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EDITORIAL.

A FRANÇA

PARAULES 1 ESPASES
Voleu res més trist per a un Estat que l'espectacle dels seus
ermita esforçant-se a conjurar amb discursos l'amenaça d'un
ament? Febles, anguniosos, desorientats, vietimes de les pra1, culpes, presoners de la premia covardia, els polítics espanyols
en el soroll de les paraules al soroil de les espases. Cada vegaque les deliberacions de les anomenades Juntes Informatives
enten caircs delicats, els ministres i algú que está per damunt
rninis l res, acuden, per a protegir-se del llamp, a les al.locu-
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DES DE PARIS

DE PORTUGAL

EL PARTIT CO- LA PINTURA
DE L'HORA
MUNISTA

AERE R

La represa sense escarafalls
de relacions amb Russia

La pintura de l'hora, del moa
Esta celebran -se a Paris al
Congres dol partit comunista de ment que pasea, moment tan disTete ele Governs que d'ençà de eial, una conversa de earacter exa
Frena. Els debats que s'hi des- cutit i debatut extramurs, va l'armistici elan succeit a Franca lene amb el Soviets, a fi de nuar
cabdellen no amen gaire volada. descriure-la S. M. el Rei d'Esa han declarat que no voleen tener relacione directes arnb elle; pecó
Pera serveixen per a formar-se panya en da interview que a Mi_ rebatió de cap mena ainb els So- el Govern francés, alarmat dita
una idea exacta de la força i de remar va concedir al director del viets, sota la influäneia del gneis vant l'efeete que aqueixa disposta
l'evalució de la brenca francesa "Diario' de Noticias".
Rússia, en ple camp de batalla. rió pot fer entre els elements del
de la Internacional moscovita. Des
S. M. fou audaç i va revelar-se va trate la causa deis aliats. bloo nacional, alls quals deu la
d'aquest punt de mira, el Con- davant de e. ortugal com qui co- Aquest bou el primer argument vida governativa, acaba de_ de s .
vis sentimentals i liriques.
senyor Sanchez Guerra acaba de parlar a Sevilla, recor- gres de París revela- una Torta nei n ele baixos fonds de la erial que, por a amagar la por del con- mentir-ho, tot i admetent que Ist
crisi, que no es certament una económica en que ens movem. tacte amb una república pseudo- llagué una reunió prévia amb pea
t a -determinats elements" els deures de disciplina i de sacri- crini de creixenea.
Sortits vencedora de la gran gue- comunista, s'emprä i s'esbombä ras i representants de les aitres
la
ja
als
rrateixos
elements
,. Quantes vegades s'ha recordat
El partit comunista francas no rra, varern catire veneauts pels a tots els vente. Després va ésser agrupacions comercials
te i sit cosa? Alts personatges i prohoms polítics, escriptors i marica bé. Heu's aquí la impres- "números". Arruinats per da po- la qüestió del deute contret per trials de França Era natural que
riodistes, i fins figures prestigioses del propi estament, els han sió que es treu deis debate. L'o- lítica estreta i mesquina deis Rússia amb els petits rendistes de aixe5 pogués interpretar-so cona
tret en ocasions repetides aquests deures fonamentals. M68 que rientacia moscovita, imposada últims anys dels Braaaneas, fent Franela, deute que, per a ésser fi- una preparacia de terreny. En et
tu z le comminació, se'ls ha parlat en to de súplica. Quan algun per ailguns prohoms de segon esforços colossals por tal d'equi_ dele a Ilurs principie anti-capita- seu desmentiment el 'boyera
piale ha volgut mostrar-se valent. no ha passat de les ga n ar
rengle i per alguns grups d'entu- librar ed "deu" i 1' "haver" del listes, als Soviets es negaven a re- francas ha tornat a declarar que
siastes, no arriba a arrelar a tresor núbil°, no vani conseguir, coneixen i, per tant, a rependre'n deixa lliure a tota persona asedia
Tal és el cas d'En Maura, aquel ]. que un dia digué,-averbl.
Per últim, fou
cular de rependre contacte amb
i taquígrafs, que si les Juntes rebrostaven serien extir- la terna frano.3sa. Ho declaren, a pesar nestre, resistir l'espan- el se- red i financien.
en forma sovint pintoresca, els tall regre de 1 — economia". Amb sollevada la qüestió del respecte Rússia cense la seva intervencia.
ufana,
peles sense contemplacions. Han rebrostat, han tret nova
al
dret
de
propietat
En tot cas, sernb'a que es cona
congressistes mateixos, sobretot recursos explotables que ens desper :i r a cap cirurgià del regim s'ha atrevit a l'extirpació.
dret que el comunisme deis So- llama el bon resultat del viatge
congressistes
de
fora
de
Paels
ofegarien
i
ens
ferien
aptes
per
de
Les
discurs
qui,
en
el
Temps enrera fou el cap d'Estat
ras, que temen un mejor grau a triomfar en un esdevenidor viets considerava com abalit. Toa de Nlierriot a Rússia per al mea
raes, apel.là als ressorts patètics per a commoure l'estament
llorament de da situació generat,
d'ingenuitat qua els parisenes. nvls o menys próxim, restem com tes aquestes objeccions foren
igquid. Ara ha estat el cap del Govern qui ha apel.lat a recursos Perú no san solament eta humils Iligats de peus i mans. Si en vol- posades a la Conferencia de oe- ja que Rüssia es un cabdal faca
strablants per a tocar el cor dels interessats. Diuen que En eim- adherits provincials els que es guéssim far un croquis fidediga. nova per tal de Per-la fracassar. tor per al manteniment vital de
tha Guerra, en acabar el discurs, plorava. No hi haurà una mica planyen de la feblesa i ded poo no, en tindriem prou represen_ I així foil, Era, dones, l'expressin l'economia del món. N'llerriot ha
obtingut la prometença del rece..
Ilästima i compassio per a aquest pobre governant que demana exit dell partit m' y eti. Un n iipinat tentarme l'Adamastor deis bu- del desig de continuar la politi- neixement
del deute rus amb el3
del bloqueig, amb la qual es
gab les 'lagrimes als ulls la modificació de la Conducta que se- comunista, i deis mes remarca- siades, estacat de braços i jaient ce
a
portadors franceses, la de l'estus
volia rendir al bolxevisme, Os
bias, Jean Renaud. ha parlat amb. per terna.
pian aqueixos elements?
dir,
la
política
de
pressió
i
d'indi
d'una
fórmula
que assegurii
una sinceritat completa de la siarriben a
S. M. el Rea concebent-nos
Les paraules tenen de vegades una gran virtut, i
tromissió en la politice interna per llang temps, el gaudi del dret
tuació
actual
dol
comunisme
alai,
fa
agafar
una
actitud
airoPeró
la
paraula,
per
a
ter.cer la força material de les espases.
deis Soviets, contrària a llur de propietat individual sense con-'
francès. "Anea/ cap a falliaser encedora, ha d'e.star revestida de prestigi i encesa per un da — ha dit Renaud—". El tirata sa, cavalleresca i noble i va pre_ anhel de sohirania nacional. En culear maese els principie comas-.
tenir
allargar-nos
la
mà,
oferintmetes. N'llerriot porta la impreea
ideal. Quin preatigi i quin ideal hi ha en !es paraules dels polítics ge de "L'Humanite" baixa de dia nos, per dir-ho aixt, els recura Lenins, que ho voié 10 t seguit i
governants de l'Estat espanyol? Ilepresentants com són en die. El déficit de "L'Int arna- sos económica que ens man- donà compte del perill, va pendre sió que el sovietisme estä en pea
precaucione, inaugurant la Làcti- l'Iodo de plena evolució. Els goa
tionale" es tan gros, que des del quen.
tina cligarquia que viu al marge dels corrents d'opinió i de la
ca d'arranjaments particulars vernants de Rússia se senten por.
primar de novembre próxim s'imda del roble, no tenen l'autoritat indispensable per a parlar
Estä bé. No ens cuidern de die_ amb les potencies continentals, tate cada dia mes vers França, esalte es en nom d'un interés col.iectiu. Davant d'un poble, no posa q a, supressiei d'aqueix diari cutir les paraules da S. M., rom començant per Alemanya i se- tan disposats i tot a tenir unta
potmaatenir-se en actitud de desaliament una organització pro- de la nit. IJI periódic -L'Ouvrie- lampeo és ei nostre propósit
re" no té lectors ni redactare. servar si el Rei d'Espanya va yerra guiri per Italia. Aix6, tot perme, conferencia amb els seus repre-i
fesional. Per6 davant de Governs que no porten cap vera reprele-nt-lo respirar, signillcä una vio- sentants, oficials 1 oficiosos. N'IIe
El "Bulletin cemmuniste" s'ha
sentació popular, les organitzacions que disposen de la força ma- convertit -an una tulla tendeneio- re clarament que arnb l'estora tória per elle Soviets. Franca, mel- rriot, en cert sentit, y indrä a coma
prom Portugal podrä eixir fe- grat i tot la politica intransigent pletar a Rússia, per a Franca,
terial poden, en qualsevol moment, desafiar el Poder públic.
sa..."
z ilment de l'actual situarió.
del bino nacional, quedä alestio- l'obra d'En Franklin Bouillon a
Tal és el cas d'Espanya. Paraules humides de llàgrimes no
Més pessimista s'ha mostrat
Entretant, formularem una so- res assatz desorientada. Els par- Angora. Es aquest el dele erran-.
ladea ier abaixar les espeses altes. Una oligarquia política és encara un altre diputat del parde l'esquerra, tenint en comp- jaments directes, el millor camt
Eernpre débil quan xoca amb un organisme armat. Per aix6 el tit, aul as Blanc. -El comunisme la pregunta: Es Poriugad l'Aneo tits
p - us, no die em del mún, pero si te p is precedente histórics, co- d'arribar a la pau, cara( aval ena
—ha declarat—està malalt. molt d
ala contempla, amb un mig-riure sarcàstic, la pintoresca auca
mençaren
de desplegar i continua trebancat per l'acció de diplomaa
Europa, que Iluita amb u. n a te_
malalt. Les nostres federacions
latrent.c.ble que edita l'Estat espanyol.
rr n. en la Preinpsa i en el Parla- tics i funcionaras, els quals tea,
rabel,
c.
le;
económica
i
sacia.?
n
com
la
mantega
sota
el
es fon e
ment, una campanya a favor mm un interés nacen humà, per
sol. Bis nostres (liaras només Fen qué dir noma?
S. M. el que desitja ara Os que d'una intel.ligència amb Rússia, cert, paré baixameftt egoista, en
serveixcn per a lloar-nos entre
ic a man e ra. en el paren Ilur, de gaudir el mes temps possible de
nosaltres. Ene veiem obligats a a Iberia la hagi pau i tranquidli- ún
mantenir l'equitlibri a Europa, les canongies que la guerra i Ia
arar a rlaolct, de la Confedlei- • at, ja qut, .'última guerra, gue- cosa que correspon al criteri del post-guerra han creat per a elle
rra del drtt. i de la justicia, vi
nació General d'i Treball
desmentir eade els vatatinie no propi Lenine, segons es despran amb sous principescos en mig
Josa fou la reeordança que crit de les vanitats ferides i dels ri. Ratirem de proclamar la nos- evitant,
ans al ¡art encara la no- de les declaracions que acaba de d'un gran desgavell i d'un abua
el paria•r dia de publicar-se to- orgulls mutiflats dels "coldeccio, Ira fallida."
Ter a un representant del "Nos- sin malbaratament.
va
guerra
Lalkänica.
taltnent en estala dedicava LA nadors d'ànimes" i deis faisonaD'altres oradors s'han queixat
thern Newe Service", de Moscou.
J. PEREZ-JORBA
L"hora,
feroç
hora
PCIILHI'l'AT a la memária de dors del "ju". Tenim el deure de de l'esperit d'intolerància que el
Aqueixa campanya, unida als des16-10-1922.
dualismes
1
d'errarieinactö.
contradir amb les nostres obres grup preponderant dins del parJoaqu:
zuera.
enganys que Franea anava recoa
-‘ del rar que, havia la inhibitió deis uns i la dismi- tit manifesta envers els que en mes podra. eseer útil e próspera llint en la seva política de ropa
I2t •
algún punt discrepan de los se- per a guatee; al Estat, si els serie racione amb Alemanya. unida, de.• terització mes de- nució deis altres.
Referint-nos encara al Fol- ves orientacions. "Si es nega a Executius sabessin enfartir
,.•:stre amic, timba la
11,
més, a la por de veure la seva
guera, direm que tenim el deure les minories — ha dit lienri Se- aa ;nada n A s la llur vida eco- enemiga llançar-se als bravos dr.
it que catlia avui.
Maraca i p lítica exoldrant i
perú, lambe dinamit- de no enyorar-lo, perquè podem liier — cd dret fer-se r2pre
Rassia, ha tingut un efecte bene. amta aquesta abstracció fer eaminar les seves concJo- sentar i d'expressar Hure opi- cercant fronteres ereltae el que tic per a la política de pan: el Goeions.
nions, mes val que us digui de fins ara han adquirit en els grane vern francas am deixat Muro el
. -rrn-s intel.lectuals
a PER L'HOMENATGE
rnenar el mite folgue ,Eserivint airó, tine al davant seguida que no tenim 'loe entre mercats internacionals. Voleen carnp , alls comerciante i
AL SENYOR MASSOT
dir: —Horn de coi-matar exclusi- trials franceses per a entaular
mes que altra cosa papers d'ell en els quals sota el vocal tras"
.
aquell exemple nom d'Untó Nacional Catalana es
privadament relacions económiEstan ultimant-se amb gran activitat i
DI ciutadà Rappoport, el vell vament alela nosaltres, amb
. uva de cercar 'la so, planeja l'actuació suara iniciada socialista qu° temps enrera es riostra activitat de treball, i
(Illes amb Rússia; no s'ha opo- amb auts prometedor els preparao ompanys i de mou- per les nostres joventuts. Vol dir declarà bolxevitzant, ha comba- tenir anib els altres tan sols sat, en cap de les maneres, ans tius de rhomenatge al tinent d'alcalde del
amicals
relacione
de
fraternitat
també
ami)
aquesta
conereció
que
11?s
-.,uar els altres
l'ha enearataat„ al sensacional
distrite des? d'aquesta cinta, el nostre
tut la política de Boris Souvarinitres iliusions poden esplaiar- ne, el representant del Comité. mútila que ere duquin ea un be- viatge de l'eminent balite de Lia, estimat amic En Lluís Massot i Balaguer,
.1.: convivencia dins
nestar
i
a
una
estabilitat
propise.
a
Moscou.
S'ha
efecel qual homenatge, cona se sap, ha de ce-tat.
at
lierriot,
axecutiu de Moscon, a qui ha aruAnui tenim el projecte d'una sat de voler exereir una dictadu- cie a les -grans i sanitoses rea- tuat aquest viatge d'estudi i lebrar-se el 29 del mes que som.
eis temps que dl
nt
litzacions.
d'obertures, i el prohom francas,
assenyadals amb la Cambra del llibre català. A la ra implacable..
Per al banquet popular del migdia s'adata poden, si ii són ratlla d'una quarentena de rameten inscripcions a les oficines d'" Accid
Pel que es refereix a la Pen- ha estat molt ben acollit allí
Semblava que ele comunistes
la segura generació presentante d'empreses de publi- francesas, constituits en partit insula la pràctica d'aquest indi- aixó que la Premsa xovinista Catalana", Trafalgar, la.
•rses promociono del carió catalana fuien cridats el apart després de la ruptura de vidualisme ha d'ésser parcial, per d'aquf havia pintat sempre de co,:aisant l'eficàcia del primer dia que prengue forma la la unitat socialista. viurien can- tal com, agermanats els nostres lor neme l'estat d'esperit dele
CONFERENCIA AL VENDRELC
.irrosoluta especula- iniciativa. No pasearen de sis els tenis i han avinguts. La veritat destine histórico, res obtindrem bohevistes envere tot el que veES anunciada per a ovni, a l'AgruPaci6
que
i
avui
rtls
mateixos
deda la primera gene- adherits;
es CillA de bun principi es liana- se no aptleguem les nostres actea nia de França. Les Canibres
Nacionalista Democratica" del Vendrell,
-stä liquidant les se- aleshores es retreiztn, han tocat hin asprament. La cosa no mar- vitats mIllors o pitjors.
Comerç de les principals ciutats tina confer?ncia a carrec del secraari d«
1
d'aprop
els
resultats
cte
llur
desapodaren,
alirecta
o
inde
Franca
indolencia
.mtre
ea ba, i aire ja ito prou per a
S. M.. pecó, oriental per tale
propaganda de la "Unid Catalanista",
•• arrocegats com un afecte i demanen un inteLligen- produje desavinences entre els principie, que han resultat i re- directament, aqueixa campanya.
doctor Riera i Pung í, sobre el tema "Ei
cianient da toles les possibilitats est actante.
la
ama de fi de segle.
França,
amb
Noti's que
sultaran naluralmant de l'expenacionalisme i la seva organit3aci6".
.:,r-se les anyades del editorials de la Catalunya gran
qüestió
d'Orient
ha
estat
a
punt
A. ROVIRA I VIRGILI riència que ens han Ilegal ele
el novel.lista amariatt i un acostament deis nuclis cade
rompre
amb
Anglaterra,
i
si
no
ELS REFORMISTE3
se-irles, va tenir a bé convénce's
les dedicava a la jo- talans dispersos i dele nuclis orque l'hora havia parlat a la cons- ho ha fea és per prudent esperit
ES FAN RETRATAR
de
pan,
sincer
esperit,
cal
dir-ho,
, seu pais sota el titol ganitzats dels calailans d'Americiancia de la necia i va volee
La annisió reorganitzadora (cal tornar
14 7L';', de Catn", un llibre do- ca que esperen lligams de coorque els seus llavis patricis ho el qual pel flemas correspon a la
lonis i saludable en el qual s'ad- dinació desitjosos d'arribar, pos- Verdaguer, al millor libre per in- rnanifestessin ben alt. L'Arnerica política inaugurada i acabada a a preguntar, com als rumanotaistes: per6„
es que halda: estai organitratst) del partedien Is parills de la manca de siblament, a col.laboracions com fante; premi Xavier Lloras, ad
i Por- Angora. Tot aixó, ja so sap, grà- ta reformista a Catatanya 1 Balears ha
asolides per els irlandesos nailion estudi de litlosolia; premi dal Sur crida a Espanya
cies a la intervenció eficaç d'En
brtaalt que . resulta de no ter res
entremig!
tugal
1
s'hi
posa
[largues de les Cases, al millor
Franklin-Bouillon, qui ha obtin- fingid ama bella pensada: la d'adoptar,
Van 1S coses s'han pensat de d'America.
Que cal fer, dones?
Aqui tenim assenyalada en al- treball de traducció clässiea. I
tara a una readització massa pera
gut, Os indubtable, una vietória aquell cansen popular que diu "fes-le re.
Don
Alfons
XIII
ha
fet
(teta o del desig de domini quan tres progeetes la missió de de- encare possibles premis de ciendiplornätica per a Freno, evitant tratar".
Co,,, a ronsegii?neia, circula. apesta
I orgll i la timidesa an joc d'ina fensa i d'expansió que corres- cia i d'investigue() sota l'advo- mes una cosa. Va fin mes negra
guerra i no deixant a Orient
asla
pintura
de
l'hora,
va
carregar
que
do
mime
il.lustres
cauro ni ohecurir el prestigi del dies 1493 ordre als del partit, fixant el taal'esPaaa i a, han eixugat el cor 1 pondria a Nostra parla; la mis- eació
ita de ahume un estrany als al- sió crens:tnyament que podrien sociarien d'enaltiment deis morts aquí els colore, va alleugerir-lo sen palie. Perú no es menys cert matiy que han de latir les fotografies, les
alta, 1 digurt : "Espanya ha d'auxi- que els anglesos romanen a Tal- quals,oplegades en atinan, seran tramesa
distribuir-se la Protectora; el a les recerquas dels vivents.
t res hornea.
Aclivst sientit d'aprontan-ami liar-vos". "Crei's una Societat nak amb el seeret propósit de fi- u don Afelquiades .4 corea.
FAS j oyas catalans do la prime- Consell de Pedagogia, la Comis- agermanat,
Com que al davant hi deurd anar un
aquesta comunió pre- Económica". La paraula "prote- xar-s'hi per a sem p re. Dones 31
sió de Cultura i els Estudie Unin'era Virarla dell nomaents
la cesa tamnateis
ten esti t mal advertits d'aquells versitaris; ta missió de propa- via per assegurar oís resultats ge va deneinciar_li, pera, ell'pen França llagues estat d'eneä d'al- jurament de fidelitat,
Pa sillo, Crefen superar-los i ans, ganda que escau a l'Associació do la gran inquietut de la Cata- sament. "Na iisi questa paran- aún temple en intel.ligència ante seniblarä, riats que una declaraci6 polídeclaració
amorosa.
tata
tica,
Ni l'orare secret de la que ara catalana de la Premsa; reposto- lunya militant que es nostra la", va apressar-so a esmenar Ilüssia—a l'aden , esita de !a qual
1
En cap cas els alabem el gust.
la discusió deis problemes geneess sembla ja una mena de mea lat popular i Fuciló restaurado- pàtria, as la direcció folguariana Sa Majestat.
Nosaltres ho sabem ha: aquell rals sise oposat sempro, no recoso neria dele solitaris invocaven ra del folklore qua pertocaria a que estem obligate a seguir.
CICLE DE CONEEREN.
Sortosament l'esturç inicial no rant és l'unic que s'adapta amb r kaxent el seu govern per a donar
patronat j5 l'anti-bondat i del l'Orfeó Catalä; l'educada social
':: CIES A LLEIDA et
•raos entrisme com el de Lacios i que irradias d'un agrupament manca. Cal no més evitar la in- precisió ata intenta del Rei d'Es- Ii beLligeräneia —, Frena hauria
Avui començarà el cicle de confer?•8->
Stendbal.
d'amics del teatre; l'intercanvi comunicació dele hornee de pen- penara. Lisboa i el seu pare
tingut mes força per a aturar AnJ oaquim Folguora evitava d'aa amb l'estranger que internacio- sament actiu i la voluntat deci- atraient l'Amèrica del Sud el se- glaterra en la sPVB ambició. Lea riel organitsat per la Jorentut Cactodida fent que es conaguin i con- dueixen.
lames relacione danteligageia Mita de Lleyda, a càrrec de ¡'ex -alcaldr
Pitear a la vlda la rígida doctria nal litzas Iles nostres valore.
Aqui tenim, coronant totes visquin.
'a dalf llibres. Els que lían vio
Portugal, peró, artualment no amb eles atine paises serveixen doctor N'Ilwmbert Torres i sota rentenMultes coses a fer obeint un estä en condiciona, do servir_li per al jene d'Cgeiißli de la politices ciat general de :" La i el cer.
n'a ;tasares d'ell alarguen encara aquastes suggestions el progecte
41. 63 l'acava mee, de liare curioa duna prernis fírmale a la ciutat sol manament, el de la veu que de "pilastra", perqué podriem internacional. car ele interessos ven"
de Barcelona, anomenats premi ene crida: Oblidat tu i segueix- sacrificar aquell "individualismo" d'una o altra nació sobre una o
Illtats ami) la realitat.
- EL COMBAT DE SEMPRE
Es un deure que tenim, (Iones, Maragall que podria adjudicar-se me.
de que 'parlàvem o si vuleu el altra nfiesttó poden lligar-se anib
Moltes cosas a fer i et1 resultat teu ... nactonalisrne". El TfICl/V9
els interessos propis per a llur
Alem hes, pogsé veure, en diversos in.
advertits oporlunament dele a un 'libre de poestes; premi Ca:
de
tole
si
obeim
la rills de la dissociació, de ras- sellas a un 'libre de crttlea d'art; conjunt únic i
millor defensa, envint. Cal nomas drets de. la datar, uns guardes de te9w.
que ene podria pasear Os que el
,bi,r ele veritables termes de premi Vilanova a una novel.la ; aquella veu. La rassa neta dell compramete'Peim.
sala' manejar- 'tos damunt del reta( Iluitutd q4ixotesiant -nt arnb el sovital
de
la
enveja
i
de
la
conaI afeiten i del dittleg que havien pemi Milh i Fontanails a una obra
bre brandant contra els tnurs i les rases.
Seguid ä S. 'Al. el 1101 don Al- terreny de la diploraäeia.
plaenea
en
el
servillerne
que
un
Sembla nI ne s'entretenien a arrcni
nautlat el nostre deetg sense con- da critica literaria; premi Doparlat ellimament de que
fons XIII treballant la pintura?
sny
august
ii
retreia
p
dia
amb
'Irt ir la riostra Intima convieció. menee Badia al millor llibre de
el Govern flameas eslava Merma 111/11 cartel?: oriats amb
Vabaridonarä?
, Mi reu l'espectacle dele amara vial jec; premi Prat de la Riba, el Maragall.
sat a entaular, olleiosament o otti no, adregeta sis patiote.4
HUMBERTO pELA(310
J. M. X.OPEZ-PICO
r4t. dais escéptica. Escolten el al millor estudi polltie; premi

