula del cure passat, alai
cem deis de cursos anteriors que
no varen percebre-ho 1 ho tenien
demenat posteriormente
A la secretaria de l'Escola ade
meten reclamacions fine el dia 7,
del corrent
•

Noves Politiques
al t tIng d'afIrmacld naolonallsta
A Granyena s'hi celebr& un important
ale d'afirmació nacionalista. Varen dirigir la paraula a la nombrosisima concurrencia que hi acudí, els senyars Ramon
Bordalba, alcalde de la olla, Miguel Roigi,Fertni Palas, loso M.'Xonimar i el
prestigias ex alcalde de Linda
bert Torras.
Aquest, uUra cifres .afi,nbnions
substanc:osts, fea la de que Catalunya
una cosa tivent i real; que els nocioneslistes són catatans i ciutadans del mas i
que eh homes que han esta republicant
han de ser catalartistcs, perquè el problema de nacionalitat Ii un probkru de 111bertat. Referint-se a la gu,. .rra que fi
Espanya al :Ifarroc, di!titd que els Estas
que fan ynerra de conques:a atempten a
rubra de Den.
Tal els orador.; ¡oren enhsiasticame:u dp:zudits.

Allá d'En Fournier
sanZda tpie ra endavant
aq uella bromada del grupa d'Amer, de
fer, diumenge, un 114. menal tie a En l'oyenier, diputat pel... Tribunal sapiens espincel.
D:u que celebra...1n un dinar, que hi
aniran diputats i... que engegaran coets.
Per a fer passar tote apesta maigiganga,
tocada sardanes.

"Ul g a dels ONU de 114ome"
L'Ateneu EncieloPdie" d'aquesta cintas es proposa fundar e s secció
de la "1.. 19a Jets Drets rllome", destinada a 'reho llar per lo ohing cid de "
:Eure expressió de tu idees".
Amb aqu e42 okiecte, ha dentaria ta
col-laborecid Je diaerses emitas, convocant-les a 4054 reunid que ha de c.,.en'a TU' sein,
brar-se el dia 9
I..s d • 0, 3,- "a ven'.

Els tota de La Disba1
Jurid:,,, Catalana" e, : a1
tr e balLi nt per la r.,,it:tzacia d'un ade pi/3hr a La Bisbal, con, a protesta delt
f cts csdevinguts amb morir' de la comistefa del intge de 1.• bis:aneja i l ' a pat ia
que les cinturitas judicials teten pel qua
ja refcr,,nria ala dr e ls mai frrsscriss da
Cataluem.
L'ale, que mal probable que es
faci el distmenge 15 del corrent, pronsei
Pm'r una eficat- importancia dona el
dirgust qm. ~lis
Aaa PLaivaaid
Ist W C011iatC4
La "
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La Conferència de

018911114 I «aleen

El Govern angles es reuneix urgentmerit
Els delegats aliats tornen a Consefereellzi, e.'---:2"Pol.e3 les Conapaneles Maritienee eonti-nuen actantinoble i esperen noves instruccions
Els delegats grecs diuen no tenir pr0111
tivament la -contradecid de non
pereonal.
poders
La situació política a Turquía
La limitares del nombre reat
/Ande" 6....,.A.Censeqüencia - -En aquesta Conferenelm falta està diepollat a inbmelra'a a la
'Afegeix que el es posesin en
per l'enrularnent deetrangere ha
d'haver-se rebut de Constantinoe estä representada pel eenyor Ca- deeisid de 1.. Alta A s eemblea liare practica les suggestiona de 'Vemetal aupPea.-IlaVa.a.
ble i Mudänia nottoiee que es con- lle en substitució del comte de ea i a la voluntat del poble.
nizelos, el resultat fdra mes te__
• 1. •
, Segons, el desig del Govern erible que si e'haguessin seguit
.
París, 6. - La Lile.", de la Re- sideren ¡me sattefeetdriefe, et Go- Sforza.-Havam.
* d'An go ra, el :Sovern de Constan- les do la aova política del 1 919.
ptil/11cm ha publicat una nota vern es reina a les onze de la nit,
corareritlecits
durant el (mesen fines a dos
' tinoble es retirara del poder i
Per la seva banda, P er a prodient que considerant qne l'ar- Aliarte
Paris,
6.-EI
president
del
Con
de ilugue.S.
&izara l'administració di C01 1 2, var quo no té les intencions Hibitratge en ele contlietes es un . Estudiaren
3e11 de ministres, M. Poineare, ha
..ele
ministres
les
tantinoble
e un governader gdbe- nques que se li atribuetzen, Veerietelpi eseitetel -de la iteetrins eenumitacions del general Ha- conferencial aquesta tarda eletine . ral d'Angora.
!metes avia al "Times" la trae
republicana, fo. -vets per a que en,'
gudament amb el senyer Veniaee ' En els cerdee• aacienalistee de duecid
erington.
que
ineomelan
rebut
d'una lletra que dirig t e/
enteree general e/ tonflitte en ION i amb el ministre de Grecia a
eteuestantinohle m eren que ce juliol passat a) geaeial Denles,
ro armadora i inscrita /e ga l re-', plertes, a causa del mal servei de Parle, senyor Ronaano3.4-41ava3.
nemenara per a aquest lloc a un en la qual predeia ele desastres
son dintre del mes bren pree, per tranernissie radiog-räfie.a. Ele informes -arreats pren - n1t ,1riare1 La CONTESTA.- deis anties membres dei °mane rece -actual. (pm doblan ¿mer,
cornieeie par e
' da reme)
4. Constenteroble. Ea d'en que el
• ene oll, la conseqüència
CID D'AMOR*
erea a les derieeions de la (pe) ee ten la sittracid.tom pot 3at1ilfgo
Solde.; makrat la gravetat de: ea de la politice del Govern del
comprometin atabes peles. - tenia.
6..-Comentant la res_ seu
Wat, conservarà el sen ' tronConstantf, que es negava
, El Govern beitänie ha acordat posta donada al GoverndAngolea dio.
'
'demanar al general Harrington ra a la invitació de lese pisten- fine a la signatura de In pan.- •aeceptar els bona oflei 9 deis
Radio.
aliats
- UN A001110 ENTRE
per a negociar la pan en
que repeleixi la seva comunicació
eles, el diari "Le Temes' este:
'IllEVOLUOIONARIS I RETORNOSla primavera de 1921.
que esperi a Coi/Mantean/de no- ma que tal i com estä redactada,
E8 TEMEN DESORDRES A
.TES
En
m'evita
carta Venizeloe qua
ves instruccions.-Hayas.
deixa subsistir totes les-peepee-•
entrinarrnri oaLE
linea de crim la pelftiett de 'Gre'T'arfe_ 6. - Els
inaires sintives d'una pau próxima-0MLondree,
6.-El
Censen
de
mi'Consta
%tinte
le,
6.
Les nulo cia, d'apartar-se de la politice
' laica* en la Feinferencia del 'rep - nistres eontinua exami»ant azul) naixe record concertat entre els - ratas' har..adcptat
mides espet an Revolucionari hada dirigit lote cura la miestie d'Orient.
senyors Poineare, Curzon i Atoe_ erais per a maeteriir en. ea' ne- dele sitial-s.-Radie. • -•
Ma por als sindicats reformiste$
eii.
eessari leadre i la tioeuretat.
E1.1
MUSULMANS
DE LA INDIA
Gentes personalitat perlauna demanda de collabareeld per
lefolgeat toles lis dillcultaft.in ' En ces que es produeitin, in- 1. LA QUESTIO D'ORIENT
le la defenda dele ealaies- i de la nyents als cerotes oficial s des- quo s'eritopeuen, ;a Mu.därine eidents,
lea (erres militare i les
cremen la situació qualificant-la
Londres, 6.-Un despatx oficial
tire/errada de vnit hores.
existeix
la
esperarle:a-de-cine
e'a- de pedida a etuaran con juneiment• de la India assenyala un reerudlres reformisi es han • abeeptat de molt diffeil i eeriosa,--Havae.
eribi a una enlucid satisfectdrie i d'ésser nece •e ari senan posades mera de
l'interès dele musulmans
Londres, 6.- LA gencia Oavas i conciliadora, en el mateiiinteeequest -sieord lirnitaet tes mides
per eomp lfr
.. e a la dispozictd de - davant dele esdevenimente d'Asia
a aquesle eapeal diu tple des- res dels abete i -dele
adie.
tarea,
ale(
Dire
eeel'retictell
pe:ida-ea
,. Menor.
.
erte, d'haver feta la seva afirmaI
„ .•
-El Cornee dels kalifate de Cae.111. NOU PREFECTE DEL SENA efe a Downing Street, que el punt com les garantice elemeetals que
es necessita adoptar , contea teta
-eutta
ha decidit d'aterir un ave:,
Paris, 6.-Ha estat signat un d'ebir britànic sobre la Träcia
sorpresa que pugui coLlocae a la EL 'DOCTOR RANNEN A CONS- a ',Dieta% Nema) i organitea-una.
. '_ TAwriatoaLE
z ijIwret nomenant-prefecte del Se- . Txanak un. ha %erial...
propera Conferencia de ha pala
gran
(uncid
pública, 'durant
,M111 en enbstetueie de .Mr. Autrand,
Els anglesos no evacuaran d'avant d'un fet consumat, que
Londre e 6. - Oomuniquen des
'II X. Juitlard, prefeete de Seine et Txanak i no permeteran als hires feria les del,liberacions eztrema ,-de Conedantineble. que ha arrIbet qual r e e n11 l r à donatius amb
Olae des de novembre de 1920. Es entrar a Treia abans d'haver-ee dament penes% i la decirse) il.lu- a aquella capeal el doetbe Neo- %gemid, 'objecte. - •
A Bengala 'eleeesdeVersiments
'Olida' de la Legió . d'honor i te segnet el traetau de pan.
tien.-Havem,
sdria.
d'Asia Menor 'bite' reperenitit en
' d anys. Grupa . ceerrees ¡n'efe°,
Per anra part. es cap que els
Acaba dient .glie la anunció, • ELS REFUGIATS DE TRACIA
forma distinta.
.1,-brals 'des de 1311.-Radio. .
per moit confesa que eembli, no
negociadore tures mosteen la
Ha renascut tiña gran agitaeide
Bofia, 6.-Els refugiats de Trä
11.1- NOU MINISTRE TRANCES DE oposicid. per estimar que la si- justifica l'excessiu pesslmism8. eeia han celelarat grans reunione politice -anda tendenciee revolee
tuaciti es molt seriosa.
que afecten en determinats icen- a totes les
JUSTICIA
ele
niuiee.-Havae. e •
eiutate -teltgares, apro
. t.
Malgrat aixée si el enmunieat lres.-Havas.
.
.
Parle, 8.--E1 nou minietre de
vant-se una resolució en la quel
8I1UACIM DELi
ltusticia, Mi. Manrice Colratj no- oficial demostres que leg d•ifieulEL8 GRECS REBUTGEN gola. es dernana • la. creció deina pe,MARBANELS
Itnenat per aucceir a M. Martlion. tats no haven estat venfiudem, alzó
-reta autónoma Seta la proteceid
- •CONCESSIO
Idoseou, representant
01 qual pasta a la presidencia nj e • en indi,-aria conseqüència de
dale' Set ietat de Racione; -din tre
Paris, fEeterffir
. e la erecia* oriental i occidental. angles a Rdssia, Ide.• Hotgeston,
la COMiS g iö de Repatariene,- era que bagnes d'azahar la conferen- el 'Goteen
fratiuee
ha,
iMloWele
.i'enearegat
d'Afers de Turquia
eia
de Mudänia senee un aeord
&deletreen t diputat per Seine et
•,--gaeaS.
di que els delegats greeet-diedu, .
.
(iPiesi- beY, 'I , el' diputattances
!te i eoteseerelart de la Preeiden- toneret o s'rnii la renencea a pro- därile han
' VEIVIZELOS A PUM
rebutjat tottL;tAffeeS7.._
M. Herriot, parlaren sitúe amb el
eta en el gabinet -iedneare. rom segu -r les negocierions.---Oavame. "616 --..:4k4as
•
-6.-L'ex-spresident-4eti. tlenpor Karatxao, eomiseari del
e • Londres, 6.-.e-Telegrafien 'de
.ho -Savia eseit ded'Infee'ior en el
eliestelantineble a lliegenel a Reir ELS GENERALS ALIATS TOR- Cetesell de miisietres grec, etex epoble. deefere, Entrangere, sobre_
nyor Venizelos, ha arribat aquest la situacieemels(Dardanele.-Rae
e La NOLSSNel'Haria, de la. Prest- ,ter -que en ele easeetíne no s'arribi
NEN A DONSTANTINOBLE
,./tencia' ha estat Suprimida.
a un arord !Obre If'S qüestions
Conetantinoble, 8. - flan are matf a Parle, precedent de -Lotee j do.
M. Cierta ha pree peaseeeió del enlitigi de le.Conferenria dc Mii- ribat els generals aliats'eue-ee- dee.S.;,--Savas.
sOVIertiL ()WAT
eitime..., • ....yer4r.A1.,.
Ifkarls, 4.-Ra arribat elsenyns'
'fterree.-elleeito., - -canta. ele deleate. alinee per una nen a eensulttar :ame l'Alta Co7••• .
.
Venleele e, el qual ha eonferenee
per
!part
'delegats
deingora
-edissib
soere.
,
cena
punts
telmilipk"
combat L'AVENÇ AL- MARROC-Feet8: reitere •roneultarati  piebablement: :late pele turce. ,
citat amb . el senyor e oineari.-La "ConStatittliobli a TelegraffeLli 'de
•
Dafly,
TeleRabat, 6. - El grup
altea. vegeda a elides; resperens
Deseeguit que estiguinNoldeete-' euerevie ta ha estat curia. Veril- ' grap b"ena:,4Vb,preaentant del
zelos, ha fetals alil coneeseiode ' Gpstere. dele Soel'ets. memos
la ei enmananteet de/ genere] Coverne.-Aavae,•
tate aquests punts, els
prop
Freyderntierg, prengue ceda 4ale
missarie regresaran ,immediata- importante en el sentit de rectuit, el Gbeeriedekeecira, ha informal
les
aspiraaions
rartiral ea poserie de . Yebel Ileh-de
Grecia
i
NOVA REUNO) DEL GOVERN
ment a efudänia.-Hvas.
ale kemelietes
'1
Retesia es troferie el eme ingreg a la Petita ha y a disposada que
Xouen a l'Esta/ d'Ouatittizert. que
BRITANIC
e posar-si al ces:,
Entente.
EIS DELEGATS GRFAStITE
,
domina teta la regid atabe can el
tat
sen tant militannent'etnn di1.013fireS 1 ,6.---, 13 de la larda).NEN PROUS POD
A q uesta nit torna-el senyor Ve peomäticaleient.
ron d'Usad-el-Ceba in.-IIa vas
La situació
Esmirna. 6. - Les, cinicliiions nizelos a Londres.-Radio.
A propeeit d'afIce.ea Ofert als
WAGONS-LLITS EN ELS FERRO- eovament, a Oriet ala agreujat
de l'aeord firme alee'. a leeedetnia,
turca, en nona del Govern de MosEL NOU MINISTRE GREC
cl.rani..8 DE SEGUN* I
El Corleen de elabinet's'he re- que 110rt les que - verte anticipar,
tee'. guante( vaixells necessiti pel
•
TERCERA
LONDRES
azul el mlgdia d'avui -pea' a exa- han estät 'comunicad et als dele-'
transport de l'exercit time a Trän
äres,
Parle. 6. - S'anuncia curial
6.-E1
senyor
te
.
'eoleminar la situació. - •
gats
greca, Aquesta, després del
cia,--flayae.
que molt *vial toles l ee He-ment
Els perits °Delate aeglesoe han pressar el sea descontent 'han malos, ministre.gree que' ha ter__
nat a ocupar a Londres el !loe
Idee delesferrocarrile Si haurä ea- informat sobre les dificultats del declarat
N'ATOES D'ESMIRNA
que
no
tenten
ele po- que tenia abans de by
gons-Ilits per segona toieere moment, declarara que l'ass-ump- ders necessaris
Debreeen (Hongriaj, 6. -Niatper a formular d() del rei Constante alreintegraelaeise.-Hatae.
Tron,
ha
te travessa una (-ase melt tediouna respesta en nom de Itur Gogene hongaresos que han arribat
sa, per() encara no desesperada. vern i cine hartan de d'emanar estat rebut pel mintiere d'Afers d'Assia Menor. diuen que el co!CONTRA EL NAC49110).-ISME
El elovern esta examinant un instruiteions a Atenes.-Radio.
POLITIS, MINISTRIL D'APERO" mandant de lee tropes gregnes a
,
1/arg informe eablegräfie xifrat.
ESTONIA
Atenes, 6.-E1 renyor Pelees a Esmirna amaga a la guarnieie la
LA
INTERRUPGIO
DE
LA
,
euviat
pel
general
Harrington.
VarsOvia,
Premse estoacceptat la cartera d'Afe r s El- -caiguda d'Aflum i la catàstrofe
CONFERENCIA
Segons
els
informes
rebufes,
ele
Plana diu que-el Tribunal Suprein
no es conegué fine que la ca.vatrangers.-Havas,
Constantinoble, 6. - Corduni Idoecou »a eenfirmat la pena tules demanen la immediata ocue
Ileria
a les portes d'Ese
EL mima.eslava
pació de l'elida per les tropee ca lAIL comissari francei que la EL PRINCEP ANDREU
de mort pronunciada contra tete
Afegeixen que la causa
GOVERNADOR DE TRACIA
Pie mernbree de la Comissió es- turquem cense que aqueet ae- Conferencia de Mudänia fou ind'haver pres tant increment l'inAtenes, 6.--8egons la Premsa cendi de la poblacid ohel a haver
sumpte pegui ésser matinée a del- t n rrompuda ahir i es reanudara
eonlana dopi '? ,-ejaeas.
d'aqueste capital. el princep An- estat prèviament
Ilberacie de la Congerancia ele avui -)Javas,
talladas les caCOriDEVANES 1 AFUSELLAdreu
ha eatat autoritzat per tor- nyerfes de l'aigua.
Mudänia abans de, qualsevol entre
R1ENTS
PESSINIISME
nar
a
Grecia.
aeord en quant a la proteccie de
noranta per cent de la poRizo, 6. -- A hliersoe. etetat. les millor iss. -Havas.
El general Ratetzakis serà no- blad()
Coristantinoble, 6. - Les prees troba sense sslatge._
situada al Sud-Oeste de RÜNSIN,
Londres. 8.-A la nova reunió viste/as sobre la Cenfertenela de. menat governador de Träcia. - Radio.
tan eetal condemnades a mort del Gabinet britänie ha estat Mudenia no sen gene bonete-L'o- -Hayas. .
eotee persones.
BULGARIA Y EL CONFLICTE
acurdat comunicar al general Ha- pinió turca atribueix la lentitud TRoPre cumule» ArtbitlEn el Turqueetan han estat reciclen que no surti novement do les discussions a laersteemsie ••
D'ORI E NT
NOPOUS
,
,
hfueellals Set etintra-r2% olueiona cap a Mudänia sense•abans haver gencia del delegat britäme.
Bofia, 6.-El ministre de eln-••
Canstantinoble,
6.-Ahir
SO rtfyis.-Havas.
El detteget francés iteec~nirebut instrucciona del Govern
terior i president hatee! del Conen en direcció d'Andrindpolle
cat al • Govern turc que la Confe- rdos
brit.änic.-Radio
eenyor Deska/ipe, ha destrans
LES NEGOCAAOIONS COMERmilitare grees. - Ha- •
rencia continuarä aquesta tarda, yas.
mentit les noticies circulades per
CIALS MAS RUSS1A
les
tres.
Ele delegats aliats han
a
LORD CURZON A PARIS
l'estranger, segons /es quals el
' EL!! ~OS, ALIADOFOIS
Londree, C. -- Se sah que les
Govern de Bulgària permeteria
Londres, 6.-Lord C.urzon ha tornat a bord del euirassat belIlesneiacions entre el eeeyor Ure- sortit
tänic
-Tren
Duke"
.--Radio.
Londres,
8.-L'Ageneia
Reuter
pas
pel lernten i billgar en direc-avui a les sis de la tarda
quart. i Krasein ban romençal a
ha robot noves noticiase d'Atenes, ció a Constantineble a le trapes
eme
direccie
a
Pelee,
proposantVAIXELLS
MES
ARN3LESOS
CAP
la eapitat alemanya. Les negoa lee -que ee diu que la Conferen- serbies i boIxevietes.-Flavas.
A ORIENT
eineione sön sobre la roncesei6 se conferenciar novament . amb el.
cia de Mudlinia es prernuncinrä
president
del
Govern
francés,
seMalta, 6. - Ha ancorat en favorablement per la evacuad() EL GENERAL FIARRINGTON ESde dIPEI mines de rural a la Com,
PERA INSTRIJOOIONS
aquest port el vaixell, baee de de Trinia 4 que die, ha afectat
panyia germano-aseinica en for- nyor Poineareellavas.
París, 6.-Aquesta_nit ha arri - submarina "Ark Royal" i el tant profundament als grecs, que
ma , d'arrenclament. Els diaria
Londres, 6.-L'opinió en els
diuen que aquestes negociacions hat el ministre d'Afers estrangers, creuer "Cambrian", ele gimes manifesten els Itere sentiments centres autoritzats respecte de les
es relacionen amb l'estada de el. lord Curzon, el qual, per l'hora deuen salpar immediatament cap de hostilitats contra dele alista. noticies que es reben de la Conliendre, a Mosrou i afirmen' que aveneada sois ha teme% temps de als Dardanels,
-Hayas.
•
•
ferencia de etudänia es la ceEl dreadnought "Bensow" Felcorla fuste deniereseos saludar a M. Poierare, Demä al
güent:
UNA
PROOLAMMÁ
'DE
JORDI
II
matt
continuaran ambdes persopara el dia 8 i denuesta 'manera
• glo-franco-russos. - Radio.
an
"No Si ha motiu perquè s'exameges la flor conferencia
Atenes,
6.-E1
nou
rei
de Grequedara complerta l'esquadra
geri la gravetat de la mituacid.
1.'ATUR DEL TREBALL A
publicä
ahir
cia
una
proclama
dibritänica del Mediterräne-IlaEs creia que tot podio, arranMalgrat alece el general Harringrigida al poble heelenie, en' la qual ton esperä rebre noves instrncRUSSIA
jar-se, ja que s'Inivia , arribat a vas.
invita
oblidar
el
copassat
i
un
ecord sobre la frontera de Träcions de Ilur Govern abans de torRige, 6. - rnemória
ELS SEOTONS DE L'OPINIO
operar fraternalment, redoblant nar a Medänia.-Havas,
Sobre la situad() del beban des eia , No s'explica la interruprid
TURCA
esforços per a garantir la seels
de
la
Confezencia,
si
no
Os
per
dPJ 1921 diu que han e,stat tanConstantinoble, 6. - L'opin i ) guretat de la Träcia",--Radio.
icades trenta quatre fundicions, l'entrada deis turca a Träcia. Els turca
FORMIDABLE INCENDI AL
està dividida actualment en
ELS ARGUMENTS DE REIXIDcent noranta una fàbriques diver- temalistess han ofert sortir
tres 2-ace ions: els kemalietes,
CANADA
BEI 1 ELE DE VENIZELOS
afP. tres de paper, setse de ma- d'aquesta regid,
El desig expresan per Angla- que obeiran cegament a Kenual
leries colorante i una de material
Londres,
6.
Londres,
En
6.
- Regona telegraune
l'esP
ee
extremistes, que de_
rodal per a ferrocarrils.-Hadio. terra a la Conferencia de Mudii- Paixit; elsrennacid
fi en de Toronto al "Times", un
sitgen la
de lee hostili- la a Venizelos, el doctor Reste viodent
nia.
és
que una Conussió de Conincerell
Bei insisteix en que a Antdlia
ha causal grans
.•
tata emb ele greses; i els partidatrol interatiada s'encerregui lateels rece eegueixen una política e irjudieis en la zona nord de
CRIS! 'MERO ESLOVA0A
rinainent de l'administrad() de ria del ßottlä. Tots coludid:en d'extermini
debitare
l'Estat
causant danys
contra
de
lee
poblaSVENLA FORMARA NOU
ea que la Träcie den ésser torTrädia.-Iladiecions Inermes.
considerables en tot el districte.
nada ale Turcs.-Radio.
GOBERN
Han quedat (tensa estatge molA Tessälia, ha dit, no queda
Praga, 6. -EI nvern Ica pre- LA CONFERENCIA ENTRE LORD
cap turc i un mili?' d'ells han lin_ tes famllies calculant-se ele daLA SITUACIO POLITICE A
1
POINCARE
CURZON
senta( la dimissió. L'agrari
gut d'emigrar a Maeedenia. Des- nys en mes de guatee milions de
TURQUIA
Parte, 6.-Lord Curzon ha arri,
mer Svbela !ni estat enoarregat
menteix despees Ref-xid Bei les donara.
Constantinoble, 6. - El Gran afirmarions de Verolzeles sobre
j e formar nou ministeri . El se- bal, anit a Pails,
Segons un altre perlddie e1
1,a Confereneia que. debla p ele- Visir Tesvfik-Paixii, ha comente del nombre d'ai'meeie i tIc cris- nombre de vletames pasea dean
nyor Benes rtntinuarh en el4piel
eenyer,
nisteri d'Af(21 EstrangerL-Pa- brar amb
eoineare ha eat a le presieteneia do reman- tiane que resideixen a Constenti-. cantonar, havent queda( destrule
ewneneat aquesta »it a les onze. keea neeitulaiiela detegora, que noble 1 a la .Treem
pa&
d e Pa PúblActell--Savaa,