Moltes coses

a

fer

LA POLITICA
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FINANCES COMERÇ
SESSIO DE BORSA
del 18 d'octubre de 1922
MORS1 MATI
Obertura

Interior

Rala

Alt

Tuca
71'20

71`2.)

(.885 68'70
6411,)
borda
. momees eano ten/ e4,55
Orunses 17.00
A. Cacere .1-523
•••-- FIltpones 2e1
MORSA TARDA
Obertura

Bala

Interior

71

12

Alt
7110

70.92

NONA

6873

61485

48

44)

Alacants 6S. 50 6853 68 49
Andalusos 53 ;44 5889 88.7a
&mosco 1785 li .145 17 to5
Careros 34 40

68'75
h8•65

17 Se
34'50
201
Tanca
; C93

8874
1,830
48 So

trae
8,.45

41'25

Colonlals 67223
uopiut 260

oficial de la
de Barcelona

DESPRE8 TANCA
',Dures, 3990 effert.
Pessetes, 00675 Ideen.
Llres, 38'65 dem.
Ddlers, 13407 ídem.
5 , 24702 hiera
Filmes 1111106
Mares, 0475 I dem.
Corones, 002 Ideal.
LONDRES - TANGA
Ce2u1o3

IS d'octubre de 1822
DEUTES DE L'ESTAT
71
Aculo 100102- tor 4 0/0 F
lb -.10
Laterlor 4 %
•
aadme, 4% 14
•
sroble. 5%
"
ubs. Tr. xj. t juliel 1929 S. A.
Da

P
P

•

4 jener 1924 S. A.
•

•

B.

102
101/3

4 rebrer • S. A.
•
•
•
B. 152'30
•
MUMEADIENTS 1 DIP6iTACION2
peue municrpel E. 1903
1504
1936
1996 Ser. A.
18. n 5
1900 ser. 43
1966 Ser. O
1607 Ser. D
P

.1410 Ser.
1019 Set.

191 4 Ser. E
1019 Ser. N
09 1 5 Ser. 13

1916 Ser. 11
1917 Ser. O
1515 Ser. 13
9599 :ser. /3
1523 ser.

7275
77-50
7750
7150
77'50

Sial Mane, de 40 5 4 3. •
1, Diem rolg forte de 43 a O.

• Ordl, de 25 a 30.
Blei de moro. de 25 a 40.
?' Pavone, tle 43 a 50.
Alrals, de 10 a 20.
Pre02 per pesseles els 100 Mallos.
Vino del palo, ‚In 13 a 15.
' Idean d'Armó, de 15 a 40.
Alcohol, de 2'10 a 2'15.
MIsteles. de 75 a SO.
Preus per pessetes els 100 Iltres.
0115, a O seseares el quarta.
Orlo, de 3 75 a 4 la detiene-

arzentaus. 1025.

tremor. 99.
Frente 59175.
Nova York. 147.116.
Espanya, 2503.
Sulssa, 24245.
II/renda. ill*M.
Italia, 105/5.
Selecta, 1671,
Poriugal, 202.
Argentina, 4437,

4,000,000

Montevideo. 7200.
Tole. 9190.
Berilo. 13100.

do

CoperMagnen, 22195,
Yokohama, 2200.

QUEBRATS

137-131ca, 04545.
. Noruega, 247225,

Mercat

Cotització
Borsa

.Mercat de Tärrega

de

Llotja

(diem quatre milions)'
segueixen as-ui el ilustro traes_

FARINES

siecys

Blanca extra
Corren:

42
Supm• rtna soperloe •61
current
09
Vagous aerdials, Nord,
7.
"
Alachnt, 7.
crema-3
EE. UD. groe
28'50 23
Comptat Termo
Plat le maro (Pla . a ven).
05
nou 85
20 1/1
Plae.
Cl yads Extremadura.
14
• roja
33
Ordi
3510
Prat

47

•

Valencie
Canoas Mar rocs
"
Jerez tire
Veers de Sfeins
Vera
Esealala 5,1,1116
SOIS
Eszcanaer
Ccmarca

PARIS ?ANCA

Canvis

sobre Londres, 55 6 7.

1dem Belaies, 8220.
ldem Espanya, 000 1 5.
Idem Holanda, 526.
lacra Dalla, 5670.
Idem Nova York, 1 3415.
Idem Portugal, Inc.
ldem Suecia, 351.
Ment Salase, 247505

Ideal Arto-Mina, Inc.
Idcm Brasil, tnc.
Han (rema, Me.

Idem Norue g a, 244.
lOcæ Dinarozirca, 271.

Meca Berilio, 04 3 5.
Idem Viena, 002,
Diem Pra g a, inc.

El Dr.