,

ion

AME

Mudania sofreix una interrupció
.aeIKe

60

ITALIA

Els excessos dels
xistes fan dificil la
situació
Parte, 6. - Telegrafien de Res
ma a "Le Petit Parisien" que s
conseqüencia d'un inciden( oca,
rregut a Bolzano, es concentraren set mil fehlst-es a Trente,
axrgint l'assimilació complerte
de al'It Adigi a les altres era
Vtil eie9 del regne.

De/eres d'inetils discussions
amb les autoritats, es feixistes
aepoderaren del Palau provee
cial.-Ilavas.
DECLARACIONS DEL SENYOR
FAOTA
Roma, 6. 1- Ha reresset d
president del Comente emes
Faeta, el qual ha declarat que ese
ta disposat a detenga!, la tones
Mude mitra de les menaces de
dreta i de l'-esquerra.
La Premia reconeix que la zes
Dude es delicada i que l'ha
empiejorada e/s excessos dele fa.
elides en atropellar les auaore,
*tate del Trentf. Alguns eferixen
que ha quedat oberta la cruel
conseqüència d'aquests tele. Radio.

"LES OESTES DEL* FAXISTES
' Roma, 6.-Comuniquen de Tren
to al "Poeolo d'Italia", que ele
faxietes s'hat) apoderat dele Pebles de tealzance Soleen°, Lon i
Cilingue.-Havas.

DETENCIO D'UN PRONOS, IR• LARDES
Dublni 6.-Ha estat delingtet
'lobee Barion, un deis firmants
del tractat artgleelrlandea i pa,
rent del rebel. Aleada Childeze.--4

: Hayas.

,

-

/O TARIFES remproVtAMES
A ALEMANYA
Berin, 6.-La comissió del Gen,
ten de Ferrecarrile ha decidit
etaugrnentar les tarifes conforme
el projecte del ministre de transe
porte.
• •
'
Aquesta comiesele'ha declara(
e menträria tota sobretasea pele

estrangers,. aprovant una moció
- eoncedint aïš estrangera el loa.
tela. tracte que ale nacionals.eseae.
PREU DEL OARBO ALEMANY
Berin, Q.-En una reunid cetefebrade-able pele propietaria de
mines' s'acoede augmentar el preu
der -é arbá 'de 650 . .1,000 marca
peeetona.
' •
Aquest augment ha entrat ja
'en vigor-Navas.

UN ATEMPTAT A LA SIRIA 1
FRANCESA

TNE8 MORTS 1 DOS S'OTITIS
El Cairo, 6. - Noticies de pro-.
cedencia fidedigna asseguran que
Islim-Paixä, governador
ran, a la Siria Francesa, ha estat
atacat per una partida de dieie
denté, quan aortia de la capital
en automdbil, resultant (crit en
una cama, -

Ei secretari que l'acompanyee
va també ha resultat
, El chófer Tdoi oficial* frente,
sos qüe anaven en l'antomdbi,
han resultat morte.--Havas.
EL$ DOCKENS D'A IN.,
TO.AL
Amsterdem, 6e-La ente d'o-'
brees del port ha aoordat tornar
al treball.-Havas.
LA BITUA01• EN EL PUMEMB
Lahore, 6.
Contbana l'agita.
ció en el Punifjab.
ÐI Govern - tem que l'exerclt
s'uneixi al moviment.-Haval.
ELS PACIFIATES ALEIRAIMS I
LA SOCIETAT DE NACIONES
Berlin, 6.-E1 Congres de pa()Instas alemanys ha asproeat asna
conclusió invitant a Aleraanyea a
entrar a la Societat de lee Nacions renunciant si precie fos a
un Idee en el Corusell.-Radio.
LA t'IMPORTA= DE PRODUG•
TES DE TUNOS
Paris, 6.-E1 Gavera, cona-idee
rant les dilicultats orterinadee en
els transporte per la vega dime.
crits maritime, ha flemat un de..,
arel, segnni el oval els produce.
tes de Tunis importats a Frenes
i Argelia per vaixells estrangers,
gaudiran provlsionalment del bee
nene i corresponent a Mur origen.
-Hayas,
1
. LA

CRISI TICESO-E8LOVACA

Praga, 6.-EI senyor Svela, que
havia nebst l'eneärrec de formar
nou Govern, ha tepat amb din,
eultats per part dale socialteles

nacionalistes sobria del reparliment de determinades cartee% I

a causa datad ha desistid de prez
seguir les enavel gestione.

El president de l'Esta t ha erL
dat a centerenciar als capa del
partit socialista naeionalista.--e
llevas.

•

XA DE PERSIA A MABBIll
6.--EI Xa de F6Plee eme.
tirä el enlaten dilluns e n l'eeren
capa eta4ri&-blio, -

-

LA PUBLICITAT

is9a9M. E englobe. de 1,22

C

FERENCIES

ON

LA QUESTIO DEL MARROC
De la detenció d'un cònsol espanyol
El pressupost del Protectorat Les
relacions amb el Maghzen .-. La Co-

El sindicalisme de les Juntes

PREMSA ASSOCIADA
CORRESPONSALS

Propòsits del Govern

El plet dels actors

Ministert del Treball

eva rlif

Del

nt deis
o
Eis militars i l'actua- Projectes d 'Hisenda Un acord del Sindicd6 y
i la crisi
'Cline4sr aritaris
de vadees
ció governamental
/u ,f .3., .