Mes de 10,000 Doclors
(diem den mil)
Paconsellan exclusivament
PER QUE! Perque sempre i en
tots ele casos proporciona un
l'enea total i immediat i es rútilo
capee da curar sense procedinients xarlatanescs.
Perguie ~pro havem donat
eatisfaccid a tots'els nostres
clients i cada un d'ells ens en
ha portal, un altre.
Els Grans Eslabliments

47
38
43

Berta
Taus

Mverie

Faubourg St. Martin, Paris
eonstitueixen avui día l'organitzar:6 mes importante serlosa del
ntün, dedicant_se al guarirnent
de l'hh.nia.
ELiabil i expert collaborador
de A. GLAVEME, el mes notable
professional de avui die en el seu
236,

Tole aquests preus sen ber lee ee1103
i per mercaderia sobre carca.
Carrota ne g ra
50
91'23
1-301
Malarera
31
97
. peute El g arnpla E.. 1459 4 1/9
»
Portugal
1007
49
•
•
" Roja
29
•
" 191:
f
••
1/pro
" 12e 0
82 25
230110 Rernema
"
Creta
Dipt. • Barna. Emprat. C.000,02.6 P.
"
.27
•
6.006.059
•
.y3
2 •
"
Malkorea
28
1 3.005,06 5
••
Vrgons arribaU: Nard,
3 d'arel 2 13
6 9111123 5.4 1214
79'75
1410Co1atu3tat
1
Girada.
72, 3 0
4. 1943
"
•
Ataran:,
Calas Credrt Comunal
iremeeesi0.-L'a3m de les elernees 41 le.
Obliga. Pr...-t Barna. i 1/2 .9923
tildo
en
pan
a
que
s'a dese; d'enriar ga019L/GAZION8
•
6129
rrotee deis piraos de pi seedeema o Can-lagNorele 1.. 5Cr. Lta010n.1:0025e5
50'50
•
volanent
eis
millares
vendee sobra
2.. Ser.
demanda o r.eilldo per a poguar adinerar
•
" 3.. Ser.
nos
la
Mercader/3.
4. 4 ber.
"
Es creu que squesla alta es factible que
•
" 4.. Ser.
59'25
Ccai rratiLi. rar bt 11.111 bes:niel di-matutes 1
ES/re/Nana Painplene
62-50
joes arr.bos,
Prieriaat 1147110.
:execra Metiese
DESPULLE4
41
Andalersos 1.. Ser.
37-7 $
Fitines cojinete 4
44
7475
Alins. Val e ncia Tarraa. 49, O.
Set enos
10
l e.%
•
6275
Terceres
57'65
• 1.*
M. S. A.
Quartes
1136
6430
» » •
1..
Orcas per 53:1 de 69 15 a1102.
7. • •
8..
64
Ralo
• " " Ser. A_
• B
•
0 .•
Menut,
• c
60
Seronel
15 1/2
LO
r• • "
Sepa
14
e • • • E
73 -ro
a1015161 2 Non:,
16 de ble0
y
•
•
"
•
0.250
•
Atacan:, 25
•
frança3 1061
In • 95
KONGETE9
•
th711
0323
Antmquillna,
67
Tranoves O 0;6
C.. Cri!.
Coro
patt
.
•
o 0;0.
"
Pral noccs,
62
Pl exo:e:are/2s Ca Caudunya
8850
34221.3cra.
73
Compwia generad ferrad& cataba)/ [1:•'
Finet ValenCla.
Coto:Fa:ny,. Barcelonesa ElefIrel:a: 73
ClGISCS43
g linirS e:e liarr.lebr. 4 0/0
Sa5c Mama. 31,
E0',eitam Gas I cocha/. ser. E.
145
72
.1cru •
1,
122
'
• 4,
114
Er.e r 314 Eléctta, ne Catat. 4 5 0/9
3,
•
•
112
5370
Meciera: Productora Forecs atedrüs 82E50 FeBati,
65
g.011,1ra:Igui gcuel ioi Tal.eca
ABRO,
AO:IONS COMPTAT
Flornba Fioret,
/14
Catalana Gas Illeco.c.uat
"
núm . 12
105
Canal dtireeti
" 10,
103
Espanya Inclustela]
Benlloett O.
421
bu... 6121. leiertms.
56
Pentrunt, to•in
/2131,551,
3.1
4.n-Jcek5 d'Electelertat.
41//15ES EsTi
. rAtAGERES
Franco, 40T5.
LIS quedat constituir a Salamanca el Ceo/d'In eulsrc.5,1230'15.
nitZe illionur de la Flra Oficial de 001tre5
Ideal teieie s. 4540.
do
Barierunt, Integral par les aegnents perMimes, 2 10045.
01 112 l,lo le:
Vdars, 051,
¡0210
100!. 2,1n Josep M. 1.1c. r.25 211,2
Marc,, 6•30.
,le ,torals del Ple ii. .a
LCoreaus, u -2212C.
lorar (no Josep Crespo Salaane
601409 FOT
13112.
Obertura ae.
Rala
Tanos
.5-uniuice1 Ira queda/. centellea a 011/aUlterior 70-82
: arma C*.sivaa per lua 4es2-10, 1,,,jjorje.
10 64
lis
-u.
60021 t.O •6I9 1.8 63
68.30
604J
•• • auct, dar Eiredle
nej,
4latanea , 6S-35 6650
5833
OtO 5.1
0-eso.letit .15 Carplin: socals • ben 40p (ascua RedrikUeh, duo Scion n !'t
SORBA DE MADRID
Rl /lobo, doro Agustl rere- 2 1 I ern2in1.222.,
interior comptat, '7050.
"5 all.',' Ele. Fernande'. Peon, .loo 2,1
1dr. 111 Si de mes, 012 06.
Ich Wall 6alicsa NtleVa", d'aquella poblaAniortitiizable 4 per 100, 8850. r:id,
beceetah, don Antool Córnea Caz:mano,
Idern 5 per 100, W70,
secretan l
Cambra.
Exterior. 8'15.

llene d'ilepanya, 57100.
ídem leepaaiyol de Ciredit, 00000
Idean Riel de la Plata, 228-i3d.
Idean Ilispano-Amerioe, 196'90.
Tabace, 25200.
Sub/N:Pera preferents, 00'00.
Idern ordinàries, 3350.
f.:Mutes, 89'50.
Nord,, 24300. k
Atacante, 2;300,
Frenes, 4875.
Lnures, 2895.

IIMSNIIVATORI CTIORÓLOGIC in LA
URIVERSITAT DE IMPCELONA
Dta is d'octubre de 1992.

Noria d'osera/0M: 7,13, lt
Bardmetre a O . i al nivel] de la 1011r,
775'4; 7542; 7547.
Termdmelre sec, 171; 030; 152.
Termómetro bumit, 160; 10'1; 178.
Huontat teentestmes de m'enrió), 80;
06.

Dtrreo4r1 del vent, ESE.; SSE.. SSE
Veloistat del vent en metres Per Segon.

1; 5; 1.
Esrat del cel, tamal; frassi cae% emi=1
2 Opal.
Classe de rulvol., elrens_stratus .r e mil
-1ns;cIrumálatis-nu.
Pernera
Ten.pereturca eatrsin. •
/intima, 2E0.
157.
Monoma oreen de terca. 144.
Oscol-lacle termonietrica, 83. Temperatura muja, 108.
DreelpiteC123 aquosa, des de les 7 llores
del dia anterior a les 7 boros del 216 de la
data, 00 uilltonetres.
necorreaut del vent en trua' lempo,
quolnmetree
eree-lIe

Observen:loas par:lerdees. borre.

ment

Grao torea

Faces

GhSETA LOCAL

genere, -la consumada perlera técnica i practica, del qual ha po-

gut Asser apreciada per la nostra
nombrosa clieatela espanyola, ha
estat especialment enviat de París a

PALAFRIKIELL: DijoUS., la d'oc_
;ubre; Hotel d'Ortent,
LA BISBAL: Divendres, 20 ci'03n uhrc: Motel Salieras.
FIGUE.Ree: Dissabte, 2 1 d'uctu,
hcc: Be tel de Parla.
CIRONA:
Hotel dels :tallan!.
EAftlrOLES: nitli:o s: , 23 d'uCtil_
Pro: Hetei La Flora.
OLOT: Diniar! a , 776 d'octubre;
Hotel L'Estrella.

EA41T dfteel DE LES ADADri.Se
elES: Dirnecres, 25 d'octubre;
Hotel d'Espanyr.
RIBES: D9ous, 25 d'octubre; He..tel d'Espanya.

PLECCERDA: Divendree, 27 i dic..,
sahte. 28 d'octubre; Hotel Tia
..xaire.
IZIPOLL: Diumenge, 29 d'octubre;
Hotel incnestir.
P.ARCELONA: Diilans, 30 d'octubre; Hotel d'Orient, Ita,ribla del
20.•
on rebrà gustes a guantes persones desitgin sotinetre-li el seu
cas, donant-los-hi desinteresada
i gratuilanient tots als consells
que eise hi puguin ésser
Encara que no compreu res,

No deu ü'anar-la

PREUS DE SURSCRIPCIO
Barcelona: ` Duce pessetes al
mes. Proefncies, 7'50 pessetes
tres meses; 15 els s's ídem; 30 un
any.
Unid Postal: 25 peesetes tres
rnesos; 50 els g is; 90 un any.
El diumenge prop-passat l'Or
(Seo-ció Musical-fcó
ob . 1 Ateneu Obrer del Districte
Segon), va dorar un escollit concorl a la Coltmia Güell, gentilment invitat per les figures de
mes relleu d'aquella Colönia i
datta manera especial pel loboriós Rector, que no escatima treball per tal de portar als obrero

de la Colónia moments d'esplai.
A l'església. plena de gom a

gom de fidels. conteneä l'ofici
cantat per la secció d'homes de
taarfeei, Els quals, sota la batuta
del mestre Lluls Ferrer, i amb la
cel.laboració de, l'organista Figueras de Barbera, interpretaron
la Missa del SazitIssim Sagranient, ruireero 2, de Ribera.
Sortint d'oftei tothom es dirigí a Pespads teatro Fontova, de
Colönia, on se celebra. el Concert.
Els infants de l'Orfeó, sota la
{Vrecció del mestre En.rie GibertC,unins, :nterpretaren a merave111 cançons amb gestos de Jacues-Daleroze i L:ongueras, i la
massa choral, sota la tina:oció del
inestre Ferrer, cantä un enfila! i
de cançons dels nostres mestres.
La solista senyoreta Gallard,
en la caneó "Muntauyes regalaOro", de Sancho-Marraco, estigue,
insuperable EUA assolit pel
Orfeó Barcelonés en
3 1111056 coneert ha estat
A la tarda cantä a Sant
Isoi, en obsequi a les monges i
asilats del Manicomi.
Vi blan c,

Fft'I1t

. Artlú

0'85

Martstany

L'Assoc iaci6 de venedors de
tcixits al detall, en la seva darreTu reunió aeurda telegrafiar al
Cuvern per a dernanar-li que al
nou progeete rio hei que s'ha de
presentar a les Corto relatiu als
lloguers que e,iguin ateses les
aspiraeions i necessitats del comen; al detall.

a isitar Pastiiles Lax z.. nts Prats
el nitllor purgant

per a veure i admirar els nostres
tinims n:udels de
Aparells neumätics Impermeables'
p e r al finar:mera de l'h è rnia

finITCES P."•: R A VARICES
OBTOFEDIA FROTES'
Les senyores serun rcbudes a
part per Mine. Kerhhofs, espe_
e:alista de la Casa Central, de París,

I.LET "ri pat,"1
odeela L'

fügu

n'Wee2elreD112111=1==1122eemam

SOLER i TORRA G•mANs
BANQUERS

Sen

L'Esbart de Dançairas de l'Ateneu Nacionalista 'Verdaguer",
ha organitzat per al vinent dia
22, a le. e diu de la edita, una selecta audició de sardanes a cerrec de la eobila "Cathalónia".
El Consell dircetiu de. d'Assoziació Barcelonina dd Mestres
Oilcials, en Sd darrer -.t sessió, va
liendre els següents acords:
Donar per tinides les gestions
que vnia fent per a proporcionar
estatgu a, l'entitat, acceptant el

RAU CE CATALUNYA

per

100

venciment 15 de novembre vinent
lIERSOP

aliMM:1111911

i

parir la

puje

pel DOCTOR SERRALLACH Lli11110 brcrles I autor, Pe:ayo, nútn. 40.

Bosch Ucelay

Apartad tl• Cerreus, 1 E1

Diracció Te2egratica
CATALONIA DAN 11

DEUTE AMORTITZABLE 5

Per a evitar

GIRO - CANVI - SANCA

ha rapräs la consulta
GOLA. MAS 4 ORELLES
CONSELL DE CENT, NUM. 344, principal

Fills

de F, MAS SARDA

20,1eamb l a del Centre, 20.
VALORS : -: CARVI :-: CUPONS

Paguem el cupe núm. 38 de les
ACCIONS FOMENT D'OBRES I
CONSTRUOCIONS, a raó de 20
pessetes.
Negociem el cupe DEUTE
AMORTITZABLE 5 per 100 venciment 15 novembne.
..••n••

Fabrica de Panyos i novetats de VALENT1 SOLER

Immens assortit en generes per a vestits i ateries
de senyora i senyor, Vendes a l'engres i al
AVINNO..1 IgANTOAPAZEUAN20
__
.

I

La Serció do Propaganda i Excursions de l'Ateneo Obrer del
distriete U prepara per al dia 22
del corrent mes UDS excursió a
la vila de Cervelló i les seves
fonts, ami) motiu del concurs de
fotograf.es cime ha organiteat. Es
prega ala socie de dit Ateneu, afielimats a la falografia, que concorrin a la dita excursió.
A l'efecte, han ofert premio la
casa d'objectes fotogräfies Baila i 'liba i la casa d'Indústries
Qunniques de don Antoni Garriga,
ruin lambe l'arquitecte don Maase) Raspan.
Lloc de reunió: Estació de
Prança. ;:_z ortila, a les set del mati, arnb el tren de Molins de Ret,
APAFELL ELECTRO-ACW110

"ES/-1A PHONOPHOR"
fiE!janeant aquest aparell els
1301iD3 114 senten. De venda:
Eupher, Ba.17:2S, 98.
Dijous, a la Plaça d'En Rius i
l'aulet, a les deu del vespre, hi
Llaura una audició de cardanes
executades per la Culata Cathal0Ina, organitzada pel Grup Sardaalabe "It:ua 1 Taulet",
Per la -Unió Gremial olla curat un telegrama dirigit al Goaura adherint-se a la protesta de
les entaLuts económiques davant
la imminancia de la signatura del
tractat amb Anglaterra.
Culi a r.2sullat de les eleccions
darrerament verificades, la Junta directiva de l'Associació d'Enginyers Industrials de Barcelona
ha guadal constituida ea la següent forma: President, don Alfred Ramoneda (realegit); vispresident prUncr, don ', erran Tallada; idam segun, don Josep Pelit; tresorer, don Enric 3Junr6s;
comptador, don Llorene, Maleta;
bibliotecari, don Jipan Sitjes; secratari, don Manuel Escudé i Molist; vleesecretari primer, don
Mini/li Canal; Ferrer; ideal segun,
don Jcsep I. Mirabel; vocals, don
Pere Prat, don E. Ruiz Ponseti,
don Danleil Lenta, don Joaep Salvano, don Caries Pi Suiler, don
Jesap Manuel Ganzer, don Pere
Valleorha, don Josep Maria Bordas i don Aveli Bassols.

c AlliSERIA

SANS
Bofi118118, 32
elan

BARCELONA
CENTRAL: Rambla dele Estudia, 4
AGENCIES: Nernern 1, Crem Coberta.
Numero 5.
Sant
Andreu, 246 ,
Nemero 3, Salirle/35n, 111.
VALORS - CUPONS

1 Negociem el cu p ó del

Faci el favor
de portar el
panyo per a la confecci6 del
sen vestit o ahric.--eamlila
de les. Flors, 33, primer.

Senyor .•

w•er•n••/•n••
•••••••••n

RAM g LA DELS ESTUDIS, 13, i RONSUCCES, 1
Paguem el cupó núm. 38 de les Accions FOMENT
D'OBRES I CONS flZUCCIONS a raä de 20 ptes.

Cine li ha ofert Socitat de CetaMes Naturals, Club Munlanyenc,
al seu doiieiii, carrer de sa
cesa, 14.
CelJebrar la inauguracee de
1 .2statge el primer diumenge de
novembre vinent, al matt, mitjansant un acte sobre "Realitat* i
licoioas en rensenyanea aácial a
Es pa veyrt"
Invitar les autoritats de l'ensenyança, la Federació de Mes-,
tres du Catalunya, la Comissid
municipal de Cultura i el Consell
efe Pedagogia de la Mancomunitat a Jacte d'inauguració des.'
tatge.
Donar a tla • imprernta l'original de 4a publicaci6 acordada en
l'Assemblea de juny i fer els pos-,
sib1.2s perquè pugui ésser repartida el jora de la Maugureció
d'estatge.
Intensificar i aixamplar l'actuació societäria de l'entitat
aprofitant l'avinentesa i les &ventat,gee de Sentir estatge.
Continuar estndiant la manera nds aventatjosa d'establir la
Seccie ele Socors Mutual pub associa ts.

aiw:it ei c:rbeeu

MU•1••n•••

El Rober de la Infäncia del
Nen Jesús 110 rebut 25 peasetes
del senyor 'Goda i Gompanyia,
10 pessetes del senyor
(saldos), 2750 Barba:ene i Giampanyea; 10 deis senyors Fueet
Grau.
Dernes. un bonic pendentif de
plata del senyor Mercada, del
Passeig de Gräeia, i diferents
mantellines dels senyur Grau i
Companyia.
Les persones que desitgin contribuir amb alguna cosa, per al
repartiment de robes, puguin remetre'l a la senyoca secretaria u
a la direcció Passeig de Gràcia,
número 67.