,

Aeeegura persona adiete al
Avui o demà aeabarä una ime
porlanthiernit volacie de les „bine Govern que aquest es enemic de
peellonger
la ilei de Subsistenlee de Defensa sobre eáltirn de -u
alee. Qui mes se oposa es el mi-ere; rehilete a aquests engatu 5
Criteri pacific
missió parlamentària
nistre el inanees, ja que, Se.
-a:1es.
Sembla que no tela ala volante Sons diu, persenguint emb el cap
Manifestacions del Cos d'Intendència
s'ecce/en a m'emplee el decret re. oei Govern una reducció en mo--d'une erenta. vint de gulant el lemeionament de .1cs nee deepesee militara al Marroc
- Preguntat el ardiestre"d'Eetat en nombrealguna
de 6000 milione de pessetes, no
de Beni-Ulixerh Juntes de Defensa.
sobre la de- Unció, pels franceses. Metales, i
bauria ele eonszinter en deixar
Beni-Buhiai, (teneres de eatudar
Si ce donetues'el eas que la ma - oherla una altea bretaa. i amb
del censol- espanto! a leda, seUne! les -rtnorne dele cape i neceen no areep- ¿'expresada reduccie de despenyor Cajigas, ha ilit que ro tenia SIS guate destilaren(era
despree la _ ten ti (leerte. 4s de oreurelfUe peenes notteia que la de que halla reß enareuelment,
hauria de
drea tener -Mienten derivamone. e« en tanta una, nooberta
pigut detingut, aegons Ii havia . eavalleria algunes fantasees.
una
mole intereseante, empeine el se- consentir que quedes
comunicat l'encarregat in te re . A Zania-se'ne ineorporaren
talen de Binen e . blebedet. de rever Säuches Guerra elle aleaC altra. i per a que es vegi lo gros
ciaquell Consolat.
<terrera, diren que la,
Ea dernandt detalle er secrete-e Ubebdate. i Une ßetul. ei icallane a la anexa de la vetaelieenottnilee d'aqueeta
Quebetriee, el Santeede la Petalilla ga le, seva deciseile de . gpe. seguí Ilei de Subsistendee emita enyete
.
Xer la causa del tac/ideal,
. „.... 'el que sigui ei resulta t de la vota- Decid al Tresor . 300 milions de
_••
••
altres.
El ministre d'Dttat
pessetes. Di ciar que el perlIonDespees de conSereneiar amb ció, maetiiiiire ei eleeeel-e-ebee
Iteren a la detenciel del meneen
gaznent da la llei donaria al Goe
eme 'no tenia anees menee .que lee Drin Er Rifa i l 'interventor Coila' Junte-e.
vern determinades facilitats, pe¡hiendes per la Premsa, i que .el sitlez, han eetat enrule pel
rd costant aloa, -e alió és lo que
tre
Erboni,
aeompanyal
sel
telele
Is
coam
.
posà
es
rincident
rabee
eeeturament el Ministre dt - Fittan'seguiei, ene els endfgenes
PONTE DE CAN1EtERE8
municarle amb l'Ambaixada
ces proeuraea d'evitar. Es Unpaleen a París, d'on digueren •Lees. rvint-se poe • deepres un
CATALUNYA
dran dome d'activar solueiens a
-dinar morunu, a recabament del
que no aonelxien e/ fet.
Ella publica% la relachl deis ()vetees problemas rap a altres
Mes tard, en un telegrama han qual arribà el kaid de Beni -Said,
Uchen, arab 22 indlgenee 'pones que manguen tonatruir o medie que no impelen 4a wattdit que l'Ambaixada cha posa& :-Amruar
'do- reeenetruir en-earreteree o temi- munid de la vigencia de la hei
en comunicació directa emir In- notables de la seva cabila,
da pere fins ara no ha rebut no- • nant-li -amb solemnitat el rehir - • steis ja ataban i en coreservaaile de pressupostos.
del seu nomenament, prominee dual preeopoet se peoposa. d'a— Un altre pernee ministetices potser per la tarda les re- eiant-ee'diecureoe.
.
eord amb le disposat en eh are_ rial , parlant de la crisi anunciaallavor ea. ea eabrä lo que ha
Acabat Pacte he tornat a anime- e teclee 24-1 . 25 de da agent He de da, ha dit que sembla deduir-se
paesat, aclarint-se el mieteri.
plaça. on ein .disposo a embar- pret./remetes, ineeripeió 71 i pee.r.a. que et Govern es presentara a
La seva einpressiel es que es La
tracia d'un incident personal, je can .en el vapor 'T'ataluda ' , a lea. tic earreteree kiternacionalif- ..... leeCorte conservant el • caràcter
eemngenl.
que En Cagigee es va negar a: /9 boree.
"Provineia de Bnrceleina-.,
impressió que teten Deis Carretera
La crisis, el dia que's mantee
que li vieureeein eetquipatge ine ErLa
de
Madrid
a
Franç-a,
í l'interventor Gonzeltere per La Junquera. Pene-apere la ji, afectara, segurament a dues
eistiren ele duaners i -es va pro- aixfRife
roen-el capità Muñoz., Ab Tnoll.
teneres, que no son les de Fo&líe el conflicte.
riera de Llevaderes..
ment i Governació, 1 a elles es
ristre—que en Cagigas no orten- .Optimista.
Ideen
libra
idem
ident
eobre.aa
Amb posterioritat a la meya.
tracta de portar a dos ex-meniata ei (fiel de eonsoe eind et- eortida
.riera d Gironelta...
..,...
e - tresetin que t6 la -eireumetäneia
dela
Zauia,
hin
arrilet
etagent consular de Medid es- neves eomiszions, de Beni-Tueine
Idem idem idem edern entere 'la relees« un bien catedràtic i l'altre
paayol. No crec que es tracti d'Un .eferint
sotmene's al etabgzein;
lyira- 414 Sant Boi 'a San! Vieets. an ractualitat ocupa un alt ceacte d'hostilibat a Espanya, pene altres eape
de Metalea, esperarte
Idern ideen diem ideireeaohreelae. cree molt eol.licitat per lee perd'un incident personal; 'eom be
-desoje aleruus altres de -Beni- riera de Sant-Genie.
ionalitate politiquee quan agites.
elite Em funamenlo en • aia6, en. ne
•
Sablee.
Idem ideal elan] idear sobfeeeke te, han pavee pel Cornete de , la
Ire anees raona, en el fet d'ha'•
En la aeva impressió opUrnteta, eiera- de Sant Onofre..
-Corona.
•PT continuat la comuniraele xi-`•
len Gonzelea a ereure que .
idem idrm.idtin
-Pe r . a que no hl hagin confufrada•amb nostra agencia conme-e arriba
dintre de cine o eis di-ce es podr.a .riera de sant Roe.
ileins e dirern que's tracia de la
lar a Inda, cosa que demostra al traslladar
oree a vengnarda la co,-.
; Rlem idem ideen -idem «ere el preside.noia del Censen d'Estile.
neateix temps que les xifres tele- 'inismie, poner
aTafersit, ele de- . Vall de leopartla.
A aquest 'loe, que quedara vagant
gràfiques estan en poder del can terminadee
renderione..
Idern idem ideen idem ciehre el per pulsar a ministre 134 que'l
edler del roneulat. perenne mea
La me y a imprep eie pereenat es ▪ Seice, quitemetre 541-5411.
mira un ex-miniseleserapenea,
ha embetettrit ai censta en lee
optimista, no solament: en yee,
'114eln ‚dem -ideen litem /sobre la tro que ella distinguit en gran
•
ves fnneione.
pecte-pedflic, sine en el.' de'litime
Fine armes t monaerit bem pee5. MG que rreeybanntemeoporeemar tercera de Barmanue cerniera manera en les ginetione soeiale.
firme £$8- 692.
•r.erlear facilitan per a arrirúnica mida que.ene )111, els ganes e-baria/e- lee forres-dé e quIdeal-ideen
-idem idem embebe' la bar a aquest fi han obeit converprodenria. • eteni de ea d'envia r e. - lee Atiene , a dgeneitadete enfl e lente, riera de Premee
de Mar amb se . que aquestos dies e'han Unliada, per a que e!, faci eärree de .ment;-einreidero mielen de dorra,e
leambrie ; länrse; 41eß0enellee gut, alguna arnb Stinchez•Toca,
l ' AgeUeia coneular el cónica! ge-.
un .irendenent- TVIOlt . 'fruetiter," - d44-649.
• e- -eee
•nerel que tenim al M'a/reme
Una ecitra nota factilltada
"Provincia tie"Gleofie....e-rema• El. DOMITE DEL LLIERE
DES'TIONS D'EN ISUROUETE
itieteri dp ta (hierra. -din:
rreteva de Madeldea Preeesserr
Ele nena -e! 'Comité otie del
et-reeieneite
ia
Capaz,
de
la
ooliefia.
eusquera,
Laee'mfsearj «lee .
penteebbse
aleara
Si'
~atilde« eranddie del ree
coml?,.ineei,4,.-aeb la harta
mihieteri . ókhsenda, eenveleseent-Teme: e,
'
eeee. e.: tbbrie
eiziment Mg:mi pe: 'Expense/ a la
amb el »ayer Bergamillaiolreil:- /la pa dr elleyeiree me des de fa
Provinen de Llejda. — Carre- Eire Internacieam del Lahre, a
presupost de la zona deUr.eee dee qielpe dhieareportantlieima tera de Jarrea tePuigreede, do i
' es fe e cuneta" en ac•
aeakdde.`elvui amb un
•
torete
62, cobre el riu •Felga--lhinetr norénettl,
del 'Cometo poi
eatinfatel
to
la
une
toc:.dam
eanhfier,
•
Desieree anà al minitiCeri'deei-,
retas.
viatge del seneor Urgoite a Ame_
tque fa -ate*:
tat on ronfereneiä amh el cap de' ' la ea/Ole - in:
''ProvInt ift te Tarragona".
rice, que e@ de m'euro eerä a fa•
la Serme de Merece. senyor Agui- de eubmice •id. '
Carretera de Tertnea a teandrea,
El repite 'Capaz, deeemtrarearä quelemetre p. FI. M. II «ere el vor do la expense) del llibre.
r re, sobre gilestione de persenal,
a tilerer Mol) la Seve peleen. aten- d'el Atirante
d'aquella zona.
EL. MOVIMENT ZURSATIL
sieguint que li tos donat el eaud
UNES NOTES DEL MINItTEal
S''ba accentuat la flujetat en
de muntanya que l'any eamrsat G- meaDE LA OUERRA
rama a la costa de Tiguiza."
• .. ele fonds peblice, perdent la parAl mitestere de la Guerra bao ELS DE LA COMISSIO PICASSO Larrafx està entenee a raerle A:. tida del Interior 85 centirds, al
•
dielel. la qual obrare amb Fa prem quedar a 89'85. .
/p edem la eergüelit nota:.
Al dondeili del senyor Alean
L'Exterior, l'Amortlizahle 5 per
"Del secretare defiera!, a 5 (roe- Zamora eleeretinil aquesta farda titud i energia que procedeneeee.
jurnieia-en ilitar'
cene també cedeixen edtitzaeld.
lutere.
lic penenvia de la Comeseie parlaOUP hernreen, eens
He ha pele negoin en valore inAqueet mate a lee. set, he aortit- inentäria que'
meten •_en l'expe- doete, decid a delentee informa- dustrials i de medie pere en geeap a ta'Zauia crAbbaddae aeome .dient Picases°, -per a continuar
viene. en errada tan gene« corn nerad predoniina la demanda,
panyat del general -fiaren Alete v . l'estudl . i propeear en son dia
la de etnemer que deepree de re- guanyunt el Illap•
del minicitre de Juetieia, Erhoto: corresponent informe.
alitzat., ele serveie-puguin *asee guanyant l'Hispano Americano
&l'interventor ealifiä Ferrar, del
leed Ahd-el-leader, kaid de Une- NO NI NAURAN OPERACIONS malversades 14.400.000 peesette un enter, eIs Erplosiue dos, les
en el Pare de Lamia, quan la erdinäries de la Sucrera un quar_
laya. del capera Serene, ele Ved& .
MILITARE
qoantitnt assignada per tot l'exer
pret Vellalba Puerta, de Deis Ben
'Un rnembre del Govern. aques- ciri tronómie es la de 12.700.000 tet, els Alazanes 2'2.5 i ele Nords
4'50.
RaideTivero ealtree periodistes i ta tarda assegurava que no hl
fmeeeefe , mes ele quaire Meac- !menea cap operarle militar al Ma- peseet es.
Ele Tabaes descompten el diQue el que une funcionaria de vidend de cine duros i queuen a
nie d'Arhoni.
rroc. S'ha entrat en una enmielo
264 en alga de guatee puntea
A Htl eeCia m'espeeeva el gime - pacifista. i en aquest carril no re- l'Eetal hagin pogut cometre
Ea moneda estrangera, irreguret Ruiz Trillo, qui neacernpanye culare el Govern.
delictius vis guate es troben
en nna releída visita al campa- UNA NOTA DEL COS D'INTEN- 'Meneses a la justicia, o reate- lar, banunt ele flanes 5 eentime;
nient de Drius, arribant •poe &eles tires 10 i ele belgues 30. Les
zar al menys fets incorrec
DENCIA
pot fer -ce responeable al-tes.no Illures pugen dos cèntims, ele
rres a Zaina. on s'esperaven for-"Ele dieres publiquen tina 'nota Co y a que perteneixen, ni es flat dotare cinc i ele eseute portnmalen dues mies de la mi -hallo
jahtlana. primer gum i l'harca de del - Co d'Intendencia. en la que enposcar que en ele demés «rieses guesos cinc. Els mares segueique aqup et tinga al seu eterree xen a 0'35 en eheq i a 050 en
Dele Er Rifle comiesione de pres- es fan aquestes afIrmaceons:
Que l'asumpte del desfilo de ecurreilin anormalitats.
bitllet.
tigio'« de la !receló d'Igardiele
•

La Junta Directiva del Sindat
d'Artistes de Varietés ha remes
al preeident de la Societat d'Aue
loes aquests carta:
'Molt senyor nostre: Reunits

en Junta general ele Bocee del Sindicat d'Artistee de Varietés, en el
teatro de la Serenen el die 4 del
corrent, han acordat unänlmament presentar a l'entitat que
eoetet tan dignament presiden, les
conclusione segtienta: Primera.—
Retirar lee peticione 1 ofertes que
la Junta Directiva d'aquesta enlital Ii hatea. presentat. .
Segona: — Pregar a -aquista
eorporaei- que en un terme da 72
hores s'aixequi el boicot posat a
Les empresas amb relacie als ere
Untes de varietés, antoritsant.a
aquestos el aeu repeliera e, •:•
En - el cas entrare de no Asear
ate« aquesta petitió ene veurem
en la necessitat imprescindible
frobrar . en caleseqbancia."
EL* E44CINV11.1.111111L8 con-

Trut
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glian reunit en assemblea ge,
neral extraordinaria tots ele
alumnee de les Escotes d'Enginyers, asistint-bi 'representa eld
de Barcelona.
En la dita assemblea seexpoearen les gestione realitzades per
la Junta de Govern per a preene-e
ter contra el Reial decret de 13
de setembre que tant fereix la
dignitat i ele interessos dele- en-

La "Odeet a publica avui un de eret del ministeri del Treball, disposant que per dit departament
o per lee autoritats provincials
delegan regionals gee ¿el 'misil
depenen, podre acordar-se d'o n c l o a instancia de,part Festabliment de Come.« paritaria per •
resoldre circumstancialenent o
permanent els conflicte s entre el
capital I el traban de determ in adea indústries o ranas de la proe
&meló.

Eis Comitee permanente sois
pedrea astablir- se pezae.1111 etr:, z
Per ß deteeMItiai les camelee
rietiques de cada Comite parea-,
ri es tindran en comple lei, grane
catetorles del treball . yo Se: agri-

cultura, comerç, indústria, mines
i transporta.
Dintre de cada categoria de traban el regim peritar', s'establirä
per indústries o per grupa o elle
ci $ o professiena
Podran tenir .caräeter focal o
regional o be constituir-se per
empresas de més de cine reate
obrera, dependents o e.mpleate,
quan' he recomanin l'estructura
i lee necessitats de
. cada prolesaló.
Els Comités paritaris ee torne
imperan digual. nerribre de pa-teoría 1 d'obrers del grup 9 dic.

ginyers industrials.
Entre el mis important del que eseesuu
alimente assees,eti, alee
sella exposat a l'Assemblea figu- •
ra el repartiment del manifest m'iza-W- *9e eri el C omitè , podran
"formar part del maten
oue la dita Associació ha roa n
"ee
zat a totes les Facultats de Me- tations de eirecteelectiee
Els organismee paritaria pera
drad i Barcelona i gran part d'almanante es renovaran cada, del
tres elniversitats.
Reeurnint el preaident l'actitud anys. preside:II el que designe(
Serä
en que es timba la maese d'eetupes
dienta eepanynlego -re m'alinea les diverses representaciens,
rinanimitat,
devene desee necea. erenergiea, sumada a la viril pro- seriament age
a
la
profeeeilt.
.
testa de ha dita imetiolacie, TortaQuan no tú hagués ar,ord, el dement emfo r tideekeel'ajuda moral signarä
el ministeii del Trebail,
e material que, liaade prestar lii Inchlekettea . propoala de
la la intelelautualitat «panatela. Comere
Socials.
Aesi maten eß donä compte del l'Imititut de Reformes
les norinee a
gran nombre •d'adliesions dele lesEl decret marga
ha d'ajust•ar-se Veteetemiste« de Iseelettoullas -i Faene , eid - equals
n ele organismes paritaria de
lee especials. ;
careen?
permanent.
.E1 presiden t de e l'Associació
• Vedeeettl deis representante
d'Alumnes -trengenyera dime les firman
en ele Cerned,
gräeieß a lote ele akimnes de lee paraseis1deebrere
carter eireumstanrestante etecoles per la uñe de- eial es ferie per les auteritata que
mostrada a 'favor del piel 'detiene intereingum en el !g en T'entena; e:..
-,:e
ginyere e
:mente d'aoord ainb les repte/lentaAl acabar de parlar ele dote pie- Mona autoritzadee 'de pateo« 1
relente, 'forro eviesionate.
obrers, als (mala afeotl el conflie-La -Junta de Gatean recomeaä te plantejat.
a actitud dala mes vespa
Ele atords del Cernitee perita-petanca.
veril ele Pe
res seran e:predi«, muere, feta
de les normes que es dete.rrninine
en la disposició que e'retableni
UNA ;IOTA, IfflOULAVA
per
de la mejore* deleites,
La Legare) de Servia ha Ini- •delsacord
vocals que ele conetiteeixia,
blicat aquesta nota;
"Algues periatlies eetrangere UN QUE NO VOL USEN 11111811k
donen noticies alarmante . sobre
TRE
una supeeada rema:Meced a BelAquesta tarda m'asear:raya
grad contra la Corona.
Encara que aquestes noves eón el marques de Lema havia afeetant fauteetiquee que no merei- real la soya negativa a fórmar
Ierien una rectificació, la- gran parle del Govern en les noticies
publicitat que sals lii he donat que vénen eirculant respecte a les
ens obliguen a declarar que pro- responsabilitats en les guate es
cedeixen de font enemiga 1 que troba incites cora a conseqüencia
són inventades amb II de crear de l'expedient Picasso.
Mentre no . s'aeldreixi ta eeva
una confuseeó al mo,nent un que
va a resalcire'a la qemetie d'O- enunció, el marques de Lema no
eonsidera correete ni convenient
reent."
a la sena Ilibertat d'acció, meuna cartera, o exercir-la naADVOCATS QUE ES QUEMEN cer
rren els dies que tardi la comise
"La Vez" publica una carta signada per true! t e. adecente del Collegi de Madr i d &itera-se de les excessives eontribucione amb que
els grav -a el nelidetre d'Hisenda.

ele

en formular les ceses con-

clumions, bi es que arriba a conflrmar-se que a ell Ii arriba alguna responsabilitat pel demude.
deennual.
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laboratorio, y, acompahado de Jameson
tibia trabajado con una asiduidad que
justincba I visita esperada para el dio
siguiente, del suboficial Waters. Los dote amigos apenas se hablan tele
Usarlo et tiempo de almorzar; el qufrnico,
cuya doble personalidad ostentaba tan
preelosamente Juetin, el detective cienlineo, quena dejar completamente ultimados los experimentos, cuyo reisultado • deseaba comunicar al oficial de arte-

..imaestrol---dijo el joven periodista
bajando la voz—. Pite parece <pm en el
otro lado de la calle hay un individuo
que nos está observando... Acebo de ser
alcanzado en pleno rostro por el reflejo
ele eol, procedente del cristal del lente
de que se airee para espiarnos.
—;Agetehatel — dijo vivamente Cia.,
rel—. Vamos a poner esto en claro.
Arrimándose a la pared, se acercó a la
ventana, mientras Jameson desapareela
para d ejarle el campo libre.
Disimuiadamente, Clarel lee-anee la
cabeza y aventuró un ojo a travee de la
abert lira.
--eTraedme el periscopio 1 —le dijo t
media voz.
Jameson abrid un armario, del cual
sanó las diferentes partes de que ne com..
ponía el inetrumento del cual, maestro
y discípulo, hebian hecho repelidas ve.
tes Un Uso muy Mil.
Mientras Ciare] las juntaba, e u peue

el cual acababan die aparecer II1 S SilUe.
tas de Wu-Faag y de Long-Sin—. ;fíe
aqui a nuestros dos eremiguel
--i gu presencia no atruene nada de
bueno!
—Y esta reunión frente a nuestra caea
demuestra claramente que están trae
mando un complot.
—No deben haberse podido resignar
fácilmente al ver que les escapaba la
fortuna de "La Mano que Aprieta".
—Y meditan seguramente alguna vene

Esparció una pequella cantidad' sobre
un platine, a la cual :merece ina warilta,
encendida.
•
No se produjo ninguna combustión.
--iYa lo reiael--prosiguió el ruborcia!—. 1.a llena misma es impotente
para hacerla arder. No produce su deis,
tu más que por ea mezcla química vea
el liquido del cual , conocéis la berue
la.
Durante algún tiempo siguieron nablando Animadamente sobre et azulete
que lea apas ionaba, después de lo cual
Clarel y Elena se despidieron de loe oficiaba, que tan amablemente les hablan
recibido y regresaron con Waters a la
entrada del fuerte, donde un centinela,
que, hacia loe cien pasos, les rindió honores.
—Os estoy perfectamente mereciere.
'da, setter oficial—dijo Elena, tendiendole la mano a Water—de haber tenido la
lamaellideet e invitar a una profana
como yo a esta cutivadora visita. Re
visto y he aprendido hoy cosas que me
han interesado apasionadamente.
--Ri-eeonflemó Clarel—, hatee
efeetivamente, maravillosos presgrecos. Si, como Secta, Nene paleado
mañana a Nueva York y si queréis Pasar
por mi laboratorio, tendal mis gran ea.
grplaecien, a mi vez, de deroa a ~Ave.

9f4

Ilerta.
Clarel trabajaba con tanto ardor como

alegría. Su colaborador, en cambio, pa
Tecla aleo desconcertado y aturdido, 19
que hizo proferir a Claree una sonora
carcajada.
Transcurrieron veinte minuto!! sin que
ninguno de los dos hombres, abismados
en el trabajo, rompiesen el silencio.
Dócil a las instrucciones recibidas, se
Imante) y acercándose a la ventana abierta encendió un fósforo, a la vez que di-,
rigla su mirada al exterior. •
Lo que ele debla ser muy interesante, pues olvidándose del fósforo que tenla en sus dedos y que iba consumiendo«, acabó per quemarme, hasta el extremo
de proferir una elelamacidd (Welter;
pasa.?--epregunth Jamt1iT eta abandonar Ini , erabajde itend o8•11,Weie

euildnit

"•

eamicuto S e remontaba instintivainente
af die en que el medico alemán Zar!
Coerlitz le espiare. Lambiese deträe de la
ventana de una de lat; cacas -de enfrene
te. 'Algunas horas más larde, el mienio,
prisimmeo de la -banda de "balitan. que
Apriete", eerapalevaellagreenemite a los
kerru)ks ci g.cte ik mg) eR/19. /Mi gue

e

E/s Comités pardales poderme
ésa« de dugues elaeers: Pernea.
mente 1 circumetaneiale, 11. eppn5
meya eorripetencia 1 el lerape que
degui referir-se 1 «va actual,

g-anza--eunfirmó seid tencitmamente Ciarel—. Falta saber cuál. Afortunadameme
te, nos hallamos vigilando. 'Y euros enepuedo a afrontar juntos tantas tempestades, querido aWIter, que una más o
una menos no ha de causarnos ningún

teueor.

—Qué pueden significar los gestos
que hacen ?—preguntó Jareeson aliene
tras continuaba mirando en el periscopio, donde se reflejaba una misteriosa
pantomima de Wu Fang.
El celeste levantó la mano, señalando al cielo, por encima de la casa ocue
pada por los dos amigos.
—teto rae lo exelieot Pero yo quisee
ra babee quién es el hombro que mine
Junio a -ellos, y que1 ovidtwtotente, itee
•
• 'ob de bu raza», '

--8
CRONICA

-

JUDICIARIA

AUDIENCIA PROVINCLiL
f Acusat del delicte d'injúries a
" Anglaterra e Estats Untes, va
bomparéixer abans d'ahir a la
Neceó primera . don Domènec
Gampasellata, autor d'un artic/e
pubeicat en el diari, ja desapare"fue d'aquesta ciutat "El Tieinro". El fiscal dernenä per el processat la pena de dos anys, quatre
"p esos i un dia de presó cornee
Pel mateix e/Miele. pecó
•
kmb referencia a la nació aletnanya, el fiscal ea demanar la
pena de guatee mesos i un dia
d'arrest mejor per a Francesc
Aguirre Torres, autor d'un achiote publica( a "La Lucha'.
Nevara del Tribunal popular
1 en la Secció tercera ea comparèixer Francesc Martorell Apa,
reincident, que amb una clau
falsa va obrir la porta de la societat 'Barcino Comercial", del
Garree de les Corte, emportant
een dues màquines d'esverieur,
veloradee en 1,e10 pessetes, essent recobrats dile efeeees; i per
• verediete de culpabilitat del
jurat, reconeixent el fet com
furt, la Sala el condemnà 3
/re anys, 110/1 1Tle•SOS i once clics
de presiri correccional.
S'ha refirat l'acusació contra
bis processats per el delicte de
*entraban J. A. D. i C. C. S., compareguts a la Secció queda;
ernspenent-se per malaltia del Iletrat defensor la vista assenyalada per a la Secció segona, sobre
el delinee de robatori.
Vista d'una oausa per as- I
sassInat
A les onze del metí s'ha donat
bomeneament a la secció segona
d'aquesta Audiencia a la vista
d'una causa per el delicte d'asSassinat contra el processat, Isidre Tornés Pi. Segons les con- !
olusions del ministcri fiscal els
fets van desenrotllar-se en la següent forma:
"Don Joan Avelló Puig, president que fou de la Patronal de
bletal-hirgics de Terrassa, durant
t na vaga va rebre diferents confidknries de que es tractava de
fer-lo víctima d'un aternptat, esPent el mateix processat qui va
expresar-li directament aquest
grop6sit de venjança. El dia 8 de
gener de 1921 els representante
de l'anomenat nan fer als obrera
de la fábrica, en nom d'aquell, ,indicacions de que tindria de reduir-se el personal si no convente.
itugmentar les lores de treball o
reduir els jornals i el dia 12 a la
nit, va ésser el senyor Avelló viotima d'una agressió per part del
Tomàs Pi, al carrer de Puigno,
neu, lloc per on passava constantment l'Avenó, causant-h amb
eme arma de foc cinc ferides, a
conseqüència de les que va mo3ir al dia següent."
Formen la Sala els magistrats
ienyors Martínez Muñoz, president, i senyors Afau de Rivera i
Girrienez Frontin, representant
del ministeri públic; el fiscal, don
Dídac Medina, i la defensa el lletrat don Eduard Barriobero.
Interrogat el processat diu anoIncoar-se Isidre Tomás Pi, tenir
el anys, ésser mecànic, veht de
Terrassa, i no haver sigut proe
cessat, que hevia treballat a Barcelona i era vocal de la Junta del
Nincidat ile Metal-lúrgics. Nege
toser treballat el taller del senyor
Avelló i que Pliegues amenaçat en
tap ocasió.
Nega la seva participan° en el
dehnte de que se l'acusa 1 explica
eI que va fer el dia (Pautes, dient
que en tornar de treballar va preguntar a la seva mullen per l'estat de la criatura que tenia mabita; que va preparar-se el sopar i que mentrestant va surtir
a comprar pa i ä maja nit va trucar a la porta de casa seva la
guärdía civil.
Minuciosament detaca Podissea

692

7Wr57-151ss5bte, 7 rodera de 1922 r

LA PUBLICITAT

que ren fer-li pasase les forces
de la guàrdia civil, extenent-se en
una declararte monótona i plena
d'incongruències.
Tot segun comença la preve
stifical, desfilant en primer terte
me Gonaal López, inspector de vigiläneia que va detenir al processat a La Garriga, el qual afirma que el processat en un princicipi negava • que llagues estat
l'autor. perd tot segun i acuse
cap classe de violencia va (tonteesar-se'n. Joan Peña Castillo,
guärdia civil que va ajudar a la
detenció del processat, corrobora
el dit per l'anterior, i afirma que
és cert que a Terrassa el poble
volia agredir al processat, cosa
a la qual es va ()posar l guärdia
civil; el cap de la presó de Terrasea, que declara que al preguntar al processat el motiu del
seu ingres va ennfessar el delicte; Franoesc Gonzftlez Sanchez,
oficial de la presó, ho afirma de
la me/Mea manera que l'anterior;
Pere Villas, altre guärdea civil
que va contribuir a la detenció,
explicant-se Igual que el seu
company; Bonaventura Aloalä,
guärdia, aixt mateix manifesta
que estant a la porta de la casa
de La Garriga va vence com en
una finestra hi harta una corda
per on volia escapar-se l'Isidre
Tomás; els altres testimonis no
diuen res interessant, sospenentse la viste e r a oontinuer-la avui
malt.