MUTAN

V i negre, 075
amp. lit. Cellers
Arnó & Marietany

L'Associació d'Enginyers Industrials de Barcelona ha presentid a l'Ajuntament un escrit
demanant que de conformitat amb
l'article 78 de la vigent llei mua
nicipail sien modiecades lea baa
see per a l'Orianiteafegs

vele teenles munIcipalls en el iletee
tit de conferir a una Junta do
capo de secció les facultats que
aval té el director general da talo
serveis car cap deis tres titula
profesional, que es reqaereizee
per exercir eärrec capitel,
Lea legalment per a poder sigue
i executer tole éls projectes
Mes urbana que 41a realitzen g
Barcelona. També efamana que es
precisi (mines secciono deuen es ,
tat regidas per un arquitecte
quines per un enginyer car Caca
leal eonfusió pot donar lloc
Incidäncies poc agradoses„
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ja , agullee i peces solts.
ME, 40.

CAlt,

El doctor Salazar, inspector'
general de Sanitat, acompanyat
del doctor Murillo i -dei doctor
Trallero, han visitat al doctor
Turre, a Sant Fose, on se trova
tenint una Ilarga conte.,
rencia solare Feetat 3allitart de
Barcelona. El doctor Turró, quo
sovinteja les sevaa vingue3 al
laboratari, tant ceda el seu estat
Ii perinet, sap perfectament
qué passa i el seu criteri
timista; molt oplimista. El cas
d'ara és ig,nal als set casos
d'anys anteriors en que les ras
Les també doneeen que Ter; eme
desaparegueeen aquello sense
que ningú n'hages esmera aix1
desaparitiori cli cas d'ara.
L'Inetitut Francés, tan favorte
blement aeollit pel públic estua
diós de Barcelona, coneenä eig
seta cursos de cultura francesa
propiament (111a, el dia 16 del co'.
rrent. Aquasts cursos - literato.,
ra, geografia, hietória, gramittil
ea i fonética - als quals
juntaron ulteriorment unes cone
ferencies sobre els grans bornes
i les grana, correas de La França
contemparanda, (SS darigeixen os
and es Je la ¡'carga.
a4

i blanc

875

If.11 Aamn
ra'i &"tMarreitcars
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El Centre Eireureionista Monta
S e ny ha orgaaltral per al vinenl

diumenge una extursió a Breda,
Castell ele Montsorni, Pla de F34
guerc3, Rielis i relean a Broda.
Sortida per l'estaeió do E. S.
A., en el tren de lee 310 del me/J.
El P. de I. "Nostre Dora de
la Meced'. i "Bona Cermanor"
(fusionaLe) ha organlizat - pae a
el d.13. 29 del current una visita
col.lectiva a la Casa de Maternilat, de Lea Corlo, a la qua* bi
qued ,n invitats tots eds. Pomella
de Catalunya.
Pregant-se l'assistència d,i llar
estandart.
Punt de reunid: a dos quarta
de deu, a la Pllaea. de Catalunya,
devant l'estae16 del Ferrocarrils
Ile Catalunya.

JOIES VILANOVA tINIO. 6
El proper dissabte 21 d'octu.
bre, a les deu de la vetlla, i a
t'a...enea Enetelopadie Popular,
carrer de.I Carme, 30, pral., tinr
cica ¡loe la reunid preparatoria
par a la constitucia del "Casat
de Lleidatans".
El prorinent diumenge od Cena
Excursion,sta Rociamon far ä
una eacursid per les serres de
ponent, sota l'it:nerari que se,
guau: Sant Bol, Sant Ramoa,
Castell d'Aramprunyä, La Mea
rella, Bregues t (lave.

Ire

El proper diumenge, olla 22, a
dos quarts d'unce del mati, En
J. Golobart doaazà a la Lumbre
de D:recture, Ilajcrdoms i Con.
tramestres de l'Art Textil (Peina
cesa, 30, pral.:, la seca anuna
ciada conferencia sobra "El gran
est.ralge Cae:lb...tucas en 13 Fie
datura de Col/o. reposte:al i es°
tudi dels ruiljans prr a assulir
els majors resoetals 1 malita
renda/le:1C, teme aquest de gran
interés per a ¡'estudi dals mea
dcrris sistemes de, Malura.
.Atenent la importancia d'aquest estudi, el C.onsell directas
recornana als seus caneecia
aesisteneia a l'aete.
-*Mi>

Universitat de Barcelona
El rector ha rebut le visita dele
seny-ors Luengo. Manuel tiaapars
doctor Aguade i Soler i IlatIle.
- -En la confereacia que demà..
a les deu de la nit, donara ei eie-e
nyor Campalaus a l'Ateneu
eiclopedic Popular hi durà la re.
presentació de la Universitat
doctor fierra Runter ,
estat ncmenada mentes:
sa en propietat d'Arnés, entre
o204iteree ex.pectaats de daatf,
Na Actea Pijoan i Domanecia.
d'Anguris, Na Roealia 14.3114 1
Ferniandez.
•
-al'Artur e.horques i Na Cate
me Ring han prés poeeesie, red..
Peelivament, de l'aseola de note
de Franquesm e aeggo tUMfähl%
parraguaram,

• - r4
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FRANÇA
Els Sindicats discuteixe n . el concurs
prestar .als inscrits

ýmaritimS
Marsella, 18.-E1 secretari dels
Sindicats reunas ahir a la Bor.1 sa del Treball, decidiren de con' vocar immediatament els Con_
selle Sindicale a fi de determinar
el concurs que s'ha de prestar
ai 9 inscrita marítima i decidir si
s'ha do generalitzar el moviment.
La reunió continuara denla.' Radio,
CONTRA LA COMPRA DE MARCS
' París, 18. - Pel diputat Go• lard ha estat presentat a la Cam

' bra un projecte do Hei en el anal
s'estableix que no podrit realizar_se a Frenara cap compra de
I mares si no es en el ces en que
aguaste operació s'eteetui com
a contrapartida d'una operació
comercial.
Segons aquest projeette, les
• autoritzacions per a la compra
• de mares seis pudran esser es_
• eses per les Generes de Comere despeas d'una seriosa intiastigael6.-Havasa
EN PRO DEL RETORN A LA
TERRA

París, 17.-En el Consell de mi
lustres d'ahir, el d'Agricultura,
M. Cheron eotrneté a la signatura
del President de la República, un
decret creant a cada departament
un comitè per al "retorn a la
farra".
Aquest Comile tindrà la missi6
de facilitar empleos agricoles
• d'una manera general proposarà
Iniciatives públiques o privades
que puguin contribuir al releen
, e la terra i al benestar de des
poblacions rurals.-Radio.
EL REI D'ESPANYA A BURDEUS

Burdeus, 18.-La Premaa d'a'tuesta capital anuncia que demà
arribarà el Rei d'Espanya que estarà aquf tres dies.
. Ja té reservades habitacions en
; Im hoteL-Havas.
Ginebra, 18. - L'alcalde de
Burdeus, que havia sortir cap a
I Laussana, on havia de donar una
• conferencia ha •atat, encina tete_
pu itficameirt pel &veril francea
I per a que torni immediatament
aBurdeus per a rebre al d'Esa
panya.-Havae.
COMUNISTA HONGARES EXPULSAT

Paras, 18.-Els diarts donen
la noticia que el delegat hongares al Congrés comunista fran,
ces ha estat expulsat per les auto
• ritats per no haver fet a la malicia da seva declarada d'estrangem-Havas.
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL. DE FERROCARRILS
' París, 18.-Ahir es reuní la
'Conferencia Internacional de Ferrocarrils, havent respost nena-

' brosoa Governs a la invitarle da
jJa Junta de les grane xarxes fe,
rroviäries franceses.
El senyor Deryille, degà del 3
directors de Companyies ferroviaries, feu la presentació de les
delegacions al mini,are dObies
públiques. M. Tracquer, el qual
pronuncia una Ea/acucie, manifes, tant la necessitat de millorar les
relaciona internacionals.
Seguidament es procedí a Peleeeia de president, resultant elegit el senyor Mange, delegat dele
directors de Compaayies francsses.
L'esmentat senyor pronuncia,
arte seguit. un discure, en el qual
recordà els fina del Congras, que
sén:
• Restablir el tralla internadoball en condicione tan satisfact,5ries quan menys, com abans do
la guerra;
Resoldre la qaestic5 de lee tarifes directes i ter front als inconveniente dimanate de la va..
riacial en els canvis per tot roque
afecta als transports internadoBale.
Crea-ele per aconeeguir ço qu e
estat exposat anteriorment d'una
Junta permanent d'adminietració dels ferrocarrils europeus,
sota el nom de "Uni6 Internacional de Ferrocarrils".
Seguidament feu ús de la pal'aula el delegat italià, senyor Sia
niglia, i un cop hagué acabat el
seu discurs, el president proposa
que es nomenes una Comissió per
a estudiar el prnjecte d'Estatut
redactat per la Junta de Directors.-Havas.
L'ANIERVSARI DE L'ARMISTICI

París, 18.-La cerimantia amb
que es celebrara l'aniversari de
l'armistici, l'onze de noviembre,
revestirà extrema anzillesa. Sota
Jane de traomf, desfilaran lotes les banderes pertanyents als
regimenta avui disolfs i s'inclinaran davant la tomba de/ soldat desronagut. essent retornades als Invàlid. No pronunciaran cap discurs. Pel contrari, a
Pes onze del mata un minut
lejlenci retinira a tota la França

7 9. mima. le 3'0e:bit-de ioit

CITÁT

TELEGRA-MES

en un breo i pieles recdneixementa
No hl l'aura lampo° parada.
Les personalitats civils i militars que prenguin part a la °ea
rimenia es traslladaran a Rethona
des per a pendre part a Pacte organitzet per la *Lfiga' dele CaW
de eeee,a6.-Radio.
'
•'
'
EL CONGRES DEL PARTIT COMUNISTA

Parle, 18.-El Congres que celebra el partit comunista trances ha oit. al Comissari del poble
rus Manuelinski, cl qual critica enèrgicament neceara dels comunistes franceses tirant-los-hi
an cara entre altres coses la Ihm r
Malcrió en l'assumpte de les derogacions de la jornada de vuit
hores
Censura també la dels-c-erifianya regnant entre els militante i
acaba dierd: Si el comunisme
trances vol ohtenir mejor reenllats és necessari ene el partit
sotmeti a una disciplina de ferro,
El delegat hongarea del Collares ha estat expulsat per les entoritals, per no haver id a la
malicia la seva declaracid d'estranger, i a questa nit serà condnit a la frontera.-Ilavas.
UN SECELL-MCSIENATGE A
PASTEU1

Paris, 13.-El ministre de Finances, M. De Lasteyrie, ha asecptat en prinripi la creada) d'un
non se gell i nternacional amb l'efl
gie de 'Pasteur.-Radio.

ANGLATERRA

Es esperada amb impaciencia la reunió

dels diputats unionistes al Carlton Club
Londres, 18.-S'anúncia que
Lloyd George pronunciara el elesabte un altra discurs a Leeds.
-Hayas.
Londres, 18.-La reunid dele
parlamentaria unionistes en el
°maten Club, que tic celebrara
demà, aerä Pesdeveniment pontic de més importncia da toda da
setmana, i no podrà pendres cap
decisi6 política fine despees
d'aquesta reunia. Indas el discure que Lloyd George ha de pro.
nunciar el dissabte dependrà
eis ceses xernea dels acorde que
es prenguin
Presidirä Mr, Chamberlain, PI
qual exposarà la seva Mitin,
que no ha canviat des del seu ate..
cure de Birmingham, i demanarà
un vot ct confiarme. ', Mida a :a
catad s'associaran els selle solle.
gires conservadora del Gabinet,
Es de creure que PI vol de ronfiança tindrä considerable oposi.
ci6, dirigida mes contra la seva
política que no pes personalment
contra el lider.-Radio.

soluell es produirä sigui la que
Sigui la decistat dels membres del
partit conservador".-Havas.

EL QUE ES DIU DE LA,IMUNIG
, DEL PARTIT UNIONISTA

Londres, $8.-Comuninnen anda`,
caracter oficias que el senyor
Chamberlain
reunió
nistes que es celebrará (lema no
acceperä ajornamient de cap
mena.
L'Assemblea Nacional nnionieta es reunir amb urgencia.
Es crea probable que el president del Board of Trade tnipug-

narb a /a reunid unionista la demanda de vot de confiarme Gilf1
formuli el senyor Cbamberlain i
que per tal causa II sera a aquest
'non. dificil de continuar al (Oyerra
A.4‘.eaasi bastant Inquietud
.el Partit: conservador Unjo-nieta, finsaa l'extrem d'haver estat llençada tina cr ida en la qual
h'insisteix reitaradamena sobre
la necessitat de la Unta.
Si s'anuncies el dilluns la disolucia del Parlament, les Metedone generals podrien convorarse pel dia 11 de mordiere. aniversari -de l'armistica-llavae.

La qüestió d'Orient
-nnn4••.1111n--

La situació es gravíssima a Träcia
amb motiu de l'evacuació grega
Les tropes gregues saquegen i incendien tot
el que troben
Els funcionaris grecs s'en
emporten tot el blat .-. Els francesos ocuparan Andrinópolis
Un missatge del
Comité revolucionari grec
Constantinoble, 18.-Slia proa
cedit a devacuació dels greca comd
forme a les cunda:toas concertades.
Els italiana han ocupat lacera
keskeni.
Lute-Burams, Lilivri i
estän ja quasi per complert
evacuadas.
D'acord amb el comandant de
l en trepes gregues han estat en,
viertes a Andrinepolis trop a s Iran
ceses amb el fi de preveure posan:des dosordres.
Fins ara no s'ha regletrat cap
incidert malgrat de l'aplació
regnant a Tracia.-Havas.
Constantinobba 18, - Lee treta
pes franceeea ocuparan avut
(lema Andrinapelis o quan menys
l'estada de Garatx.-Radio.
París, 18. - LPs darreres no.
ticies rebudes pala diaris de París senyalen una •situaria molt
greu a Träcia. La pcblarid grega, de pänic, preu les estaciona
per aesalt. Les trepes gregues,
cempletarnent drsorganitzades,
eaquejen i Incendirn tot PI que
troben a Ilur pasa Els fnedenaris greca han rebut l'ordre d' em,
portar-se'n teles les existenciea
blat.-Havaa.
ELS DIPUTATS TURCS CAP A
TRACIA

Angora, 18. - Ele diantats
per Te acta han ernharcat amb direvea) a Tracia.-Havas.
UN MISSATGE ori CCNUTE
REVOLUCIONARI CEO

piale l'han remdcat fins al port
dEregli.- llevas.
LA CONFERENCIA PRELIMINAR
DE LA PAU
FRANÇA LA VOLDRIA A PARIS

Paria, 18.-El (lovern trances
ha contestat deefavorablement a
la proposició anglesa P er O tt é es
reuneixi a oLndres el dia 20 del
corrent la Conferencia de Tacnics que tindrà per objecte de reparar les demudes econ-miques
i financeres del tractat amb Turquia.
La mentiste francesa aesienyala els inconveniente que a conseqüència de les rrecents manifestarione antaturques vidrien
reaultar de relehrar-se la Conferencia a Londres i per and es
proposa que la reunid s'efeetut
a Parts-Havas.
ANDLATEARA I LA QUESTIO
DEL DODECANES

Londres, 18.-El Govern bri t anic ha renovellat la seva protesta prop reepeche de
l'acera d'aeuesta arre Grecia sobre el Doderandis. Anglaterra inaasteta en ul aquesta as una
qüestió internacional.-Ilavas.
ITALIA I EL DODECATEM

Ponia. 18.-E1 diari "I! Mnnilo"
deementen la noticia do que Rana penal negociar la retroceesia
del Doderanes a Turquia.-11avaa.
EL CRUP RADICAL-tOCIALISTA

A'en e s, 19, - El Cotrite re- I LES CESTICNS D'NERRIOT I
volucionad ha publicat un misFRANKLIN BOUILLON
sage dirigit al poble en el miel
París, 18.171 run radical-soes fa constar que la !vacancia no cialista de la Cambra ha .teridl
tenia com a finalitat eyr ¢eiya d'o i r el miarte vinent a E. Eduard
de destronar únicament a Cansa
UNA REUNIO DELS MINISTRES tantf, sind lambe eneralcrrarar el Herrint respete de Ilur viatge a
Ras a ia 1 a M. FrankUn Boaillon
LLI CERA LS
grup peina° i mnitar que havia sobre llur mleslii a Turqual.
Londres, 13.-Per noticies oIlA pasat al Ad per damunt de la
El grup delibera Ilargament
cioses se sah que
v George Patria, que havnt violat la !libera 91M)re la situacia financiera. A
ha celehrat una conterenria ami) tat del pobile i que havia prevecat causa da la gravetat que oraren
e:s membres Iliberala del Governa ttnalment els rameras desastres! ro ti sernbla possible acceptar un
que ha portat a Grecia a ti roma. preurrpost amb /nafta mil miEl possibile que les eleccions
se celebrin a principie del pral.El missatge arc -eix que la sal- nore de defirit, fet atrae en ele
vacié del pai3 3(9 3 n de la r.,7 ^,s
xim any.-Ilava3,
anal, parlam e ntarie, i enearrega
de l'alianaa grega amb les-ea . al ami preadent, Si. Reraal, que
UN QUE NO VOL ESSER DIgrane potencies i insisten en la intervIngui en aquest sentit a la
PUTAT
necesitat de castigar d'ura ma- tribuna-Radia,
Londre s, 18. - El sotsecretari nera exemplar ala causante älls
d'Afers Estrangers, senyor Harma recerte desastres.-Havae.
UN NOMENANIENT
worth, ha fet patine que per raons
Roma, 18.-Monenanr Parre,
personale no tornarà a presentar LA DELIMITACIO DE LES ZOaequebisba de Bagdad. ha estat
NES NEUTRALS
la ce-va candidatura en les eldn
nomenat delegat apostalic de,
cions generals.7-Havas.
Coastantinobll. 18. - Des de
fa doe dice el GoVerll naeiona- Mrsepolarnia i Armenta inferior.
LA SITUACIO A LES MINES DE esta coopera amb els aliats a la -Hayas.
GALES
‘Ielimitacie de 1'9 zortes neutrade.
París, 18.-Les mines de cara Turca i grecs ona crven Ilealment
KRASSIN NO HA DIIVIITIT
bd del 'Pafs de Gales, segons co- el conveni de Mudänia i prenen
Psri3. 13. - Comuniquen des
muniquen des de Londres, esta-1 lea seves diSP rEg iCi0113 per a l'e- ,le Berlín que abs cantes sovie_
amenaemles d'una nova i bastant vacunei,5 d'aqueste3 zones.-Ra- tistes es deementen rodonament
greu crisi industrial.
dio,
el rumor circulat relatiu a (DA
Ei efecte, els minaire han
Londres, 13. - Telegrafen de el Senyor Nrassin hagt presentat
fet avinent als patrona que te- Constantinobl; a l'Agència Reu- la dimissia.-Havae,
nen el propdeit de deixar el ere_ ter dient que havent acaba t ele
UN NOU REPRESENTANT
ball clee del 0 de noverahre
sen; treballa la Comissid enaarFEIXISTA
regaaa d'efectuar la Iliaca) de/3
Roma, 13,-Din un diari que
dimita
de
la
zona
neutra
Ismidt
de
L'AVIACIO SENSE MOTOR A
queda signat anit l'oporta acord. el senyor Robign, pertanyent a la
ANGLATERRA
coalicia nacional feixista ha ob-Hayas.
tingut el triomf 1 lea der.-inane
Ilford Hill, 13.-El segon dia
LES ELECCIONS GREGUES
admintstratives da la regid
del concurs d'avions sed-se momi
Atenea,
18.-El
Consell
la
Palésina. En aquesta regid hator, es distingí l'aviador Rayelesnialre3
ha
decidn
qua
les
lda fingid compre preponderannh yfin. que acconsegui inantenim
se 1am durant tina hora i cin- eions s'efectuin el mes de desern- cia fine ara el laoc social popubre.-Ilayae.
lar.-Havas.
quanta tres minuts. Bufava vent
de l'Esa a tina velocitat d'una COM ES GASTAVEN ELS DINERS
L'OBERTURA DEL PARLAMENT
diletante quilernetres per MiA GRECIA
ITALIA
ra. Les provea duraran tota
Alertes, 18.-Segons documente
Roma, 18.-El Consell de mia
setmana.-Itadio.
que han estat trobats al minis- nistres ha decidit de proposar la
leni d'Afers
estrangers i dels data ial 7 da novernhre vinent per
LLOYD GEORGE A LEEDS
gneis s'han indautat les naves
Londree, 18.--Mr, Lloyd ("leer- autoritats, mentre que la tramo.: l'obertura del Parlament.
Al maleta Consell ha estat
le marxar a Leeds a darrera rema no tenia diners per a P aadopta un prnjece de Deeret poi
hora d'aquesta tarda.
gar ele soldats grees -ele ofi- qual es declara testa nacional
El dissabte pronunciara el seu cials, el Calvern del riji Coitan la data del quatre del dit mes.
discurs i pendrä possessió del ti - ti
milions en propagan,
(01 de ciutadà honorari que li ha da pro-monarq-uia i particulars
eetat conferit recentment.-Ha- ment a favor del destronat MChi EXPL0810 D'UN PILO DE GRAvas
NADES -:- DOS MORTS I CA-

e

TORZE FERITS

SOBRE LA DISOLUCIO DEL
PARLAMENT

UN NAVILI CREO CAPTURAT
PELS KEMALISTES

Londres, 18.-El diarl "Dale
Express", en donar com a iniminent la disoliacie del Parlament
anales, afegeix que "aquea di-

Londres, 18.-El vapor gred
'Urania", que surtí el dia 7 amb
ruta a Constantinoble ha estat
apresat pela _ ken1aJ113411.

Chalona Sur alarma 18.-Una
companyia d'Infanteria acabase
de procedir ahir en el camp
tir a exerciris do Ileneament de
granades I el capita que eslava
11011ä i4 CI P lic aoigna téeniques als

entelats, (pian nun d'aquests passte
fregant un pila de granades, el
nuau feu explosió. Resultaren
mona dom soldats i greument
ferit el capita. A mes a rri g i3 quenacen ferile un tinent i dotze
aoldats.-Railio,
tA MARY-PICKFORD T111,,Uffe

PULMONIA

Chicago, 18.- 1- a famosa actrio de driematógraf Mary-Pickford esta greument malalta. duna
LORD CHAMDERLAIN ESTA
SEGUR

Londres, 18.--Segons noticies
d'altir larda, a darrera hora, lord
Chamberlain esta segur
nir =jimia a la reunió que s'h
de celebrar el dijona, en la quid
tara una detallada expoaleid de
l'actual situacid política.
El redactor Kiffi° del 'Dalla
News" assegura que dorfprés
la &dala favorable de la coalició, serä anunciada la disolucid di-II Parlament.-Ilavas.
MR. CHURCHILL ESTA PER LES
ELECCIONS

Londres, t8. -Parlant Pl ministre de la Gioet•ra a Colchester,
ha reronerant la neceseitat de que
ce celebrin Almidona geneaats en
bren termini.-Havas.

LA PAU

La IV Conferéncia 1
ternaciätial del Tr
ahir a
Ginebra
Cinebra, 18.-Aami s'obrirl
Ginebra la guaina Conterai
internacional del Traba ll . pa
ran representats 53 patsoa
A l'ordre del dia figuren
«metiere de l'emiZrarte, 3
diaria del Consell d'Administ
i la prioritat de les eaa
rancies. En re alitat no fin,
en el programa interessd
aiiestions que indlidablernent
ran tractades, teils ront la de
vuit hores, l'atur toreas i la
partid?) de les primeeee
rifa. La aniestia que sembla
yocara, clisrusainne mes erice
la la de les y uit hore3.-Radi
LA CONFERENCIA INTEIPI
NACIONAL DE DRET MARIT
Baussel.les. 18.-Sola la re

dende del senyor Jaspar, e
celettrat la Quarta Contener)
internacienal de Dret mama/
A la dita Conferencia halar
INCENDI D'UN CRAN DIRIGI- 'lit repreeentanle dc nombro
9
BLE AMERICA
paisda figurant entre
San Antonio, 18. - El mes oart d'Espanyaa el seoyer
gran dirigible nerd-america s'ha I o.-Ita vas.
indindiat quedant per complert
destrint. Nonu, s slan registra( LA SMUACIO GENERAL I
guatee terne lleus. -Radio.
CONFERENCEA DE BRUSSEL.
LES

ALEMANYA

La lluita contra la davallada del marc :: El

Govern, els obrers
els pangermanistes
Berlín, 18. - El Gabinet da
ramperi s'ocupä ahir del projecle ile bei sobre nemiseid
paper moneda que haurä d'aeser
acceptada en eta pagaments a
l'interior del vals, eigui el que
sigan la vàlua del dollar. Encara
no ha acabat la discussió de l'assumple.
Una assemblea de caps de lee
organitzacions obreres 5°dt-instes de Berlin ha demanat mesures ener,giques per a impedirra
calastrofe que resultara de la
caiguita no in t errompuda del
masc. Entra altres mesures, els
capa aocialislcs demanen una
a-cid per a sostenir el mere, utilitzant la reserva nr del Banc
de l'Impera i emetent un prestac
en valore or.
Davant da la ineficäcia del recent decret sobre l'evolncia del
cura del mere, el ,nari "Germäme." declara que ha d'examinarse la conveniencia ir; monopolitzar cl contare di !es ea ises., - EL DEUTE FLOTANT
Berlín. 18.-El deute flotant
de l'Impar' S'elevan el 10 d'oetubre a 489.000 milions, o siguin
38..900 milions mes que el dia
primer d'octubre.-Radio.
CLARA AETRIN CANDIDAT A
LA PRESIDENCIA DE L'IMPERI

IlrusereLlea, 18.-Sernaa
la situarla internacional, e
cialment a Orient. autalara a
rida abans de la Conferencia
russel A es. Si les eierreions
Inglaterra han de celebrar.
ara, no ea ceinvorara la Ceta
rancia tires desuele. El Gest
belga desitja informar-s e de
titud que que pendrien el s E
tras Units en front de la Cont
rencia.-Radio.
UN NUVI DISPUTAT

Botzem, 13.-Un conegut
tnerciant de Breitenfel (Aus
Superior) rOnduia a la ama pr
meea a l'Altar, quan ie s i l
l' eatésia fou invadida per
grup de dones que avraea
cap al segurct nupcial intenta
impedir la cerimania. Una d
lies. ex pr2mesa . del romerchn
es Henea .,amunt de la cesa r
vea 'fera z% -eatirel,hrrancan
el val i 1a- flor de tarongien
ilesprés de guarnirase rimb elle:
agafa el nuvi•pel brea prelener
casar-se en lloc d retira.
haremse de cridar a un; cerda
mes que amb gran trehall la
pararen del nuvi i se
taren detinguda arta) Ilure
guies. La cerimania va poder,
celebaar_se.-Itad:o.
LA LLEI SECA :-: UN DEC
AJORNAT

Nova York, 19.-Responent
les demandes retes pele adveca
dele armadore, en l'assumpte
:a confiscacid de les bea
cohasliquee, el jungla ha ajornat
decret ro posant en execucla
Dei fina que s'hagi pres una
dala) definitiva, probable
abana del 2t del corrent en f
entrante en vigor la hei arneri'd
na de prohibició .-Ilayas. .„

Parle, 18. - Al 'Pela Par-sien" comuniquen de Maianea que VAIXELL HOLANDES A FOSE
ELS SEUS
la "Gaceta de Francfort" sab pel AMB TOTS LAT
5 .nr corresponsal de eBritn que
París. 13.-"Le Petit Parielet
el partit comunista presentarte la
candidatura de Clara Zetkin per rep d'Estocolni la noticia
a la presidencia de la República. el bastiment halandas 'Cornea
s'enfonsä durant una tempel
-Hayas,
Juni al far de Erunballen, m
rint iota la tripulació -Hayas
L'OPINIO D'UN SOCIALISTA
ALEMANY SOBRE LA CAIGUDA
DESPRES DE LA COROS
DEL, MARC
DELS RUS DE RUMANIA
Viena, 19.-En el discurs pro-

nuneiat an el Congres dcii partit
socialista a striaa, el delegat ale
mann senyor Cristjan, l'en constar que la &vallada del niare no
era atribuible en ea pmanera al
compliment del programa de reparacions, sind exclusivament a
Ira intrigues del capitalisme germanio, que desitja afavorirs da
bancarrota alemanya per a fer
fracassar nluna manera indublable fa política de complement dels
Tractats.
La seva tesi relativa a que el
compliment de/ programa de des
Ra.paradon3 n.) era la causa de
la crisi flnancieva i económica,
l'apoiä l'orador erf el fet que
Alemanya, alerces a la seva política da eonciliaoia respecte deis
aliats, havia obtingut amplies faeilitate da pagament.-Havas.
LES ELECCIONS PRESIDENCIALS A ALEMANYA
ES PERLLONGARAN ELS PODERS DEL SENYOR EBERT?