.ASSENYALAMENTS PER AVUI
AUDIENCLe TERRITORIAL
Sala primera.-Jutjat de Solsona. Incident i desahuce Ramon
Plana. contra Antoni Gil i Josepa
Bruguet.
Sala segona.-Jutjat de Girona.
Intervenció de salaria. Emili Bonadona, contra Francesc Busquets.
_AUDIENCIA PROVINCIAL
Boceló prImera.-Jutjat de les
Drasanes. Abusos deshonestos.
Josep Expósit jurat, i un oral, per
injúries a la naci6.
*oció segona-Jutjat de Terrassa..Continuació de la vista per
assassinat contra Isidre Tornés
Secció

tercera, -No te assenya-

lament.
Seocid quarta.-Jutjat de Sant
Feliu. Robament. Joan Vives, jurat, i dos incidente, per estafa 1
false tat.
DELS JUTJATS
Carteres que desapareixen
Li han sostret de la butzaca
una cartera amb 750 pessetes i
documents a don Bartonieu
Lluch, i a don Albert Codorniu
/i prengueren un bitIleter ami)
1,050 pessetes.
TRIBUNAL INDUSTRIAL

Per a avui s'han efectuat els
eegüents assenyalaments:
Avant judicis: Núm. 813, per
bccident del treball del obrer
Joaquim Ducunya, contra el patró Josep Bonet. Senyors jurats:
Patrons, Serra, Monee, Fideregas;
obrers, Corbi, Ltorens, Canyellas.
A dos quarts d'onze: Número
837, per reclamació de salons de
l'obrer Joan Mallado, contra el
pateó Josep Lacoma í Ramón Vi,
lanova. Senyors jurats: Patrons,
Cashjuana, ekrrach, Serra;
obrers, Gallinat, Asencio, Gacela.
A les onze: Número 778, per
reetamació de salarie de l'obrer
Josep Salas, contra el patee Josep Mas. Senyors jurats: Patrons, Baste, Costa, Monteys;
obrers, Gene, Asedeio Gallinat.
A un quart de dotze: Número
869, per reclamarle de selaris de
l'obrer Joan Burriä. contra el pateó Joan Oriols. Senyors jurats:
Patrons, Barba, Casabe Fabre-_
gas; obrera, L'oree, Galilea, Ga-.
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ciertos resultados, que podrán tal vez
eer intereeautes para e uesteo; traba,
joa,
-1Con mucho gusto! - dijo el ofi,
Cial-. iY podéis contar con mi puebla.
'edad a la cita!
Hizo todavía algunos pasos con ellos
r s us visitantes se despidieron.
Ninguno de loe dos se había fijado eh
un quidam que, apoyado en la muralla
gel fuerte parecía saborear beatifica,
mente las caricias bienhechoras aei sol.
Este hombre, vestido a la europea,
tenía el aspecto de un chino... Era Sing.,
Lee, uno de los más hábiles emisarios de
Wu -Farrg...
r Tan pronte el auto que conducta a
Ulena y a Clara se hubo alejado, Sing .
Lee abandonó eu puesto de observación
y pasó, con aire de afectada indiferencia,
por delante de la reja del fuerte sin que
al centinela que seguía au su sitio, le
observase mejor que aquellos a los cua.,
les el espiaba.
61 Justin Ciare' en vez de regresar
apaciblemente a Nueva York al lado de
Su prometida, hubiese tenido la inspirad
alón de seguir a este espión, le hubiera
eieto detenerse, dos horas más tarde,
frente a la puerta de la molada ocupada
recientemente por el jefe do la optiß da
411,1 rsient. Mera",.

DEL MUNICIPI ELS POMELLS
El marqués
pren
possessió de PAleafdla
Amb les formalitats de ritual,
abiral migdia es possessionà novament de l'Alcaldia el marques
d'Alella, alcalde en propietat.
Presenciaren la cerinu5nia de la
remesa de la vara pel primer tle
nent d'alcalde, senyor Maynee,
els regidors que estaven a la Casa
i el secretari de la Corporació, senyor Planas.
També s'ha reintegrat en el
cärrec, acabada la !licencia que
distrutava, el secretari de l'Alealdia, don Jaume Brandoly.
Visites al senyor Maynes
Abans de fer remesa de la seva
vara, visité al senyor Maynes el
lletrat de la Unió d'amos de safaretzos per a expressar el recete
neixement d'aquella Societat a
l'Ajuntament per haver fet justicia a llore peticione de què
deizés sense efecte un arbitri qua
els interessats repuitaven il.legal.
Aixtmateix, visité al senyor
Maynes, acompanyada dels regidors senyors Naves, Escolà i Matons, la nava Junta de l'Assorciació de propietaris de les barriades
de Fargae i de la Mulassa, per a
oferir-los llurs respectes i interessar algunes millores reinteree
per aquelles barriades.
La recaptsuit6 d'aebttrla
L'Oficina municipal de recaptació (Bellafila, 3) posa a coneixement deis interessats que
fins al 15 del corrent tindran a
llur disposició els rebuts corresponents als següents conceptes:
anuncie fixos a les façanes; mostres p e nj ades; marquesines;
anuncis lumínics i transparente;
anuncie sobre plagues a les portalades, bateries de Ilums; veles
i cortines en botigues; veles i
tines en -pisos, anuncis sobre Hoces; banys; ús d'aceres; inepeecid de guals; abeuradors; rätols bandera; aplacata de marbre
sobre faeanes, corresponents Iota
a l'exercici econemie de 1921-22.
SIgnament d'esorIptura
Al despatx de l'Alcaldia ha estat
signada l'escriptura de compra de
terrenys propietat de don Manuel
Me Sivatte per a la zona de protecció del dipósit, d'aigües de
Montcada "La Trinitat", ba yetase satisfet la quantitat de pessee
tes 35.80792.
Fou auloretzada pel notan i senyor Sasot.
El Forrient de les Arta
Decorativas
El president del Foment de les
Arte Decoratives, senyor Marca,
ha _visitat al senyor marques
d'Atolla per anunciar-li el próxim viatge col.lectiu de la dita eatitat a París, on serä rebuda otleialment per les Societats d'Arts
Decoratives i per la etunicipalital. de la capital franeesa,
Subhasta
Sha assenyalat el 26 del corrent per a la celebració de la
subhasta relativa a la construccid tic l'empedrat del carrer de
Malats, entre el de Sant Andreu
i la plaea d'Orfila, sota el tipus
de 25.06542 pessetes.
Els documents de l'esinentat
projecte catan de manifest al Negociat municipal d'Obres Obligues.
Greda
A lee persones parentes d'En
Ernest Aldabú i Censo' Puig,
morts als Estat e Units d'America, sale prega que es presentin a
la Secretaria municipal, Inetitut
d'Estadística i Política eocial,
qualsevol dia no festiu, de deu a
onze del mate per a notificar-103e.
Iii un assumpte d'interés.
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El Directori edels Pomells de
Joventut de Catalunya ha solicitat de la Comptinyia de Tramvies
un eervei extraordinari per al
proper diumenge, al matf, anib
el fi de facilitar l'autlencia de
públie al Parc Güell.
Aixtsmateix, l'eminent escena
graf, En Salvador Alarma, ha 0C
dit la gran bandera blau-barrada, que fou estrenada l'any possat a la Liotja de Mar i que será
col.locada a l'entrada del esmentat Parc Güell.

UNI VERSITARIES
Per II. O. s'ha concedit l'exedencia a Na Dolors Besa, mestressa de Santa Maria de Bebe
Na Teresa Yeve i En Miguel Capella, mestre da Tersa! i Na Domitiga Rodríguez, de Subiracs, I
la substanció, per impossibilitat
física, a 'Na Enriele Vives, mestressa de Pague
- Una altra R. O. disposa que
donat l'estat en que, troben els
expediente llurs, no hi ha 'loe a
la substituoió de la mestressa
de Talladell, Júlia Soler, Derlors
Segalés, de Barcelona i Na Candeläria Garcia de Veciana; el
mestre d'Endilga Serra, Agustt
Pedrola i la mostressa de Lleyda,
Maria Canut.
S'admet la renúncia de En
Josep Maria . Rodriguez, mestre
substitut de Vallfogona. i de Trinitat Serra, de Puigcerdà.
- Han visitat al rector a
president de la Academia de
Ciències, doctor Alcobe, fixant
per a demä, a les, sis de la tarda,
la visita a la dita Academia.
Ha rebut una invitació del
Centre Aragonés per assistir a
la típica festa de la raça, que es
celebrarà ets diumenges, diles 8
1 15 del mes que com.
-••-•10-4/111.1›.---

El

llegat Pere Vila

Les entitats que assietiren a
la reunió que convocada per 1-Ateneu Encielopédie Papular" es
celebrä pur a protestar de la tundecid del Patronat Pere Villa Co,
dina han reines el següent telegrama:
"Senyor ministre d'Instrucció
pública, Madrid. - Reunides represeutacións entitats que sotsprotesten fundació Pateonat Pene Vila Codina, que constitueix atropell drets 1 interessos
ciutadans Barcelona. - Ateneu
Obren de Sant Andreu del Palomar, Unió Industrial, Academia
Arta, Ateneo Democràtic Regionalista del noble Non, Centre Au-

tonomista de Dependents del Comere i de la Indústria, Catalunya
Assoeiació Autonomista Distriete
V, Federació Democrätira Nacionalista, Lliga Regionalista, Centre Excursionista de Catalunya,
Casal Democràtic Nacionalista,
periódic "La Riba", Casal Nacionalista de la Barceloneta, Ateneu
Obrer del Districte 11, Ateneu Au,
tonomista del Districte JI!, Fement Martinene, Associacid de
Mestres de les Escoles Catalanes,
Secceid ele Cultura de l'Ajunta,
ment, Anees de la Instrucció, OnLid CataZ, Joventut Nacionalista
"La Fale", Unid Republicana Gracienca, Ateineu Obten' Merlinenc,
Reial Circul Artislic, Assticiació
Catalana d'Estudiant, periodic
"El Guinee", Aula Catalana, Ateneu de Cencentració Radical del
Distriele VI, Lliga de Defensa del
Districte II, Ateneu Nacionalista
Verdaguer, Económica d'Amies
del País, Associació Instructiva
d'Obrers i Empleats de l'Ajuntad'ene, Sindicat Miesical de Catalunya, Federació Monárquica Autonomista dial Districte VI, Ataneu Encielopedie Pepinar de Bar.
echona.
I al metete Lemps n'h-an enviat
cópia al presideut del Consell de
ministres."
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OICLISibt
.
AVUIA DeDALONA
Com tenirn anunciat, tindrá lloc en el
Velódrom de rEsport Ciclista Badaloni" la primera diada de les ducs organitzades pel Sindicat de Periodistes Esportius, a benefici de la seca Caixa de
Previsió i Socors.
&meneará amb unta curso de neófits,
zeguint la cl'eliminació i finalment les
semi-finals del Campionat de Barcelona
darrera motos, sobre 15 quilómetres, espume-se una torta lluita entre Treuerras, Regulen, L/orena, Alegre, Saura,
Prat i altres.
Si hé queden suprimes els ballets de
favor, ices els companys de premea que
no siguin del Sindicat podran igualment
entrar a la pista en compliment de Mur
deure. Per airó, sera sols necessari el
carnet de la revista a que pertanyi-n.
En cas de pluja, el programa d'ami

cogiendo a

Jameson

¡silo

re.-David II.
is.-Elizalde L
16.-Etzalde IL
17. - Elizalde III.
EL

1.-Elizalde 1.
2.-EUzalde

3.-Elizakle II!.
4.-Austro-Daimier

5.-Austro-Daimler
6.-Talbot Danacti 1.
7.-Talbot Darrack II.
8.-Talbot Darracq

le-M. A.
lo.-Ricart y Pérez I
11.-Ricart y. Pérez
12.-S.

SALO DE LA

lorat en 60.000 ptes.
El conjunt de modele que s'exhibeixen Saltó de la Moda, del
Palau d'Art Modern, de Montjuic,
eón d'una magnificencia i etegän.
cia extraordinarfes.
Entre tots e/3 presentats, cri,
da poderosament l'ateneid una
capa de marta zibenna ealforaiith
en seixanta mil pessetes.
També s'hi veu un abric dc pell
de biesont i una altea capa, aques
Va d'ermini, essent el valor de les
dues peces igual, aproximada,
ment, al del primer dels tres ci,
tats models.
Els citats modele han estat
confeccionats i eón originas de
la casa Edmund Frouchtman,
proveidora de la Casa Reial.
La fama deis lances de confeee,
ció cn pulla, d'EcLmond Frouchte
man, com a creadors de modele.
elegantíssims, ita quedat una ve.,
gada mes plen,ament justificada
i les industries artietiques de la
nostra Mera adquireixen alele
més relleu i importe
.111-.11.1•nnn•n•-

010N3.133
leurbä Garles Valles, va derria..
nar al cirabotes Manel
do, que treballa 'al carnee de la
Boqueria, si tenia el cerrespo.
neut permte neceseari per a itZtr..
cir tal professió, a !a qual pie_
gunta cuatestá que no, fugint.
L'urbä pegue aconseguir el fue
gileu, detenint-lo g la Plaça del
Pi, despees d'una Iluita en la
qual el ele:lince ti trencä ia va.
ra. Va quedar detiegue

EXCURSIONISME
SORTIDA PER A OERIA
El Grup Excursionista "joventut”
efectuara el proper diumenge una excursió a Sant Miguel del Fai, sota e1 següeut
ni:la:ni: Caldee de Moinbie, Sant Feliu de Codines i Sant Miguel del Fai.
1.10c i hora de reunió: Eatació Nord,
a les 5,45 del malla

pecto, e/ último piso de la cual ostentaba este letrerito: "Por alquilar."
- ,Lo habéis visto?-pregunte Claree
a su compañero.

Distingo muy claramente al irle
dividuo, Pero ¿con que objeto nos es,
pía?
i Por el momento me lo figuro! ¡Pero
tranquilizäos; no tardaremos en saber,
lo! Además, me parece que no está solo.
- 1Sil Percibo formas de hombres que
se perfilan en el fondo de la habitacion,
pero permanecen muy Tejos para pernii.
tirme distinguir si les conozco o no.

- ilesperemost 1Tal vez se acerquenl
El capia, q u e al otro lado de la ralle
vigilaba con tanta atención lo que sucedía en el laboratorio de Clar p l, NO tirer
kloa ata iiii34-14e

MODA

Un abric de pells va.

Sens avisa qué els partas antnciats per duna, de Campionat de la se gona categoria, queden sospesos fins
Parranjament de la qiiestió dels arbitres.

tana de una casa contigua, de buen as-

E. C. I.

13.-S. R. C. Ir.
14-Aston Martin 1.
15.-Aston Martin /L
16.-Chiribiri
/7.-Chiribiri II.
Els organitzadors fan present als parparticipase i representases de les marques
inscrites, que avui, en el local social, tindri llar ei sorteig de colora i Murieras
de sortida dels respectius

ALTRA VEGADA

Los

PREMI PENYA RHIN

Reunit dijous passat el Ccanité caganit•
rador d'aquesta cursa, acord: deixar establerta la lista definitiva de partic¡pants:

ELS PARTITS DE SECONA CATEGORIA, SUSPESOS

Pol Jameson, estaba apostado en la ven-

bFintl x imetitadsals

5.-Loryc (E. H. P.) L
6.-Loryc (E. H. P.)11.
7. - Loryc (E. II. P.) III.
8.-Loryc (E.
P.) /V.
9.-Austro-Daimler Samba L
10.-Austro-Dainder Sascha IL
L
12,-Senechal IL
1 3.-David I.

Sita vingut assegurant, no sabem amb
quin fonameat, que l'"Espanyol" ha obtingut im Seit en les gestions portades a
cap amb la Federació Basca per a que
cícixi jugar en les seres files al fair.ós
Penya, que Sara prompte la sera apariciú
Si non
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A. L If

4.-Salmson

En la darrera assamblea dels arbitres,
aquests, vistes les penoses i diikils circumstancies de la vida i per altre part
comprenent que no val pas la pena de posar la respectiva pell en perill per unes
indignes 25 pessetes, votaren le segfients
reivindicacions:
Arbitratge grup A:
Primera equipa, roo; segons, 5o; tercera, 25 i (jume /5 pessetes per partit.
Arbitratge grup E:
e5, en 20 i 15 pesarles, respectivament
La Federació, comprenent que els pares de familia que integren el nostre mai
pouderat Col.legi d'arbitres tallen parcialment raó, preposä les següents dietes:
50 , 25 i 15 peto partits del grup k i
40, 20 i 15 pela del grup B.
Naturalment, el cumionat s'apropava
i era fácil coaccionar a la Federació; així
foil decidida l'intransigencia absoluta.
Tots els esforços del Comité Provincial
per azranjar el conflicte, topant amb un
no absolut, sorgi ruptura de relacions.
Mes ha estat suficient un avis dernanant ärbitres amateurs per constituir un
non Col-kgi, perquè el pànic fes despareixer tot l'entusiasme vaguista; fins
a l'extrem de què ahir m.ati, tres individus de la mateixa Junta aliaren a fer
oferiment de Ilurs serveis peis partits
diumenge.
Es lo que es diu el senyor X... Tira
peieet! Dos partes en un la, val la pena
d'aprofitar-ho.
l'ot dir-se des d'ara, que l'anunciada
s'aja arbitral ha fracassat i si continúen
prosperant les idees d'alguns del Comitè
Federatiu, el CoLlegi tal cose ha vingut
actuant fins ara, deixarà d'e.xistir, per
constituir-se'n un de nou, amb me garanties de seriositat que el de fins ara.
Pel be de l'esport celebrareis que eixi.
sigui.

pes al exterior, anunciandole una visita,
al parecer esperada, pues se diregid hacia
lo puerta, abriéndola.
Wu-Fang y Long-Sin aparecieron,

-111iradi-dijo

3.-Salmson A.