Bucarest, 18. - En el Pala
Retal se celebrà ahir un baneut
de gala. Els sobirars reberen
mati al salid del tren a lee mi!
sions eetrangeres, presidida
mariscal Foch i gi cos diptero
tic.
A continuada al par''- Ca
presentaren els llurs reseco
ale sobirans deu mil alcaldel
Hayas.
PER A QUAN ELS MOROS
GUIN AVIONS
Praaaa, 18.-EI Gavera fe

nyol ha adquirit a les Mirla
Skoda nombrosos canons
aéris. Una comissió espapyolit
s'ha fet Arree de quatre
ries.-Radio,
TOPAMENT DE TRENS -:MORTS 1 CINQUANTA FE

Bucarest, 18.-El tren rapa
Bucarest a Constanza ha 1
amb un altre tren de viatgers,
Berlín, fea - Durent una re- s-altant deu morts 1 cinquanta
unid celebrada pel canceller i els nits, alguns d'ella geurnent,-13
cape dels partits coalicionista i '.as,
populista, s'acordä de presentar
al Reichstag una farmula tren- UN ACORD ENTRE GIOL11A
ORLANDO MUSSOLINI?
eacOlonal modificant la Conetitucid 1 perllongant fine al dia 30 de
Roma, 18. Segons el " Gj°f
juny de 1925 els poders de l'ac- nahe d'Italia", els senyors
tual president de l'Impera senyot litti, Orlando 1 Mussolini
Eberf, f-rmula acre/liada per posat d'acord per • formar
annest i pela tiocialistea-lla- potent GoygrA . go"Lppe_ekr
,11
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La qüestió del Marroc
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S'ha arribat a un acord
•
En la reunió cdehriada pele
telemente 'quee'netintenen et-corenicle teatral s'ha arribat a un
mord sateetactori en ele 5 ssull1 P-

En

o'

tes en litiga

Els autors es comprometen a
referent, a da rebajan
dees drets do propietat literària
que cumeneara a regir el primer
de dezembria deslieres de fer un
nou aforament de lote ele teatros, essent ja terne el propeisit
dele autors d'acceder als desitjes dele empresar.s de que els
drets estiguin en retada amb el
pren de lee localitats.
. S e rä propenda a una junta grneral la petera:e dele empresaris
de que me:aisles drets es retutixin en un 25 per rana quan
preu dele etionte siga de guatee
estudiar el

pesuctes i on un 50 per cent quan
9 ,` Cobrin a iines pessetee.
• Sobre (a suspensió del 25 per
eent qts., cobren ele artistes per
Ja sierres ele les guatee de la tarda, del e diumenges i dies festius,
• el Sin g lioat d'Actors s'eseueä
'd'aceedir a aix6, mentres nos
lo g re igual dispensa dele demés
011 . ments que amb elle coadyuven
als espeetaeles. Empero, esa.jes de donar facilitats, autoritza a lee empreses per a celebrar
14 funcions per setmana, poden!
celebrar-se tres seccione els
menges, sempre que en filtre din
ee faci una (unció.
Es parte., cense decidir res,
per autors i actors de defensar a
las empreses en el problema deis

Impostos. •
,e L'acorde t se referetz als ame
>remes de provincia, que tenen
interesos dietints i flne oposats
ale de Madrid.
• S'arriba a un

acord sobre tea
e6trenes, eXCIUSien i obres de
repertori, reeabant de les empree
ces associades el dret de preferencia deis detone, sempre que
avenes sumin el 90 per cent de
les importaras que existeixen
ara.
En

canvi els empreearis

no

et . rtarän als teatres espectacles

teatrals ni compariyies estrangeres, excepció de
quan es tracti de grans figures
que no sigan

'de teatre i mitjançant consulta
amb eis autors i actora.

UNA COMPENSACIO ALS HU LLERS ASTURIANS
Et1 senyor Sanchez Guerra ha
als periodistes:
—Tino d donarlos-hi una
eleva agradable: alta resolt saeisfactoriament el conflicte creat
ale hullera asturians amb
del Tractat amb Anglaterra.
Aquestos s'ean re servat donar
tina eontestaeia definitiva fina demil, pecó les impressions opteMistes que de, la reunid elle han
trel, fan suposar que no es pre-

tlit

pentaian
Com voss saben el Govern
bfert una eempensacie ale c arboners a canee de mantener el
.Trectat concertat amb Anglater ra, que per raons d'alta menten
de careeter el Govern es veia
preelsat a mantenir.
Soile deixä al miners que eer, quesein elle mateixiee • in que podua coneister !a compensarle i
encara que quedaren en fer-ho.
Com en anar-rne'n a S-silla no
m'havien propeeat la (arriarla,
vaig enorme: ea:, al mmietre de
Fement que preposes la mes convenient i el senyor Argilelles
presentat una qua ea la reune)
(rae:meta tarda ha satisfet als
hullera.

Aquesta consistoix en cerreraer
una bonificada de '175 pessetes
per lona als coneumulars ile cartee espanyol en el litoral.
A mes a mes i a rebjecte de
desvaneixer ele ternera que els
hullera unten de que entres a
Espanya radió anales de contraband, cesa que el Govern erial
impossible, cha convingut en
que tot el carlee que entri pague
el dret assenyalat dt 750 pesetes a reserva naturalment de retornar desuel e les 350 pessetes
obrades de mes.
• Aix6 servir de garantta de que.
¡lo erirarii carbó d aintrabead.
CONSELL DE MINISTRES?
Des d'aquest matt , a les onze,
eetava acinelat que alguns ministres visitessin el president
apuesta, al despatx dol ministeri de la Guerra, per a donar-li
compte de diversos aesumptes de
/Jure departamento.
- Abrí ho feren a darrera hora
• de la tarda, havent desfilat per
allí ele ministres del Treball, GoNernaclid. Foment, Marina, Me
g enda i Estat.
• Preguntat el ministre del Tres
ball, digue que no ese tractava
laen Consell, sena d'una sehzill
Imiat al PresideTIL
Despres de rebre ale ciernentate ministres, que arribaren I
.manaren en distInts momento,
el President atengue a una nombrosa Comissió d'hullers asturiana. Demà, 5 les quatre de la
, Karda, se coldirehrit Ilemeall
•
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defensa de les Juntes:-: D4ivacions pt olltiques L'Arma d'Infanteria
Tliopinió de la Pretnsa i lo que fafá Sánchez Guerra

imParcial" pn iallea unes cuartilIes tat entre e1 4 que. no han eomplert d'una •Ilei. El Parlament, que tote
e un mutilar que n) dona el nom en les el termine minim de permanencia, acaten), no ha de produir-se amb
. 1 . als det tue cl t lot actiu.1 no alecta voltejant l'escala tantea vegades vacilaaio. Escala oberta, o lanceda, el que estime mes convenient
l'exercit, sinó les armes d'infantería i com sigui precie.
cavalcria, i especlialment la primera.
Tercer.—Que per a res entere P er als intere se s patris, Peed no
Es plany que part de la premsa i l'o- vinguin en les provisions els cape autoritzar el canvi de cärrec per
pinió deisin massa de banda l'exercit, ieunitate impedint Mari que se altea recompensa i que i que alza
Prevalgui en unes Armes o Cose
que, aria) tots cls scus detectes, sera sem- serveixin interessos d'amistat.
pre la suprema represcntació de la paQuart.-t-Que es procedeixi amb sos i als altres Feces censuri que
aspiren a igual linea de conducta.
tria.
sevetitat a la eelecció.
Creu que, si el pais sabés el que pasEl Cos &Retal Major, en aquese
Cinquè —Que s'implantin plans
sa a la infantería, reaccionaria i COM- irensenyament superior per a asfos elles acordh, per plebiscit, que
prndria la justicia de l'actitud de les Col'escala fos tancada, i ningie ade
cendir a cap i a general.
inissions informatives. Si la infantería
Mal, el país tindrà un exercit metal cap cerrec. No ta molt,
volgués un dia (templar, punt per ven, disciplinat, e fi cient i sempre die- lem Pse un ea rnU1 d'art ' lleriae per
osen slan fet infinites recompenses d'im- posat, i en fer-ho Mea es farà mèrits de guerra, va rebre un
portancia, (no partem de les de poca men- cbra de justicia: de justicia no- eseens. Amb gust portada el cata, com crens rogcs, amb o seuse pen- rnes.
rrec de comandant, pera el Cos
sin), el país es posaría decididament de
no reepectä ropinie indieidual, i
MANIFESTACIONS DEL - EVE:
part dels que sols demanen justicia, i si
la caLlectiva le feu pensar que
RAL
BARRERA
la infantería volgués algún dia relatar
devia demanar la permuta, i ea
El
sots-secretari
de
Guerra,
el
els fets pels quals han estat donades, la
permutar,
distancia a que en rnolts casos es tro- general Barrera, ha rebut ale pee
nn
tIi _t
eia pere‘
—d n fa
riodistes que l'han felicitat per __ i eualrma.
l da que ha de
baven els agraciats del !loe del combat,
ahí com les condicions ilsiques i morals haver-li estat otorgada la creo drer la escala taimada dintre els
de Sant Hermenegild,
d'aquets agraciats..,
mes rigurosos de la Dei
Ha remerciat el sots-secretari preceptes
lhi ha hagut casos en que per no casi de la disciplina, el president de
tigar un abundó i esposició davant l'e- la felicitad& la qual no signifi- la C omissiö informativa d'Infancava altea cosa, (ligué, que un
nemic. s'ha cregut deura cobrir-lo amb
defensarà; compren que
simptorna de vellesa, pula porta torta
la
una María Cristina.
rosega la societat
el favoritisme
33
anys
an
servei
activa
Potser sap el poble que les componendInfanteria
''
cspanyola i lArma
Ila
aleudit
deeprés
als
temieras
des i devolucions que sofreixen les pro8 espanta quan sap que es trameentusiasmes
dels
en-,
.
s
evillans
postes de recompenses entre el lloc del
ten mes de 250 expediente per a
combas i les oficines on han de resoldre's vers l'exercit.
donar ase,ens, i que rajudant
Preguntat sobre determihades d'un general té la fortuna en un
i que propostes corretgides, esmenades i
alcaides, durant sis o vais meros, han
alls6neles en ele actes celebrats mateix mes, de que se le formin
a Sevilla, ha defugit una contes- dos judicis per a pasear a dos eäarribat a no contenir cap dels noms deis
tache concreta, timitant-seabsena dirrrees immediats.
que shan bates?
Saben els espanyols que n'hi ha prou que ell no havia notat les
L'aspirada pels asceneos, en
cies
a
que
es
refereexen eis pe- une. i roposicia, en Mires, engenamb ésser parent, amic o protegit de
riódics.
qualsevol ministre o personaste influent
disgustos 1 antagonimes, i
Entre els decrete que aquesta per aexce gema es tracta
per a, mis tard o més dejorn, veure's
d'assistir
indos en les propostes i éseer agraciat, nit posarà e! senyor Sänchez Gue- a testes, no te res de particular
potser amb un emplea per fet d'ames rae a la firma del Rei, figuren el
cale el que seestimi agreujat, no
en que ni el terreny ha vist. No Espanya passe a la reserva, per haver
dura la seva coalabaraci6 a qui
no sap abril i molt més que podría dir- cornplert l'edat reglamentaria.
del
produit
considera que no s'ha
se i que produiria indignació deis varons general Villalba, i de l'inspector
amb la deguda disereci6. En cert
justos.
de Sanitat senyor Fernandez Es- acte e'han notat algunes absenEspanya no sap mes que deixar - se paila.
an d'individua, no de
ie si ectSiveirtat
?
c oi
guiar per la xerrameca dels que en el
Ila corifirmat que el tinent codesquiciament i en la inignitat venen ronel senyor Millan Astray Fea.No ha pocut el coronel Nouviaconseguir llurs arnb:cirms i les de Ilurs lira aquesta nit amb l'exprés
lag pensar sobre el procés del gefamiliars,
d'Andalusia, per a continuar el neral Tuero i coronels Lacanal i
Espanya ne sap nis que deixar-se in- seu viatae al Marroc.
Sirvent. porque oficialmente no
fluir per atacar-nos ara perqué no vol EL MOMENT POLITIC I LES SE- sab que l'expedient que soleicierr.pleus, dient que aixet anul-la els entuVES DERIVACIONS
taren hect tenga aquesta solusiasmes de l'oricialitat, fent impossible el
En saber-se alar a la tarda a cid compliment del delire, sense l'esperanza Madrid !a noticia de qué en el El banquet que es dona a aldel premi i oblida que fins fa pocs anys banquet celehrat a Sevilla en ho- gime. SSO fou per l'Arma, sine per
5e . ns culpava de la duració de la carn•
nor del tinent coronel senyor I oficialitat d'un Cos.
panya perquè en ella unien ascensos. Gonzalez havien ocorregut Certs Es una mica delicat que de
Es a dir: Espanya es injusta amh l'eincidente, s'apodera deis areola l'exèrcit surten veus per a tea:cerca. Si.tenim empleus, el pais s'arrui- veintes una viva inquietud. Ha- L ees o altres centres, o discursos.
na perque nosaltres, allarguem la guerra
via arribat el moment de que La paraula, no tuta la dominen
i fins la provoquem per a satisfer eis
s'exterioritzessin les diferene¡es per a una perfecta ortodoxa, per6
nostrcs egoismes, i si no voten) ascensos
en l'arma d'infanteria de que es el mes greu que s'ha inicial, ece
tumbé arruinen) al pais j que no Iluitem
que en el pensarnent del coronel
ve parlant fa dies.
amb l'energía degeda.
Mes tard fou p onegut el dis- leouvelas pesa amb una intensa
Ategcix que si el Govem volgués,
cure del senyor Säneh e z Guerra, preocupada. da que ele Cosos
mitjans li sobran per a organitzar rearnb les seres permites anunciant de. l'exercit regalen joies a la faxercit.
'tenia reial - No se i s es dolent que
Els destins a l'Africa no han de fer- aecisions que haurien d'aparee- aquestes
joies miman l'escäs sou
Minisse com es fan, puig és absurde que els xer al "Diar i o Oficial del
respectade
l'oficial, si han d'esser dignes
terio de la Cuerea", i
cossos atenguin Ilurs premies baixes, perse de la reialesa, o que hi hagi autoqué amo afavoreix els emboscam,ents. eió augmerae, arribara a dir reacia, per la seva quatilia, per
Sheet d'atendre les Ordenances. nome- que el Rei suspendria el seu
pagar-les amb diners que san
nant per antignisat per al servei de les anunciat viatge a Burdeos, pree a
de l'Estat, sine que s'establisea
armes davant l'eneruic, que és el prefe- ci.eament perquè avui es eignepugilat entre els Coseos per a
rent cense consideració al destí o carrec cien les resolucions que es de- un
exterioritzar el seu dinastisreee,
actual. Ens a complir el termini ruiním duien de les paraules del senyur
1 reis, princeps i infante estarien
Sänchez Guerra.
de permanenca.
El Rei surt aquesta nit cap a enjoiats per l'emulada que sen.
Si és cert que hi ha oficiats que seets
Cacaos, Armes i Instauts,
eritzen els cabelh a l'anunci de corres- Burdeles. pece aleares signarä di. tissin
eerses disposicions de Guerra.
EL. DISCURS D'EN 8ANCHEZ
pondrels anar a campanya, no es de
Perú sernbla que els decrete 11,1
creure que s'aprersarien a deixar les fiGUERRA I LA PRENSA
les , eliminant-se als cobarts, mancats de lenen l'idearle que se suposava.
ES que es limita el senyor Sea- El "Diario Universal" comen,
valor, temerosos i ineptes, i acabariem
la rinsident sorgit a Sevilla amb
amb aquest borró d'alguns senyors que chez Guerra per a &izar sentaneat-homenatge al liporten anys i anys en el placid retir d'u- da la seva autoritat a ordenar que motete de
d tinent coronel senvor Millan nent coronel de Regulare, i diu
sta cabra de recluta?
7 fet darrerament pele afiAixö ho esta desitjant la infantería, Astray torne al seu 11« al davant oue
I:ats a l'Arma d'Infanteria, 63, pel
i, si la prempsa i el pais l'ajuden a acon- eels legionaria?
moneen(
elegit i per la forma ex,
Queda ajornada toda decieia,
seguir-ho el seu agraitnent sera, etern.
terna de Vade, ço de mes trascon,
ha
quedat
ajumada
la
crisi?
Pero queda una altra part perqué la
Aquestes interrogadoras san el eendenda de tot quant porta t'easolució sigui completa. Queda l'expullaza!, i afegeix:
tema de les converses dele di"sie, dels que siguin indignes.
"Duvant d'aquest cedeveniEl senyor ministre de la Guerra té a cola política; pera a dir verdea
si el senyor Sencliez Guerra nu ment, el cap del Govern va haver
la seva disposició mitjans mes que sod'expressar-se amb amargor, pebruts per aconseguir-ho, i no n'oh Iluny passa de l'ordre de que el cap de
amb valentia, com corresponia
el.1 sal despaix oficial, material mis que la legió toral a Melilla, eón multe re
ele que troberi desprieporcionae a la seva situad.). En e änchez
sobras, per a començar l'arranjament
des les paraules d'ahir ami) els Guerra estä disposat a parlar des
la instittKió militar.
p eles d'avui, a no ésser que, com de la Gaceta i des del "Diario 011Pix1riern indicar-li fina els estants de
l'arxiu on le ha nombrasissims docu- propal.len ele melca del senyer c i ar. Ei va declarar eselau del
Säncliez Guerra, l'ordre de que el ßeu deure, i aquest no pot esser
ments reunits per alguns deis seus anteienyor Mellan Astray torne a la le- altre que el de vetilar pels presticessors que podrim servirli de quelcom
gle del poder públic i enfurtir en
mis que de base per aconseguir la reor- gió, tingui un gran tognitleat i
g.inització moral de l'exércit. I, si duma augui servir per a tantejar el ta -atats els ordres la disciplina.
La situació s'ha fet mes dificil
rreny.
no té més que preguntar al senyor Cierva
I tivant que mai. Lacto de SeviEl plet actual de les comissions inforEN ROMANONES Hl DINA LA
ha, si no té la deguda resposta
matives no ea sinó la disparitat TopiSEVA
des del diaris oficials, implicaria
nions, entre dos sectors del cos d'oficieI3,
El eumte de Romanones proa una nova abdicada) del poder eiun reduit i un abre la quasi totalitat de
nunciarä aviat un discurs al Cire vil, un nou minvament a rautoril'ofizialitat: el primer vol ésser recomcul Lliberal, sobre l'actual mo- tat dele Govern e , i cense autoritat
pensas amb ascensos, i el segon no vol ment politice fixant-se molt
moral, i en aquest cas material,
mis que justicia, suprimint les recompenpecialenent en el que afecta aese
les no he ha Govern que pugui ocuses, i esta disposat a servir en tot mo- itìntiluciun nillilirs,
lar dignament el lloc des del que
ment els llocs perillosíssims, renunciant
Enten el cabdell del partit
pertoca regir els destine reacio.
per endavant al més sencill premi.
bocal que dita obligat a Merme fer respectar la Llei a tots
El decret sobre destins ha produit bon a conèixer als seus correligionae
per igual i no tolerar altres poe
efecte perque evita que els militars es- res i al pais el seu criteri en
ma. ders que aquella que la Conste.
tiguin pendents de la influémcia. Aixó no meria que tan preocupa a l'opie
lucia proclama i el sentit del po,
convenç a determinats elements.
Me.
ble sencer sosté."
Potser siguin le; rones de reclutament
PENSAMENT
DE
LA
JUNTA
EL
la"Epoca" fa resasaltar les
el cavall de batalla de l'actual campanya
D'INFANTERIA
afirmacions del susdit discurs,
política i de prempsa, puix ara els caps i
Al "Heraldo" ha sucht una las entre les quals figura la sobiraoficials, com no deuen el sets destí als
cacics i monterilles, no han d'estar sota formada en la que s'exposa, sen -a nia del Poder metan& que de una
ó, el pensae que no admet retallaments, tute-.
la seca influencia i procedeixen amb in- co temer rectificaci
nient del president de la Junta les, ni desconceptuacionse Dese'
dependencia.
Informativa d'Infanteria, corone) pres afegeix:
En reeum: l'arranjament ea
"Contra aquesta no hi pot hau
molt flicil i consietette en que el leouvilas.
Govern acordi:
Din aquesta informad() que el ter ningú que s'aloa perque, es
Primer.--Que no hi liagi re- coronel es dol del estat eagita, labend de tole doctrina cobre la
compensele L'oficial és pagat per ció que es pretén produir,
qual ha de Inantenir-ee un pais
La greu qüeettee de lea reeeneeis geles de la ßeva prdpia dignitat.
a compite el compromfs 1 no neenses, o mea concretament, de I cofre aquesta doctrina, qui té
resella cap estImul per a alza.
Segon.—Que els (tintine d'Afri- at escasa oberta o taneada, ha d'afirmar-1a i mantenir-la es el
ea ea fatua per rigor_ua a
bgu d reioldre'e_ pu_ ¡pa» _gap dal üó_vera, sien7or kan-

'tI

ches Guerra no consentí que parlemein aquells que devien, evitant
auf l'exteriorització de discrepanales de ceder( que no temen
allí el seu Ilnc.
No Babeen qual es la intenció
de molla demente ventees que
avui parten arnb maese freqüència I amb veemencia indas del
sentit de eivilitzacile que ens delataren tan mal posat rolan pasearen pe i poder, pelee coneixent a
En Sanchez Guerra ereiem
advertir - tos que penden el temps.
El Govern concia els seus deures i les seves responsabilitats:
estä ;boa a quanti; problemes
respectant doctrines i reiteres,
riap cono ha de obrar-se a cada

mument.
Aquests que pinten al senyor
Säncliez Guerra dotat d'impreseionabilitat pogueren convencer's
del seu error en vàries ocasione.
Es heme ser i i cura amb escropulositat de mantenir el dip6set del poder que la nació li confía amb el degut prestige. I res
enes.
Es governa amb el pais 1 per
al pele; no per a aquests clemente politice que panverteixen
o (naden de convertir-ho tot en

substäneia.

El pele vol que se'l governi amb
serenitat, seriament, dignament.
I aire eetä fent-ho i disposat a
seguir fent-ho el senyor Sänchez
Guerra, a costa de tole el sacreficsi que siguin necessaris. No es
ltra la signincacia del discurs
del president del Consell al Cfrcol
de Pagesos, de Sevilla.

PROPOSITS DEL GOVERN
Parlant del plet militar, ha dit
textualment el president:
—Fine ara quant es diu sien
converses balderes ("dimes y diretes"). El cert Os que fins el moinent present les Juntes no han
realitzat cap acte extralegal que
requereixi la intervenció del poder pablio. Matene al meu descurs de Sevilla, publicat sencer
per 'La Epoca", i Matermo en
que el Govern no dubtarä mai en
el cumpliment del seu deure.

CON A BARCELONA: UN TREN
ASSALTAT
BILBAO—En el tren de la linee de Portugalete, que te la sorLela de la capital a dos quarts d'on
te del mata per a arribar a Sesteo poc després, anava l'ordenanea de la Constructora Nayal, Janme Ortega, que mereix a /a Socie
perfecta garantia d'honrado.,-ta
sa, com ho demostra el fet de ferio portador de 33.000 pessetes ea
ballets de Baue i 25.000 en plata, repartidee en sacs de 1.000
ros cada ea
Aquesta quantitat el mosco acabava de ter-la efectiva en la sucursal! del Banc d'Eepanya a Bilbao per a atencions die la dita So-

cietat.

A ¡'entrar el tren a l'estad()

d'Olaveaga, des de un regarot sal.
tat tres desconeguts. pistola en
taren arab extraordinària agiti isst, i penetraren apressadament
en el departament en que eetava
dit mosso en companyia creares
vial gers
Un dele deeconeguts Ii po,a
una pistola al pit u amb forma
imperativa II exigi ¡'entrega rae
pida de la cartera.
El moece es resisti valentmant
1 desviant l'arma de latracedor,
Iluitä cos a cris, forcejant dura_
mena mes al fi tengue de rendir.
es , j deixar la eartere a mans
del inconegut.
Mestretant, els dos amealtants
restante. apuntaren amb les pistoles sobre ele denles viafgers,
obligent-los a posar les mans en
alt.
Aprolltant_se de la confueeia
que la seva preeencia produi, els
malfactors, deepres de quedar..
se tot el diner que portava el
mosso, van fugir, amenaçant
constantrreent als viatgers que
treien el cap per les finestres.
El mosso, repost de la primera
impressió, cridà, i un sargent
carabiners, un guarda agullee i
varia empleats emprengueren la
persecucia dels desconeguts, que
fugiren campa a través.
Els Iladres, disposals a tot, en
la fugida, feren un intens tiroteig contra els que els meneeguien, arrivant un a detenir-se 1
parapetar-se darrera arbres i pe,
dree per a afinar la punteria.
•
Aixi caigue ferit gravernent el
eargent Francesc Aranaz, que fou
recollit per alguna, merare altrea
eeguien la persecuci6.
Després caigué mortalment fee
rit el guarda agullee Denjetri
Prieto.
L'arma tole indescriptible:
S'hagué de desistir de contie
nuar la persecució, per a curar

fugiren cap A Ia
alllEIserliltasdres
P
muntanya de Castrejana.
El guarda acunes mor a leus

Iran a l'hospital.
Pos despréa ¿non( el eargent
carabinera

En Millán Astray al
Rif :: Un oferiment
Peil ministeri de la Guerra ala
di9msat queVeurt4 detnä iaip al
Marroc el rap ' saj j'ere, senyor
Malän Aetray:
UN OFERIMENT
Taopeilent naviler baba( senyor
Sota, demana fa pors dies al (Jo vern que se li enneetlfs l'honor de
portar ele presoners en un yalb
d'esbarjo.
Es va traemetre la consulta a
Sevilla, i el senyor 2ä nellee Gue
contestà que no trobava i ns --ra
convenient a acedir al patriatie
de s itg del senyor Sota.
Ara sols falta que el rescat es
realitzi.
EN OVILLAN ASTRAY I EL REI
A dos quarts d p set de la tara
da ha estat a Palau el cap del
Terse d'Estrangese, tinent coronel Millän Astrey, eortint a tres
quarts de sea
A preguntes dele periodista s,
ha dit que havia anat a ademes-,
dar-se del Rel perque demà s'entorna cap a Melilla.
' Ha alega que le havia panal Y
de l'arte que es deu celebrar amb
moho de; Iliurament de (a ban.,
&e ra que la Reina rearela al l'ere.
En prenripi, i tenint en romple les dades en que s'hauran de
fer les operacions al Marren. ; el
Ret ha deeposat que l'arte s'efectui a Madrid en ele primers dies
de novembre. •
Res podia elle sobre lea torees
del Terç que aniran a la Cort per
a assistir a la creen-hines.
Encara que en tizna generals
eil projecte ha estat aprovat pe.
ministre de la Guerra i pel l'alt
comissari, res coneret pocha elle. i
ne respecte BIS detalle. ja que 014 I
el general Burguete qui ha
I
proposar- los.
De toles manieres, es quasi es -e
ger que aniran a Madrid, entre
altres, tot e els cape i oficial, 1
soldats del Terç ferits que Petiquin en e oniticions de ter el "!ata
Se.

de

REUNI-0 PARTICULAR
Alguns dele senyors que for-

men la Ponencia de la Comisen)
parlamentaria que entén en Fezpedient Picasso, s'han reunit
aquesta tarda en el domicili de
l'Alcalä Zamora per a un cansa

d'Impressions.

No assistiran tole els que for.
meo la Ponencia.
E 1. COMUNICA? CVANIT
El telegrama de Guerra d'aquea
ta nit diu alai:

"L'Alt Comissarl parfecipa •

aquel ministeri el segiient:
Sense novetat als territoris de
Ceuta, Tetuan, Larval% i SUR`

Ila-

El Penyal be tornat ea desee r
canonejat"
'elee

L'ARRIBADA DELS REIS
A un quart d'anee, am-ob Ilur
acompanyamene. Pum arribat a
Madrid els Re is den.Antes i donya
Victória, i el preeident del Cona ¡I
senyor Sänchez Guerra.
Les reials persones han estat
rebudes a l'estad() per part di
la familia re .ab ministres, autoritas i persunalitats de caräcter
oficial.
El conde de Bugallal i el pre..
sideut del Coneela en deseendir aquest del meter. , elan abraval, conferenciaut breunieut
Per ordre expressa del 'Monarca, no se Ii han tributat he.
nora militare, tal eons es teu •
la sortida cap a Sevilla.
e
Parlant el ministre de la Governaci6 de l'arribada ha dit:
—Ja saben que avui ha Hernia
el President amb PI Rei.
— 1 no hi havia cap militar a

l'estació—ha afrgit intelocionadament un repórter.

—No; pece Mete no te n'e de
particular. Cm que 3‘111 no ses.
perava ele Reia, no slavien fet

invitacions.
—11i hetera Consell avui?
--No n'hi haurà, peró els ministres, separadamera, parlarem
arnb el President, per a trartar
dele nostres aesmptee.
El sots-secretari de la Presa.
dencia ha manitestat que el Rel
ha tornat molt eontent pela ao.' 1
tes realitzats a Sevilla,
e

LES OBLIGACIONS DEL TRESOR
Ei coneix ja el prorratelg dos

l'empreetit eeectuat en Obligacions del Tresor, 5 per cena Es
de quaranta a noranta set 1 a
aquest tipus e8 taran les adju.
dicacion.9.
,e •
—
BARCELONA TORNA A VENCER
AL MADRID
• ZARAGOZA.---S'ha oelebrat el
partit de futbol, fent el Bando,
na 4 gola 1 el Madrid 2.
A limalla t del segon temps
bitre expulsà del eamp J Jugad,
dor català Saintlier, netrant-ea

aquest a sortir, abandonara PSfa
hitre el terreny, Oubblitutakill
En Gayane, presiJekt dt 11 Z0460
i ie
nació Magines«.
En Samitiet 05 2511,111 cok .1
- •
eutge de linea,
Els itheu a »e blid. 1111
replantar

LA PUBLICITAT

Nit0 Vz,E S
• („Atemptat contra el cosfgermi del "Nol del Sucre"
Ahir, a la tarda, al carrer del
Cama, davant del número 50 i
a l'entrada del Cerrar d'En Roig,
Ion agredit per dos individua que
li Unen un dispar d'arma de foc,
Jaume Rubinat Grau, de frente
anye, fundidor deifica domiciliat
al carrer Paloma, 13, segon, se_
gona.
Te una farida molt greu al nointercostal amb sortida
ašt projectil per Chipoc,ondri
dret, de la qual fou assistit al
Dispensari del carrer de Sepúlveda.
Els agressos varen fugir.
Al moment de l'agressió, fou
detingut al Ilota del apt, Julia
Bläzquez Portas, d'ofIci curtidor,
natural (le Múrria, al qual se li
Ocupa una pistola. D'aquest in_
dividu no es tenen antecedents
de cap mona a la Inspecció d'Or-

dre

L'agreda, Jaume Rubinat, que
cosí-germà del 'Noi del aucre" i cunyat de Jcroni Min_
guet, esta conceptuat com anar,quista i propagandista perillos?
sfaim. Forma part del Comitè
del Sindicat únic de metalurgia.
ti diu haver estat detingut un
individu, que manifestà dir-se
Marian Parea.
Amb el cotxe de l'ambulantia passa el Rubinat a l'Hospital
Clinic en esta! greta
Robatorl
Ahir, al mati, al obrir la por_
h, al dependend del "Bazar Espafiol" de la Plaea Rejal, número 5, va trabar tots els objectes
en desordre, ignorant-se de mo_
ment la quantia del robatori.
Els Madres entraren per d'escala del carrer del Vidre. número 4, on obriren ans fo_
rat.
Una salvatjada
Anit passada, al sim pis 01
carrer de Migdia. núm. 6, quart,
. segona, Antoni Amengual Garcia, de 24 anys, cee de fa m,At
temps, fou agreda bàrbarament
aneb unn ganivetada per Joaquim
Conill Parest. de quaranta tres
anys, cense que hagoes precedit
pap disputa.
L'agredit té can lamida incisa
la galta esqoarra. Fou porlat
I'llo:spital
L'agressor fou portal, al caeaboa de la Delegada de les Dres
¡sanes i després al del jutjat.
De l'assalt al tren
Davant del Jutjat insirnetor
dan clec:tale el subdirector de
la Sucursal del Danc d'Espanya,
don Agusti•Piazuelo, casa en la
qual servia María Arce Llac.
Han declarat lamba Ramon
Font. Maria Ferran. Merca i Cardele Ponjoan, tots els quals han
dat bona informes do la Maria
¿e

De l'assassinat d'En Miguel Linpart
De l'assassinat M'Ea Miguel
Llopart, ocorregut al carrer de
Miguel Angel, de Sane, del (Mal
enforma y em en la saccia de "Darrera Hora" de la uostra edició
eaahir, els informes personals)
fachlitate per la "Jefatura" superior de Policia, resulta sser
un individu dels que intervengueren ea el robatori realitzat
el dia 25 de julio l a la fabrica
de masajes del senyor Eseofet. i
Rambe dal que es eometa el dia
9 de juliol a la fábrica de fari_
nes del ,enyor Gil, resultant fcrit n aquest darrer robatori,
com recordara el leator, l'admiaaistrador de restabliment oeziyor

El dia 29 de juliol formava
part del grup que soetingua un
tirotelg, amb la metida, degut al
qual queda ferie l'edil Angel
Muñoz
El die 2 d'abril sorti de la pre_
ab, on eslava reatas goveraativan:nena
Qul ha tirat?
• Uns vianant notaren que un
Iladregot primita, a in Reforma,
:un moneder a una seuyora,
una dispara un dala seealaaaa,
7 Co veure que fugia corrent pel
carrer de la tapineria.
,lEle dispara proctuiren molla
.d'alarma.
Una estima després d'esdevingut fet. es va presentar una
"pareja" de guardias de segura_
tat, que fou alidada per haver
trigal tant.
La senyora robada ala desanaiat.
No s'ha sabut qui feu els dietara.