FUTBOL
Davant del lock-out fedoratlu ola àrbitres cedeixen
Es disolt el Col.legi?

bahía causado ya la muerte de dos ene,
cantes.
El periscopio eetaba dispuesto.
lo elevó suavemente y mire a travee
del ocular.
Esta vez no era ya en la casa ocupa..
da por los siniestro malhechores, cue
yas fechorías habían causado la muerta
de Perry liennel., de donde partía el ce,
pionaje.
El hombre de los gemelos, indicado

capado a Ciare!.

part:

clistes.

EN PERA

AUTOMOBILISM!
TROFEU ARMANGUE

La magnifica inscripció amh qué cueto,
el "Moto aub" pel sea Gran Preral
d'autricieles, ha sigut augmentada navament anab tres Con= de marca nado.
rial: l'Elizalde.
Heus-aquí la iliaca dels que Id pendrin

s'ajornaria per a denaa' i el corresponent
al del diumenge, per a una data ulterior.
El S. P. E. fa públic el sea reconeixement a tots els que han contribuit al mes
gran ezit de les dues manifestacions ci-

Bajo el pretexto de alquilar el piso va- ,
cío, habla encontrado allá un excelente
puesto de observación, del cual, como se
ha visto, habla sabido servirse atentente.
Gracias a sus gemelos podia observar
perfectanemte lo que ocurrta en la aun.
plia habitación. co la cual Justin y Ja,
meson se hallaban reunidos y no pera
un solo movimiento de éstos.
En aquel momento resonaron tres gol.

acompañados de Jack Sprague.
--1Que tal!--preguntó el jefe de la
Secta de "La Serpiente Negra"-. ¿Está
allí nuestro adversario?
-i81, nmeetrol- 'respondió el joven
chino, señalando la ventana-. Trabaja
en su laboratorio. ¡Además, podels ohe
servarlo vos mismo!
Wu-Fang, cogiendo los gemelos que le
tenía su afiliado, se dirigió a su vez na..
cia la ventana y los dirigió sobre el edie
ficio de enfrente.
Gracias al periscopio, ninguno de loe
gentes de Ios cuatro cómplices babea eh,

EL
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Este, tendido sobre ua ancho d'yen,
una pipa de opio,
cuaudu Loa-din penetre en la estancia.
--eQuie ocurren-pie:guille Wii-Faug
sin volvee la cabeza.
Hay noticia d interesantes, aportadas
pur nuestro hermano Sing-Lee,
.
-Ñus hable!
I
Long-Sin empuje hacia él al e sp ión, al
cual se inclinó respetuosamente /real%
/111114134 indulenteineule

a

W li -Fang.

Brevemente, relató lo que había visto:
la visita de Eletia y de Jecetin teuarel id
fuerte de &aten Island y la cita dada por
tete último al subuficial Watere.
El motivo de esta excursión al fuere
te debía haber sido, según Sing-Lee, a
deseo de presenciar mies pruebas de ea-

plosivos, lo cual, C0111(.1 es natural, iza

había podido ser visto por el chino; sin
embargo, desde lejos, este habla compro.
bailo alguuts efectos.

-He aqui unas noticias - articule
que apresurarán tal vez la ejecución
del plan que yo tenía concebido, Permaneced aquí, Sing-Lee, pues es Recete'.
rio que celebremos con s e j o illmeteteelle
mente y vuestro concurso es nccesart•
rara el. éxito de mis proyectos.
Al día siguiente de haber sostenido
esta conversación los tres chinos, Ctà.
el-,

gel habla

ílegadil »UY de maligna a iil

•

LW
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CATALUNYA
CALDES DE MONTBUY
El dia lo d'aqmst mes, a les tres de

la tarda, tercer de la festa major d'aqueata vila, tindrà lloc un sensacional parti t
al camp del "Caldes, S. C.". •
Lluitaran el primer equip del glories
"F. C. Barcelona", carnpi6 de Catalunya
¡d'Es/maya, contra el formidable primer
equip del "F. C. Espanya", reputat corn
uniaL tmis potents equipa del grup
de primera Iliga.
,iia,nitarah la copa Sanllehy, dona
d, Excm. Sr. En Carles Sanlle/I)
Gi
j r• can/0j, de Catalunya i
tari integral per: Uriach, ConrO.es, Torralba, Mallorqui, Sami
rl
ti.... la 1, Martínez Sagi, Gracia, Al
•
i Celia 11, al quial l'"Espanya scguent unan): Bota, Casano,-,,„ Vidat, ?laza, Blanco, Torras, Da!
res. llraulies, Alfaro, Passani i Raich.

anee que pot ben qualiecar,e eensacionaL L'afició calderina reseca: :Job Misia i emoció al-hora, tenintque seran naoltissims els atieso- ipohles comarcans quo acudiran
,guest partit.
•
molts anys que es desitjava presir.. un encont-e de tal magnitut pero
la aoanseguit mai satisfer aquest
•
•

..,,c.any el Consell Directiu del "Calmenas tots els seus esforços a

havent assolert, vencent tots els
obs:aclr,. que es pugni veure a Caldes
als verdadera mestres del futbol, a radcüruble joc dels campions de Cataltmya
d'Espanya i al pontentissim joc de
Espanya".
Dificilment es tornara, a Caldes, a preisenciar un encontre de tantissirna importancia com el que representa veure jo.
gar al Campió d'Espanya i és per aixii
anea de lloar la tasca que s'ha ircp.,at el
Directiu del Club local.

r

SETMENAT.—La setrna ea paseada va inaugurar-se oficialment
tina escota catalana que funcionare sota la direcció de la Protectora de l'Ensenyança. Catalana La matrícula, composta de 30
alumnes, ha quedat plena., abrí
com també la corresponent a la

classe nocturna.
El Patronat de dita esoola esta
censtituint, sota la presidencia
de Sebastiä Ramoneda Galobart,
teurant com a mixer i secretad
respectivament gis senyors Esteban Perrnanyer i Joan Rovira
BAch,
mateix s'han constituit
don paniells de juventut, un per
nora i un per notes, organitzats
pel jase Josep Soler Cañameras.
Per la próxima fasta mejor,
que tindre ¡loe el dia II de novereM e. el -Casal Nacionalista"
ha v •P.ractat la cobla "La Prin.
Cassà ale la . Selva", la.
gro,V
1 ..uh dirorents audicions
de saroaties. Tambe es diu que
par alta! (liada s'inaugurarà oft-

e.
la
n Neritut Nacionaliste (pia organitzant sota
eeeeele, ti.' l'enginyer indus•
-..ei del Casal, Jauree Sahaee vitae.
elienenge fou er ster,
secretari d'aJosep Plastas Gaje
re que ocupà inolts
velé coneurridís•-, e, las gratis simpa_
,ivia sahut euaeyee_se
o. C.,

•GTL'iNDERA.—Programa
que tindrän lloc en el
eelemista els dies 8, 9
eere amb motee de cetestes dedicades a
II •reei.
I,t, a les sis: Sarospaiós enve- deu: Serenata, A
(n'eta: Sardanes 1

tI

Tarda, a la una: Lluida
tee.s: Concert a l'enSardanes i extra. a les deu: Sirree•s d'onze: Sarda.-

e/1Am
(Irrt
1 1,,,; a l'envelat.
1

Aia 19.- -Tarda. a les tres: Coner!.
ee. eis• Sardanes i ball a
Ve,
Y ,il. a los deu: Se renata. A lII quarts d'onze: Sardalee. 1 brin le conliat.
Orqueslra "E-, olans", de San:.
8..idtu • di de. Noia,
— (J festes profana, eile acaben) d'anunciar, In
h eerati realee religioses, la prin,e Pal de les mutis serà l'olici sonernee hei dia 8, a les deu del
reatf.
— fr promes la seva assiste rieie :1 les testes del Remei el
nestre dignissim diputat a Corte.

"Catalunya INovo", del "C, 11
t?,uropa", de Barcelona, 1 el res
serva de la "U. D. G."
— Per al propvinent diureenge ha estría. convocada la Junta
del Centre d'Unió Republicana,
per tal de tractar dele festeigs a
:cantear per les fires i !edites de
Nareís.
— Es fan treballs per a fundar un Ateneu en aquesta oiutat.
— La Comissió provincial ha
informat una instancia del bisbe d'Urgell, prIncep sobirit de la
Vall d'Anderra, sol.licitant la deelaració d'utilitat pública d'uns
terrenys del turne de Garalps per
a ampliar i embellir el santuari
de Núria.
— Diumenge propvinent se
celebrara a Sarrià de Ter la renomenada "fira del Pont".—C..__
BERITIrC-7--1Ware Ajuntamee
ha acordad ingressar, com a soci
col.lectiu, en l'"Asociació Protectora de l'Ensenyanea Catalana".
a proposta del consi o h• Ta..
quim Serra.
— Hi ha gran entusiasme per
a la celebració de I-Aplec del
Bergadä", que, com acte d'afirmació catalana, se i • - • •.hear
a Altims de mes.
— En la última seeeie ae Ilustre Consistori, el regidor senyor
Sala Claree pregà al senyor baffle de R. O. que trametés al
C. A. D.G. i PI. comunicació anib
record adoptat per majoria, respecte al jurament de fidelitat a
la Nació Catalana.
— Nostre batlle de R. O. ha
procurat que fos nomenat administrador de Consultes de l'Escorxador el seu germà, En Ramon
Viladomat Rodergas,
mentaris.

TARRAGONA. .-- Segunne. una
costea' establerta d'uns quants
anys ençà, la distingida senyora
Na Delors Lindeman, virlua de
Cobos, obsequiä amb un captensud dinar, que fou servil pernonrelment per la caritativa senyora i les seres famoses filies, senyoretes Pilar, Teresa, Assumpci6 i la senyoreta Sanromit. als
pobres assilats a le- -relee_
tes deis Pobres".
Als postres i merare repartia ell tabac, un deis velleteß
Regí una emitida lletra de remerciament que portä las lägrirnes
als ulls de beis el que assislírem
a la 'eterna tia :fi
orgaeit7ada
.eper la disti .
Lindemän.
— Avui w,Ora
de Comerç per a procedtr al no,
menament deis cinc vocals per
O la Junta d'Olses del Port i cobrir 9a vacant de vocal de la Cambra produida per la mort de don
Matee Abelló.
— Cridats pell senyor Segura Batlle, de nostra ciutat, ahir
se reuniran els regidors en sa
mejoría per a tractar de la qiiestt6 de l'aprolltament i portada
d'aigiies del riu Brugent.
El secretar' de la Corporació
liegt un treball que sera editat i
repartit a tots els regidors per a
contribuir a fa mejor difusió del
projecte.
— Fins demà no tindrà Roo
la reunió de la Junta d'Obres del
Port per no havar-se reun it eou
nombre de vocals.—C.
LLEYDA. — Segueix la baixa
iniciada en el pren del pa.
La Cooperativa Gremial anuncio que des de dentà el vendrà
a 060 el quilo, a totes les seves
expendeduries.
— Ha more als Arelis, el remerend rector d'aquella parróquiä,
En. Josep Biseompte.
Ha estat molt seotida la seva
mert, ja que la seva vida fou ve_
ritablement exemplar.
— El calendari deis partits de
ramplona( de fútbol que comenvaran diumenge vinent, es com
segueix:
Primera volta. Grop A:
Dita 8 d'octubre: Bellvfs.Mollerusa, Lleidatä-Cerverf, Miralcamp-Tärrega, Borges-Joventut.
Dia 15 d'octubre: Balaguer_

Cerveri, Bellvfs-Tärrega, Lleidatä-Joventut, Miralcamp-Borges.
Dia 22 d'octubre: Mollerusa_
Trreete Balaguer-Joventut, Ballvis-Borges, Lleidatä-Miralcamp.
Dia 29 d'octubre: Cervert.Joventut Mollerusa-Borges, Balageor-Miralcamp, Bellvís-Lleida_

fq ernents nacionalistes
d ieneala
estar) portara a tä.
cel P
exit els treballs per
Dia 5 de novembre: Thrregaa la ee ieerucció d'un gran editiBorges, Cerveri-afiraloamp, Mo...
ei Per a! nostre "Centre".
Ileresa-Lleidatà, Balaguer - Bells
GIP ONA.—thla concedlt l'ex- vis.
cr Aem i a a 111-lustrat mestre de
Dia 12 de novembre: Joventut_
Li agestera, don Abelard FàbreMiralcamp, Tärreea - Lleidatà,
gas . que passa a dirigir l'Escota
Cerverf-Bellvfs, Mollerusa-Balaitt l'Ab•nou d'Igualada.
eUer.
Dia 19 de novembre: Borges_
—
merla Barcelona, des-.
pres (n'a yer sofort una doloroJoventut-Bellvfs, Tärre
sa (mereció quirúrgica, don Juan ga - Bala guer, Cerverl - Mollerusa.
Vieiens i Cienes, apodere de l a .
Dia 26 de novembre: afralnep ortant fabrica de farines de ramo Beevfs. Borges-Balaguer,
den Jesep Eneesa i companyia, Joventut - Mollerusa, Tärrega. d 'aquesta ciutat.
C,erveri.
— L'Ajuntament ha comenDia 3 de desembre: Lleidatäeat a expedir les cèdules persoBaleguer, Miralcamp-Mollerusa,
n ato del corrent exereiei.
Borges_Cerverf, Joventut - Tärre— El propvinent diumenge Ea.
tindrä lloc a Portbou un parta
Grop Bt
de futbol entre el primer equip de
Dia 15 d'octubre:
la "Unió Deportiva Girona" i e. Minerva, Malira-Olimpie, Verdd'P ortbeir F'. C. mateix die Cervera.
liudare/a ez :mutada ointal ei j Dia 22 d'octubre: Verdti-Olfm_

Pio, BellpulgeBalira, Cervera-Mi
/141/"Va.

Dia 29 d'octubre: Minerva-Ba
lira, Verebi_Bellputg, °limpieCervera,
Dia 5 de novembre:
Minerva -Verdú, BaltraCervera.
Dia 12 de novenibre:
Verde, O(impie_Minerva, Cerveea-Bellpuig.
CASTELLO D'EMPURIES.—La
tasca empresa per la Junta de
pobles per l'endegament del riu
Muga. que soto la presidereetis
de l'alcalde de Castelló, senyor
Bordes, integren el.s pohles
Castelló d'Empúries, Vilanova.
Sant Pere, Fortiä i Riumors, a fi
d'obtenir l'endegament de dit riu,
eomenea a tenir afectivitat.
Dimecres. dia 4, arribaren 'a
Castelló els enginyers de l'Estat
per començar deseguida els treballs referents a l'endegament
del! riu Muga des -de Perelada al
mar.
Foren rebuts per la Junta de
pobles i una grossa gentada que
no obstant ser dia ele treball acudí a demostrar amb la saya presencia i entusiasme l'alegria que
regna a tota la comarca per venre ja en vire d'execució una obra
de tantissima importancia —O.
•••••••

Lnrquestra Pau
( asa Is
Han sortit ja els progeames
dees sis concerts que té anuncioats per a la present temperada de tarder la Orquestra Pau
Casals. En la important llista de
composicions que s'executarän,
s'lli trobcn novetats ben 'Meressants, al costat de qualques obres
triadea entre les que més èxit
han oblingut en les temporadas
anteriors, la repetició de les
quals ha estat demanada amb insistencia per bon nombra d'admiradors.
Heu's aquí la llista complerta
de les obres que cumposaran els
programes:
Baich: "Suite" en "si" menor,
per a flauta i orquestra de corda;
"Concert de Brandenburg", número 4 en sol; Mozart: Sinifonla
"Júpiter"; Beethoven: Obertura
de "Egmont"; Sinifordes "Huro-ca", "Pastoral" i "Vuitena";
Schubert: Simfonia "Incompleta"; Weber: Obertura de "Übe ron"; Rossini: obertura de "El
Barbero de Sevilla"; Mendelssohn: Obertura da "Ruy-Blas";
Sehuman: "Concert per a violoncel", amb acompanyament d'orquestra (executat per Pau Casals); Wagner: "Bacanal de
Tannhauser"; Cavalcada de "La
Walkiria". Preludi de "Parcival"; César -Frank: "El cantaire
Muleit"• poema sinfeinie; Brahms:
"Quatrena"
sirnfonia; Bizet:
"L'Artesiana), suite; Remski-Korvol
del borinot",
' sakow: -El
seherzo; Ricard Strauss: "Ilfort i
transfiguració", poema simfeinie:
"lAn- Quixot", variacions shufeniques.
Ademes s edara la primera audició a Barcelona de les següents
obres: "El carnaval dels anirnals",
de Saänt-Saens; "Concert per a
trompa i orquestra", de R.
Strauss; "El somni de Canope",
poema sinfónic, de Samazeuilh;
"Obertura fantàstica", de Schreleer. i "Densas" de la ópera
"Goyescas", de Granados.
També se farä l'estrena del
quadre musical "Les Illes Medes", per celzbrat músic eatalä
N'Artur Garreta, acabà de composar expresament per a l'Orquestra Pau Casals.
-,f-fmneminsm
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BARCELONA

DARRERA HORA
DEL MARROC
COMUNICAT D'ANIT
El telegrama de Guerra d'aguas
ta nit diu:
"El general encarregat del despatx des de Tetuan comunica el
següent;
Sense novetat en els territoris
de Cteuta, Tetuan, Larraix, Penyal
I Alhucemas.
En el de Melilla, Partillerip
contraria-fati tres dispara sobre
la posició de Midar, sense conseqüències.
La posició de Kaddiatirä canonades a un grup rebeld, fentlo fugir.
Ahir fou presentat a Betel per
un indígena de l'interior el sargent del batalló dr Saragosaa Antoni Gonzälez, que presentava
stntomes d'enagenació mental.
Fou portat a l'hospital.
Confidències de Melilla senya.
len gnan alarma i greus danys
causats a l'enemie pel bombeig
fet per el Penyal i vaixells
guerra situats a aquella costa,
arribant a una centena el nombre de baixes produides.
De Larraix diuen que el zoco
del Jemis de Beni-Aroz es celebrío amb molta animació, acudint
gent de tot el territori, inolús soldats del Raisuni. havent assistit
el metge de la miel a mes de cent
indígenas, en especial dones, de
Surnata mollee d'elles.
Ahir, darrer de Aaamara de Sitie va anar-hi el comandant general fiP1 territori. amb Huida escolta. fent la tradicional ofren-a
al sentó, essent rebut per totes
les rabiles formades, al front de
les qua!. estaven Ilurs pairäs
reids, amb ele interventors. A la
festa, que tineué extraordinària
anianeció, resistiren gran. nombre d'indígenes i molts elements
europeas, no paseant cap '^eident."
LA SALUT D'EN CERENGUER
L'Alt Comissari ha dinat fora
de l'hotel. anant a casa del melle que el cura.
Ha dedicat la tarda o"fee
t e, i a passejar.
-NOTICIES DE MEMELILLA. — Ila arribat l'infant
don Gabriel,
— A bord del "Bustamante"
es trobava en el Penyal en ocasió en qué l'enemic atacava la
plaea, donant l'infart provee
d'una gran presancia-iränim.
A la matinada embareli en el
vaixeWeisterna "Progreso", que
el portà al port.
.11 desembarcar a les escales de
vora el cementiri oaigue una bale , que s'estrellä a la vora.
L'Infant celebra les emociens
experimentades en l'excursió.
n•n•••
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DE MADRID
QUINZENES
G tiVE RNA T (VES
El diputat romanonista senyor
Argente ha visitat al ministre de
la Governacid, per a protestar
contra el regim de quinzenes esCONTRA

tablert per

Ell

Millan de Priego.

El ministre li digué que demanarä les dades neeessäries sobre
l'assumpte i que des d'ara seran
posat 3 immediatament en Ilibertat aquelles persones que sofreixen quinzenes per delictes política
L'Argente ha anuncias una interpel-lació sobre aquest tema.
LA R. O. DE L'INSTITUT DE COMERQ
La relació dels vocals, propietaria i suplents, designats per les
respectives entitats perquè les
representi al ple de l'Institut de
Comerii i Indústria i nomenats
per Reial ordre, ser':
Cambra de Comerfi de Madrid:
En Caries Prast, propietari, i
Germen de la Mora, suplent.
Cambra de la Indústria de Madrid: En Antoni G. Vallejo, propietari,i En Manuel Martínez Angel, suplent.
Cambra de Comerç de Barcelona: En Joaquim Cabot i Rovira,
propietari. i En Josep Armenteras, suplent.
Cambra de la Inddetria de Barcelona: el comte de Caralt, propietari, i En Frederic Bernades,
suplent
Cambra de Comerç i de la Indestria de Valencia: En Vicens
Märquez, propietari, i En Agustf
Alamar, suplent.
Cambra de Comer e i de la Indestria de Bilbao: N'Angel Jausoro, propietari, Eis Juli Hernttnclez, suplent.
Comité Oficial del Llibre: el
comte d'Altea, propietari, 1 En
Sadurnf Calleja, suplent.
Consell Superior de Foment:
En Jesús Caninas del Castillo,
propietari, i En Josep Aragon,
suplent.
Comissió Protectora de la Indústria Nacional i En Salvador
Escota d'Enginyers Industrials
de Madrid: En Josep Martínez Roca, propietari, i En Joan Usandiaga, suplent.
Escola Central d'Intendents
Mercantil»: Ea Volar P. Bruga -

hia, propiciarí, i En Ramon Cabannas, suplen
Associació Nacional d'Erigínyers Industrials: N'Aureli Rodriguez Bruna, propietari, i En
Felip de Ces, suplent.
Censen Superior Bancari: En
Joan Antonio Quiles.
Circo' de la Unid Mercantil de
Madrid: N'antoni Sacristan'Zaval, propietari, i N'Emití Puern a, suplent.
Foment del Treball Nacional de
Barcelona: En Domènec Sera i
Badla, propietari, i el vescomte
de Cusses suplent.
Casa d'Amèrica de Barcelona:
En Rafel Vehils, propietari, i En
Josep Freixa, suplent.
Junta Consultiva de les Cambres de Gomero: En Didac Gómez
Quintana, president de la de Sevilla; en Narcís II. Vaquero, presiden/ de la d'Oviedo; don Eduard
Pérez Molinos, peesident de la de
Santander; Ea Marian Baseiga,
president d ela de Saragossa; En
Manuel de Izaguirre, president de
la de Cädiz. Suplentes: En Alexandre Mon, president de la de
Pontevedra; En Bonaventura
Conde, president de la de 'Burgos; En Juli Guillen, president
de la de Valladolid.
Ds les Cambres Agrícoles Provincials: En Marian Matesanz,
propietari; n Anteni Guerrero
Garcia, suplente.
Companyia de Ferrocarrils: En
Josep Maria Ossorio, propietari;
En Rabel Codereh, propietari; En
Xavier La Piedra, suplent; En
Francesc Teman, suplent.
Associaoió d'Intendenst Mercanilla N'Antoni Bartolome, prepietari; En Jesús Huerta, suplent.
ELS TRACTATS DE COMERÇ
Acabats els detalle per a la seva aplicació, potser demä, diseabte, a les sis de la tarda, es
firmarà pell ministre erlstat i el
repnísentant de Noruega, el traetat comercial entre Espanya i dita nació.
— L'agregat comercial de
l'embaiiada d'Anglaterra ha conferencia', avui ami, el ministre
d'Hisenda sobre ei conveni comercial qu- negócia amb aquel'
paf
TEC A "LA 1111.P.QUIFUSTA"
La -,iiteeta - publica una R. O.
del ministre d'Ilisenda eoneediat
a la Secietat anónima "La Maquinista Terrestre i Marítima"
un prestec de sis milions .le seas
se tea,
tía!

EL

PASSAPORTS PEr.
MI-040A

Per acortas del Geverns belga i
espanyol ha quedat suprima dee
de el primer de mes e visat del
passaports per a ces cintadans
de dues nacions qua es trasladin
d'una a Peltre.
Es prou per a tots que tots se
proveixin del passaport nacional
expedit per les autoritats, sease sometrel al visot consular.
NOTES CURTES
Han arribat els Reis a Salamanca, tinguent bona acollida.
A la presó de Bilbao intentaren fugir tres detinguts. La
guarda feu loe, farint a un, éssent
tots tres apressats.
— Entre els ponts que han
de constituir-se en carreteres
acabades, flgura en ta provincia
de Saragossa, un sobre el rin
Ebre, en la careatera de Sastags
a Bujarahr
Els Reis a Salamanca
SALAMANCA.—Des de primeres hoces del matt tat el veinat
esperava el tren role!, essent incapee de contenir eis carruatges
l'e, planada i els carrers próxims
a Itestació del ferrocarril.
Les cases dels carrers que havia de recórrer la comitiva estaven guarnides.
Als andens de l'estació esperaven AIS Reis comissions oficials.
El director de la Unía de Medina a Salamanca havia preparat
un saló del soli on tienda de leese la presnetació de lea autoritas
als sobirans.
El sal eslava alfornbrat
flore.

A un quart d'orne ha arribat el
tren redil. deseendint els Reis i
el seu seguid.
S'ha aveneat l'alealde, don Frederic Aríaya, per a donar - los la
benvinguda en nom de la ciutat.
Despees li han donat la benvinguda els senadors i diputats per
la provincia i altres autoritals.
La Reina, en veure un grub de
senyoretes que Bula el ttpic vestit "charro", ha exclainat: —Aixö
451 formós, (BOL..
El Rei ha revistat la cornpitnyia d'infanteria de: regiment de
Toledo, que li ba retut els beroca.

L'aspeote de !'anden és (untas ho.
Bls Reis són aclawrits.
Al saló del soli, preparat a leslució, han descansat uns naomente.
El tren ha vingut engalanat.
Els Reis, areb l'alcalde, han entrat a la ciutat en un landó descobert, seguit le eenteanars de
cotxes i autos.
Una gran gentaila estacionada

als carrera tia oracional i edite
mal, al seu pae els Reis.
Les trepes co)rion la carrera.
En entrar els Reís a la Elaea
Major, aquesta presentava ugerme
¡mete imparient.
La Reina ha dit: —Quina iittim
ea mes formosal Tetas ganes de

conffixer-Tri:

La platea estío luxosament etrk
galanada.
En fa comitiva, deaprés dale
latidors que obrien la marxa, fi.
entrase una secció de "curros",
amb ele tiples vestits del pat..

DE L'ESTRANGER
Un ultimátum? : Es cilu que
els Turcs refutarán les operacions prop dels Grecs de

Tracia
París, 6.—leformations de petk
cedencia anglesa aseegaren que
el Govern d'Angora ha notlficat
als generals aliats de Ce:letal:Ua
noble que els timos rearmaran
Ilurs operacions contra els greca
de Tria si no sets ddina abalea
de dos (martes de tres MI terminant seguretat de reb la Trtr
eia atril. retornada a Turquía un
enes després d'haver estat
cuada.--Jlavas.

DE BARCELONA
1..„4 UNtO ESPORTYVA
SANS
BANQUET
RESTAURANT "PATRIA"
Mil' al vespre, a les nou, se
celebra al restaurant "Päirta"
(abans Borne) l'anunciat bans
quin que la ',Unid Isportiva de
Sens" dedicava ae MO6 jugadora
deis equips primer, segun i tase
cer.
.11i assistiren unís 80 comensaks,
entre els guata hi vediereen tata ele
individas que formen la Justa be
dit Club, i les Juntes d'aUert/sma
ciclismo i futbol, une la iaajorta
dels equipiers que les integren. Sois Ì mansavea, per
trobar - se malalts, els espite i
eeteeapita de regule primer de
futbel, seayors Sola i Sancho.
Formares la presidencia de
Pacte el senyor Roig, presiden*
de l'entitat organitzadora, qui
tenia a la seva dreta als senyors Buxadds i Doreenee i leaquema als sanyors ßerret, Aren,
Rierola i Domingo.
En acabar ripat, et president
de la Unid Sportiva, senyor Roig,
feu ús de la paraula, dedieant
Pacte als jugadors i a la Prez:asa.
disculpant-se per no haver osan-/ing,ut sempre amb acinesia tot
el contacte que calla, te qual
cosa, digui, ha estat degarda ä
i'atuidora tasca gime havies tiagut de realitzar.
Va explicar els origens i mases de la creació d'aquella entitat, que va fusionar ea una 90ii
toles les societats eisportwee da
Sana, reunint avul lee tres setsn
clon s d'atletisme, eteliame i
gol. Gräcies al gran entusiasma
ele tols els socis i en menys de
cinc mesos !ra yera passat de 200
socia que ¿rem a 4.800, a la quid
cosa ha contribuit extraordinbe
riament el relorn al nostre club
del Ni pródig . En Sancho, qua
és nostre, ben ndstre--digue -e
puix nop al! res riniciarein a la vtda futbolisLica.
Dirigint-se als jugadora OS
començar-an d'aquí pocs dise
les tasques del campionat de Ca...
tahinya, els encoratja dient-loe
que darrera d'ells hi temen tole
els socis del Club, que esperen la
victbria.
Va acabar donant un ''Visca le
Unió Stortiva de Sans!", que fon
contesta?. unänimement.
L'acta va acabar prop de ratte
ja oil
En honor d'En P. Vidal de
Llobatera
Ahir vespre, ami) l'objecte de
tributar un amistas homenatge
a En Peliti ‘'idal de Llobatera, par
laxa de les gestiona que ha reslitzat en representació del grup
eIn patriotes que han adquirit LA
PUBLICITAT, i festejar la catalanització del vell diari bareele,
nl, se celebra al restaurant Martin un äpat intim, al qual
tiren els següents senyors:
LI. Ihicolau d'Olwer, LI. Guarro..1. Barbey, Josep M. Pi i Sunyer, LI. Jover, E. Rogent, R. Goll
Rodes, LI. Massot, Mori Esteve, Josep M. Bassols, Josep
Sagarra, Carlos Jordä; A. Rovira
Virgili, .1.. Masse i Llorenç, J.
Bofill i Malas, R. Glosan, L. Cervera, Claudi Ametlla, B. Rahola,
M. Ribelta, J. V. Fol.; Tomes
siarcés..1. Guanola, Ventura Gassol, Juan Draper, Carlea Soldevila, J. Durand 1 Balada, J. Naoforren.
El sopar, durara el qual regal
la mes intima cordialitat, acabé
sense cap brindis, acordant -ae
trametre a la senyora de rboman
natjat la toia de flore de la Liggar
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Burgas,
s'aslrenaran el dimecres,
e
a 1.1, veillada inaugural del
d'En

Komea
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Avui,

Direcció: &Icen Urges •
1r
Avui, dissabte, 7, vetlla- 111.
da inaugural. A les 10, es_
trena de
II
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III

Joan de Serrallonga

V

2 Es despatx a a comptaduria. IIa
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mrimiemzeisar•Emoraftel
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Cada dia sean mes aplaudas els
graciosos clowns Pomport, Thedy
1 Ernly. Derna, diumenge, grans
funcions, prectent-In part toles les
novas atraectons. Dllruns, matlnee
a dos quarts de cinc. Ni;, a tres
quarts de den. Vinent dijous, die
[12, quatre Interessante debuts, 4:
Trompo Arabe, 8 extraordinario salladera, Les 3 Jupiter, famosos Ca-
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Soriano
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Saló Catalunya
1Plotable sextet. Avui, dissabte,
. exit sorollós, grandies triorut de
Deuglae Fairbanks: EI Quhrot modern 'M'ornen:a AJúriat• Exil: LA

Companyia de vodevil 1
PEP SANTPERE
ASSUNI010 CASALS

quarl a de El

Teatres Triomf i Marina

Nil, a les des, Segona representació del fam0s vodevil franca
en tres actes, premiat a Parla I que
oblingué un exit enorme, reptesentant_se una infinitat de sito, orl
ginal de Serbidon 1 Arment, adaP- :
tacid catalana de natl/ort Ptcafort,

UN GALL QUE NO CANTA
1
i

en-

senyor Gegant; La nau
del matrImonl.

LA RECTORIA

Avui, dissabte, sinb de Els tres
mosqueters; Parló de marit; El

Lasca;
• princep 1 la bailarina;
El nou Fantomas. Nit, seta, capfEls tres mOstglotera.
tul

tintillIMAIRMNIZILIII11112,1111111

kiran Teatre Colaba, i
Gran Cinemu Bohe,oia

•
Ma g nifica Presentad&
Densa, dlumenge, colosal cartell. o

Et

p

re
111

11111111131'

I in

•

,te

La marca preferida del

públic

e

KI

vi
El

C

Avui, dissabte, tarda, a dos •
qUarts de cine, dos grans par..
tits. Nit, a un quart d'onza, interessant partit a cistell: Mazo i
Ichazo, contra Ondarrés i Garagarza.

Oficines: Plassa Catalun ya, 9

FUTBOL
---

CAMPIONAT DE CATALUNYA

Diumenge, 8 d'octubre, ' a les
3'15 tarda.
Europa-Español, camp Europa.
Sabadell-Barcelona, Id Sabadell.
Unió S. Sans-Avenc, Id. Sans.
Martinenc-Badalona, íd. Martí_
nene.
Terrassa-Atlètic, id. Terrassa.
Espanya-Júpiter, Id, Espanya.
Per entradas i localitats, en el
camp de jide iel dia del partit,
des de les 9 del matí.

s. A. Industria Lechera
Magatzem: Carrer

o

Trafalgar, 64
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1101 4C:2 AL La Km
PER A TEULADES

Planxa
ondulad a de
120x73
Pta.. 7'30 su.
e-- °
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BARCELONA

E

/ami, dissabte, tarda 1 un. "MasPrograma". "Gratis eStreitea'.
iraiNieua•••cimmiummaur • sine
not ables pel-Iteules d'interessants
arsunierits, t'otra les que figuren El
U eenyor gegant, Cinc :lee de vida,
• pel el relebre actor lapones ResTeatre Victoria
; l• sur, Hayskawa; el quart episodi de
gnu, strie El nou Fantomaa; el
Avui, distsabte, tarda, a dos IN la
stsb Illbre de la harinosa novel-la
sanarla de cinc: Doloretes. Los • nerro purrartea Lis tras moaquaeructó de a g
cadetes de la Reina i El terrible la tare 1 el colossal
Ferbanke. 8. M. L'AMEPérez. Nit, a tres quarts de deu: • Dougiu
aleA.
c Sevilla a los corrales i La e
e
.On dosa de Montmartre. Dime- , tIll1311111aMXiddiDellill111~7

0

Sant Celoni

Frontó Principal Palace •

nou Fanto-

mas; Cine dies de vida; Líen

seta. Gran axil de broma, Per única negada en tonel(' de tarda el diL
ip vertiessim vodevfl en tres actas,
, arreglo de Lluts Capdevila

rides per las cromes
per al earlçat trrittiu.

(Montseny)

ESPORTS--- •

gany; El

Avui, dissabte, 7 octubre 1922.
Tarde, a les c' .e, Estupend vermut
popular. Entrada 1 butaca, UNA pes-

EPAM IN ONDAS
vereingetorix PlAo4
nasine st5n eis »mi
de les marques.Prafet

SORTIDA

Diana-Argentlna-Excelsior

grans espectacles

Na se olviden que algunos
comprimidos de " gliODNE '4
tomados en un poco de agua libraran
Vds dc todas esas indisposiciones.

Elaborada

a
uf

les set a dos quarts de deu i de
les dotes a les quatre da la
tinada.

DE TEATRE a COSO BONTEMPEL Restaurant especial.
Pela, Ostres 1 Mariscos. Quintana, 7.

KIITORIM.2.212.1.1111

Teléfon 1242 A

alencien prolongada en et tspcclaculo es
amenuao 13 causa de Jaquecas. Ileuralg as.

ES"

RESTAURANTS'«a

Degrada del salce, preciosa comecha. La Gaga de Poletant (dlbuixost,
proJectant-Se denles les eseeneS
mes Interessants del grandlts fian
El n01, per Charlet, que s'e str e n a ca en aquest sale el vinent Mesalate,
ami) tots ell honors d'un gran
aconteixement. Diuntenge, alt, gran
exclusiva: Per lamer dan fill
(Svenska).

moNYOS

Gran reatre Espanyol

La

Gínjol, 3.—Cabaret continu de

! 1111•00111011011 ro irmotirm

1

•

LA BUENA SOMBRA

Dillune, di .e 9. Debut Campaamb la grandiosa estrena
de la tragicomedia en un próleg
dos actas i un resum, de'Victoria Benedicto

1

ala

Teatre Circ Barcelonés
Gran companyia de vodevil i
grans espectacles
Primer actor: Jaume Borràs
-Primera actriu : Elvira Torren!)

SENYORETA

catalana, amb taca de
mestresaa superior i
bitiliutaaäria, *saja
entateär correspondanala amb pargiona
angiusa o sueca.

111

D'AMA RANTINA

seno
LES JOIES DE LA ROSER

ORIENTUS ;;MISTERIOSOM

UN FADRI
eatern de la Garrotxa, desitja viatjar.
Preferiría recorre P
Australia o la República d'Haiti.

r •
•

Estàtues animades

Companyia catalana Glaramunt
__Adría. Avui, nit, a tres quarts
de deu: Primer Argor telefórito;

Ele tres tarea brama,
presentats per don Artur Manzano I

1

66

del programa

Teatre de la Comedia

metes cómics;

PAR
1 A1 minute.
' e saltp:28 Farearia

Lxit enorme

makIEWMEWEMMEsanalet

1

g

!Jet Condensada

ASALTO, 12

Domà, diumenge, tarda i
nit, El conde de Lleaplés.

e

a 1 económica per a
emplean 1 obrera.

nniegfel9n11751.4377

[3[11 [01{[lif

EL CONDE DE LAVAPIES
O NO HAY FUERZA CONTRA LA ASTUCIA

Ultima

MATRIU, PELL, BUFETA, PROSTATA
Consulta: del:le:111

KIELLIZEilk111111113121131313111111111181311IWINIIMIBISIIII
.1

•

les 10: La Magdaquarta representació del sainet pu
dos actas de Caries Arniches i Alfred Trigueros,
música dels mestres Calleja i Estrem era:

i Gelen, Princesa, 7 y principales'
farmacias de Erran, Portugal y 4 ensnieac.
Morse. le. Porm.. s

SIFILIS
Espacials tractainctits per
St gUariment rapid de les
MALALTIES SECRETES

NSECTictpx

Surribas i Bracons (edvocat), ha traslladat el seo des_
pata de la Rambla de Catalunya,
número 84, principal, al carrer
de Clarfs, 15, segon, segona. Telèfon, 4.407-A.

Nit, ia

GRAN RASTELLJ

LA

i divendres

culpa.

I

lona te guíe i

anos), y para i - nservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el ..rganismo, el vigor sexual, pro.
pio de la edad. •
Vareta, 5 5,5. frasee: hazla, Rambla de In

Retalls els dillotts

w

EL NUMERO 15

Circ Equestre
Granchosa companyia ile Nr. Ventura Ganhau. A y o:, dissabte, tarda,
a dos nUarts sIe cmc, matinal aspaos' I un, a tres quarts de cleu,
exit vernal dels ti debuts del dl jous Las 4 Arthens, Trio Morunas,
Alise Emmy, Togo Hata Malvy
Bree; aereater succes do Cesueo
Broa, ene llar persa rasca - cels; Les
3 Norbertys, Frenas Chelot, The
Haulon Carls, amb els seus 100 satis
mertals. Mme. Salzator, amb llurs
au animalets ensinestrats.

;

Pau)
VENERI, IMPOTENCIA,

'Judas a rengrös 1 al detall

Companyia de sarsuela
Yluzigeicanaizzeinizolgs•
Ortas - Loonis - Gallego 11
I
11
I* Avui, dissabte, tarda, a • I
MUS1C-HALLS 111
11 les 5: Gran Matinée. L'en- II l
111
trames El caprichtio i el e
rimEimmgiurainEmira
sainet de grandiós èxit: i •

D. Joan de Serrallonge

per Emili Sagi-Barba.

Monumental i Walkym

Avui, dissabte, Els tres ri
mosqueters, sisa capítol; •
• S. 5 L'Americà, per Bou 5 glas Fairbants; Vençuts
per la viga, per William
Dunkan; La senyoreta VirE tud; El cep; La comtessa
I
• del pebrot blau. Demà, ses01 sio matinal d'onze a una.
Nil, Els tres mosqueters,
• sete capitol. Pecadora sena
a

. -itic

Pla llloquenil. e, t.er
(entre Heapital 1 Sant

S. A.

assortit en Meltons,
Xcviuts, • Estams, Gabardines, BellardMes, Xeste rs, üeneres per a
'Abr :: i articles blaus i
negus, Camusses i generes per a vestits j2queta.

2 • UNA 111•1••••••• • • 111E11

•

del Dr. 1:11m14 1110151 e

.1.711 IMMIZe.

Teme2da iliWvern

de dit

•

la Yearasle ,da agotamiento nervioso, por
ihtittis y N:1,bl 'a que seno, se curan pronto y
radicalmente ce r :33
Grageas pote ,:iciales del Dr. Soivré

Ronda de Sant Pera, 15

wir

11

eniuncznan•zelzur
ELDORADO

.MIR VV:

1.4

apareixeran escenes de Vassumple
film. Aquesta pel-Ilcula s'estrenara la vinent setmana. Nota: rd
A 14 sessió matinal de denla, diumenge El nol, de Cherlot, obsequiara als nens amb una original i bordea Joguina.

•

1

Clínica Vies
:=Urinaries

PA NYOS

ir.

,01211•••1861••••••1801115111

11~102121111011NIABABIIIIII

I-

e

gegant, de broma. Nota: Avul,

a una es despatxaran butaques nunierades per a la sessIO especial de
les sis de denla (Enmanga. Impeletant: Avui es projectarà una I MI
per a donar Idea de l'obra-Ilcua
con El nol, per Charlot, en la qual

••

Es despataa a comptaduria.

pel bariton Doménec Mas- •
i sanés. A la nit, i dilluns i N
II
li dimarts, nit.
II

1

0I
11

Los baños de sol

•

Sagi-Barba :-: Bugatto 0
Diumenge, larda,

dissable. tarda

Nit, a les 10. Popular.
• butaca amb entrada, 2 ples.

t Música del mestre Morera.

0.

•

Lo pasado, o concluido
o guardado

LIRIC CATA LÄ NM

II

ntar

a vtlit. I densa, dinO! dissabte,adelasis
sessid matinal d'onz e
Menge,

•

II LA NOCHE DE VERBENA;

!HM

Vendrell

•

GUELL - TUDELA - ASQUERINO - CORTES

74.•=arervinwauluiffseir•

1
A

Quintet Sullé.—Avul, dissabte, estrella de 18 preduecidt "Circuir El
Jurament (exclusiva ePaque g ta empresa) Interpretat per l'artista Me- .
riam Coomer, verdadera eminencia
de la pantalla; gran tan de la co_
media Licit engany, per l'artista
Harold Lockwood i la cinta El te- 1.

Companyia de comadla u

ea•menuumenneggamps•••

ENVELAT

•

Palau de la Cinematografía

;1
tiV
poluciones flor/no:es, espermatorrea (pérdidas se:innatas), eatbaatio mental, pérdida de
memoria, ¿solar de cabeza, vértigos, fatiga
corporal, ),'is.'risma y trastornos nerviosos
de las mujeres'y todas bel manifestacionm de

Indicadas espécialmente a leo agotados en la
juventud per toda clase de excesos (viejos

En virtud del gran éxit assolit
en els bailo celebraIs l'Envelat
de la Joventut Sarrianenca, la
comissió itta acordat a precs de
la distingida concurrancia, cont
nuar els dila baila avui, dissabte, nit, i el diumenge, tarda i nit.

Arlatocrätic taló

LLANIU81
De 1 a 7
Muntanar, 28, principal
J.

Festes a Sarri
_

Kursaal

•

d'En Josep Maria
• Torres.
Es despatxa a coniptaduria.
e

I

ii••••••••••••••••Etag

111183111Wel318114388•31•1591•1111111a

Folch i

ELS. QUATRE GENETS DE
L'APOCALIP8I
.4 SESSIONS, .1!

it fliteat

sn?'

factures de luxe, oberta al
bite Iltis al dia ii. 'Entrada, al
matí tIns a les dotze, 1 pesseta.
Per la tarda, passaig de maniqufs viventS. Exhibició ile models de vestits, pells i barrets, de
5 a 7, Entrada, 10 pessetes.

••••••••••••••seromm
•

PAN— BLANC

DON JOAN
e DE SEPRALLONGA

•

uttpuinziamanciabii•l••••Ei

ESTRENA

,ra

•

ntfica presentac n d.

•

de la pell. Vies urinäries. Raig X. Corta Cata.

DA lanas, 642, de 2 a 4. Clínica de Sant P. 44 da 7 al!,
F. 901UR

Salis de la Moda

Diumenge, mall, meto i sil

a

ii

gen, estrena a Espanya de Peme-v
clenant dr;:rna passional en cine arroe dv colrosal Ovil a Paris LA MU.
•
• JER AMANTE O EL MAYOR DE
Am LOS CRIMENES. Protagonistas: Seoi da 1 rilti La mujer amante I Noche

eEspectooles per a infants

e

ai•

Gran companyia drimAtIca castaMana ROJAS-CAPERO. Ate111, dissabte, tarda, a dos quartS de Cine, da
gran matinde popular; /Mea representacie lo raplaudit drama hit,
Valle en cinc ,-les DORA JUANA

•

Dijous, 12, tarda, a les 5

•

Teatre Cómic

Ill

ETe‘.:r,::

Ara-

La LOCA, REINA DE CASTILLA.,
II Butaca ami) entrada, 1 pesseta;
• -ornat, Oir, Nit, a dos quarts de
den: Primer, Noche de novias; seo

lil

Mals

O

PALAU DE L'ART MODERA
Paro de IllontJuleh
Exposició en: - n e deis, manu-

.... ESPANYA de la monumental novel, la cinontatoprallca dividida en ata
.,.- parts, alele de la cenomenada ,na_
americana METRO:
a nutactura
ELS QUATRE GENETS DE
3
L'APOCALIP8I
g
di adaptactia de l'obra ,ini d'En
VICENS
BLASCO MAREE
e

5auu RIN • Ilifill111111111111111113;

.1!

d'Ea Crebuet.

igt

nfflad/IMMUMM

--DIVERSW —

.,

cres, 11, Festival del Centre
ganäs.

•

plesabte, 7 d'OeténIge de

3_

- .. TF ATRES
Pit,t 1 11901i

PUBLICITAT

AL.

Materials armats ab amiant exclusivament

JOSEP ESTEVA Cia.
Portal de l'Angel, 1 i
ribrica

a Barrí&

3,

pral. :: Telefon 3344-A
BARCELONA

Plaques do

40x 40 cm.
Pta.. 3 •05 na. 1