L'Exposició d'Art Catalá a Amsterdam
En l'oficina de la Junta d'Ex:posicions s'han rebut noticies
, 11101t satisfactóries de l'èxit arel'xent de l'Exposició d'Artistes Ca,talans a Amsterdam. El dia 30
:itel mes que sorn es clausurara
.la dita Exposició, i ha promès la
:aova assistència en tal dia S. M. la
- raina Gnillemela d'Holanda,
acompanyada d e 1 burgmestre
d'Amsterdam.
Tatnbe ea probable que vaiel
clausurar l'Exposició el prestdent de la Comisen!, de Cultura
' .1 de la Junta d'Exposicions,
» lustre tinent d'alcalde En Josep
•Barbey, a fi de (lanar mal go~leal a l'Acta.

En la inort d'En Costa i Llobera

Crónicaiudiciária SeCtiö Maritifte

AUDIENCIA PROVINCIAL
- Vista de causes
Sala eiersat el següent tele. A la Secch5 primera va acabargrama:
"Alcalde de Palma do Mallor- se la vista do ea causa per rapte,
ca. — Ateneu Barcelonés s'asso-, comanaada avene ahir, dictant el
cia dol Mallorca per la mort doc- Jurat uti verediete crinculpabilia
tor Costa, escriptor d'il.lustre tat i absoilvent la Sala al procellinatge que vincula n nostre re- sat.
Per incomparecancia del pronaixement literari les mas cultas
plasmacions de l'antigor reyes- cesat fou sospesa la vista de la
tint-lo de la major dignitat la causa que par robatori devia veumas alta i serena banca. Dig- rer's a la acodó segea,
Devant del Tribunal popular
ni's V, E, trarnetre a la fan-deja
del doctor final el sentiment d'a- va comparaixer a la Vació terquesta corporació, que en ell ve- oera, Francesa Bostas Sallent,
ga •sempre una figura represen-, acusat de tinença d'útils per a
tativa crimmaculades virtuts com el robament, obtanint un verehome, com sacerdot i com poe- dicte d'incuepabilitat i l'absoluta. — El president, Pere Rahola." ció de la Sala.
Per incomparecancia dele tes• e-•
Havem cursat el següent tele- timonis ha sigut sospesa per tercera vegada la vista de la causa
grama:
"Senycr alcalde de Palma.— assenyalada par a •ahir contra
Com a mas gentil representant de Joan Carratala Pons, acusat d'ho
Mallorca, rebeu testimoni condol micidi en la persona de don AlLA PUBLICITAT per mort gran man García Coy, ocurregut el
poeta Costa i Llobera.—Nieolau 7 de febrer de 1921.
ASSENYALAMENTS PER AVUI
d'Ola-era
▪ • 0.
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Jutjat de la
El Comitè Executiu de Nostra
Parla ha acordad trametre un orl- Bareeloneta. Incident. Josep Herrera contra B. Borex. Jutjat de
en a l'Ajuntanient de la ciutat
Mallorca per tal de testimoniar rUnivarsitat. Incident. Societat
erAs,segurances "La Actividad",
el condal per la mort del nobilfssim patrici i gran poeta mos- conbra Josep Josep Antón Torrens Font.
san Costa i Liobara.
Sala segunda. -- Jutjat de l'U• • •
niversitat. Major quantia. GuiEl senyor Plaja digué unes pa- llerm Bass6 contra Rita Esteva
raules en el.log,i de mossén Cos- i altres.
ta i Leobera, a les que s'hi adheAUDIENCIA PROVINCIAL
reixen els senyors Massot, Bora
Socrfid pri mera. — Jutjat d'Adas, Roche, i alcalite-president, tarazanas. Falsificada.
Manuel
acordant-se fent constar en ac- Custodio i altre. Jurat.
te el sentiment que ha produit
Secció
se gona, — Jutjat
la soplada mort de tan il.lustre
l'Univeraitat. Homicida dispar i
poeta i comunicar l'acord del lesiona. Anastasi Parez. Jurat.
nostre Ajuntainent al de PolleruSeooló cuarta. — Jutjat de la
sa i a la familia del finat.
Cancepció. Expendició de moneEl senyor Capdevila demana da falç. Francesca Prades.
Juque consti en acta i es trasme- ra!.
a la familia del difunt Jo ep Roderada, maesic insigne i
DELS JtrIrJ/ITS
ex-diractor dv la banila municipal
condal de l'Ajuntarnant per la
El de l'Audiència, seerelaria
mort de tan insigne mestre, ad-.
herint-se PI senyor Matons i tots del senyor Casanovas, ha instruit 18 diligencies, ingresara en
vis capa de minarla.
els calabossos tres detinguts, i
Ataja s'acorda.
I no havent-hi mes assumptea l'ha substituit el de la Llotja, saper a leudar, l'alcalde aixeca la cr e! aria del censor Sarmiento.
sessió a les nun menys cine mi,
Del robatori del diners del
nuls.
Palau Reial
Ha sigut detingut i passt a
disposició del jutjat de l'Univerde La
aitate Josep Bautista Maramen,
paro del Francesa, ja fa ternos
detingut. La deleneiö abalea a
Ha estat convocada ad president del Consell plenari de la una denúncia per escrit ile Domenee
Luciano Ceduin, altre pres
Unió Jurídica Catalana l'ilustre
per el deliebe citat, en la qua
Jurisconsult En Raimund d'Abaassegura qual pare va pendrer
dal Caldera, una junta extraordinaria del Consell de la sosdita part en el robament, essen inentitat per tractar del afer de La nocent ei fill.
lasbal, Es ereu que donada la
Importancia del aaurnpte. els
m'urda que ea prenguin revestidel
ran excepcional importancia.
Davant el nombre, cada dia mes
crescut, d'adhesions a Cacle del
L'alcalde senyor I.errt estirä
dia 22, que fa impossible el dola bandera que la cabria, havent nar-ne una relació ben detallada,
llega abans el secretari de l'Aens velera forçats a pubticar-ne
juntament, senyor Miejimolle
nomas les mas imoortants, sena
Immerd corresponent del mateix.
perjudici de publicar-les totes
Consiituian la presidaneia l'almés endavant.
calde, ela regidora senyors GaEntre les entitats hi figuren:
la Pla, Guinart i Prats, el senyor Lliga Regionalista de Gracia, JoCapdavila president (le l'Assoeia- ventut Nacionalista de Manresa,
cidi dele Chors de Clava i regi- Centre Autonomista de Dependor de Barcelona; el president
dents del Come/1', i de la Indúsla Lliga Defensa de l'Arbre Frui- (ria de Manresa, Associaciá Proter, senyor Salvatella: el senyor tectora de eEnsenyanaa.Catalana,
Muçuz, raembre de l'Associacia Associació d'Estudiants de la
Mels Chors; la Junta del Chor Universitat Nova, Joventut Catósisant, amb Hui president senyor lica ele Sabadell, Foment Autonolieixaett, i d'altres.
mista Catada i Escota Catalana
L'alcalde, atab breus paraules, Moscón Cinto. Centre Nacionalist'una la benvinguda a les entitats ta Catala de Nova-York, Academia
que havien testimoniat llur amor Monserratina de Mollerusa, Lliga
a 1 inmortal Clave, hourant al po- Regionalista de Lleyda, Centre
hie que presideix .i que en num Catalanista de Girarla i la seva
del madeja hu agraia des del fans
comarca, Directori dala Pomells
de l'anima.
de Jovent tit de Catalunya, Foment
El senyor Terrasson, en nom
Nacionalista Rafel Casanova, de
ad Chor Avant, pronuncia cur- Moya; Joventut Nacionalista de
tas fiases, fent present la satis- Canet de Mar, do., etc.
facció pel èxit assolit,
La Joventut Aragonesista de
En Joan Sal y atella, en nom de Barcelona, en un atent comunicat,
la Lliga Defensa de l'Arbre Frui- fa constar "que, identificats en
ter, feu un eloqüent dimatis, doabsolut en tot yo que fa referènrmid a conaixer la história de cia a Catalunya i al set] moviment
Clavé. Acabt fent present que a nacional. s'adhereixen ad gran
no tardar tindrern que retre altre acta del dia 22".
immenatge al eminent flautista
Per corroborar al ferm aesvatrt Emili Escalas, fill de la poblaIlarnent nacionalista que s'ha
da, i donant visquea a Clavé, a produit
en tots els estaments, puSanta Colonia i a Catalunya.
bliquem la següent adhesió rabuEn Josep Capdevila, en nom de da: "Els seminaristes interns
l'Associació de Chors de Clavé, externa del Seminari Conciliar de
tau tarnba altre eloqüent parla- Barceolna, en nombre de 257,
nent, fent un resurn dels que s'adhereixen amb tota Eänirna als
jhavien preceda a la paraula. actes d'Afirmació Catalana que
Tant al cescubrir la Ilusa com al tindran lloc l dia 22 del qua
acabament dala parlaments, es som".
ieren grana aplaudiments.
}taus-ad una altra 'lista das
Es reprenen ets cante amb el Ajuntaments, els quals s'han
'Salut cantora" i "Els nets deis adherit: Breda (Girona), C asteAlmogàvers" , anda la Banda Mar- llà, Ars, Tahús, Novas de Segre,
tinenea i pinol denla aquest últim. Guardia d'Ares, Rupia., Algerri,
Autoritats i elloristes l'oren ob- Mollet del Vallas, Sabadell, Blasequiats amb pastes, celebrant-se
nee, Prat (tal Llobregat, Ball/mina
un 'lita ball a la sala de la Lliga pobla de Ciarvoles, Sant Marta de
Nacionalista, i concerts a la sala- malda, Avtona, Torre de l'Espacarie d'aquests 1 al de Xaeonet. A
nyol, Bisbal del Paneles, Jorba,
(terrera hora es feu el soeteix dels Floresta, Castell d'Aro, Rapar,
bustos de Clava i Joffre.
Senant, etc.

L'ater

Bisbal

Eis actes

dia 22

Dileatt, 19 d'ootubee de lett

JocsFlorals

Vapor espanyol alleyJairne U",
de Mahó, ama carrega general i
17 passatgers. Amarrat mol l de
la Muralla. Consignatari, Amena
gual.
Vapor espanyol "Cabo Cervera", de Villaearcia i escales, amb
cärrega ganara! i 8 passiatgera.
Amarrat null del Rebate. Consiga
natari, Ibarra le Companyia.
Yacht nord-amerieä
jalde", de Marsella i escales, amb
el ami equip. Amarrat moll de les
Drassanese
Vapor espanyol "Tirso", de
Cartagena i escales, amb carrega general i passatge. Amarrat
moll d'Espanya E. Consignatari,
Ramos.
Vapor espanyol "Madrid", de
Cardif, amb calló. Amarra t moll
de Ponent E Consignatari, Witty.
lieJeolha dospautata

Vapor espanyol "Ampurelanas",
amb d'irroga general, cap a Rosas i escales
Vapor espanyol "Cabo Espartal", de transite cap a Tarragona.
eortita

Vapor espanyol "Malvarrosa",
arnb càrrega general, cap a Sóller
1.Palma,
Vapor anglas "Carpio", ande
niega general i transa, cap a
Tarragona.
Vapor espanyol "Modesto
Puentes", anda carrega general,
cap a .Avilas.
Vapor espanyol "Iturri Hipa",
en nasa cap a València.
Vapor belga "Colonibier", de
trànsit, cap a Cartagena.
V apor espanyol "Yandiola", en
Ilusa cap a Saint Raphael.
Vapor espanyol "Antonio Lóaez", en Hast, cap a Cadiz.
Vapor alemany 'Eins, amb
c arrega general i Lransit, cap a
Ganova.
Vapor eapaayol "Mallorca",
amb (aciaga general, cap a Pala:a.
Vapor espanyol "Cabo Curvad-ra", amb càrrega general, cap a
Marsella. via . de Sara Feliu.
Novas
San esperats. els següents vaixells: de LGrulres i escales, vapor anglas "Cemantes", arrib carraga general: d'Alexandria goleta "Lille ande petroli;
da Tarragona, amb carrega de
transa, vapor 'La Guardia"; dels
tatuas llenita vapor americia
amb càrrega general;
d'Hamburg i escales el vapor alemany "Midaga", i de Manila i
t'ales, el vapor eepanyol correu
'Isla de Parle ' , :ante correspondancia, carrega general i passatge.
— Ami) carregament de carbó
i de proeedandes distintas s'esperen els vapors "Juan Manuel
t'aguijo", "Madrid", "Cenara" i
"elargari", tata ells de batidera
aspanyola.
— Darrerament ha tornat de
Londres En Just 5Iarles, gerent
le rempreea ' pesquera ?darlas
i Serra", havent adquirit un nou
vapor pesquer el qual, com els
alces ande qua cumpla dita casa,
portara el nota en enlata. Les caracterfstiques del nou eaixell,
cae s'anomenarà "Santa Alma",
les sagüents: eslora, 140
peus; niancga. i puntal, 12-8,
amb 323 i 171 tones de registre

Laut i net respectivament. Fou
construit a Anglaterra rany 1915.
Próximas soraldes
Denles dels yapen s pertanyents
a les conipanyies que presten serseis regulars, lii ha anunciadas
les següenta sortides d'aquest
port.
Cap a Anvers, Hamburg i Brema, vapor alernany "Atlas", cubre
el dia 20 del corrent.
Cap a Londres, vapor anglas
'Pavana", sobre el 25.
Cap a Nova-York, vapor anglas
"Bankdale", sobre el 20.
Cap a Casablanca i Mztzagan,
vapor espanyol "Antzonekoa" (al
Part) , sobre el 20.
Cap a Itiu Janeiro i Bons Aires.
vapor francas "Córdoba", el
dia 21,
Cap a Avilés, vapor esoanyol
-Francisca Uravain" (al porta,
cobre el 50
Cap a Marsella, vapor espanyol
"Polar", el rlia 19.
Cap a Hamburg, vapor alemany
"Màlaga", sobre el 20.
Cap a Liverpool i Glasgava vapor japonès "Bengal Maru",
'are el 23.
El preu dale vaixells
Han estat efectuadas darrerament a Lendres les següents venales de vaixells:
Vapor, case d'acer, "Graciella",
de 3,900 tones de registre brut;
elassificat al Lloyd amb 100 A. I,
n• enut a arrnadors portuguesas
par 41,000 lliures cetenlinec, Fou
aonstruit l'any 1913.
Vapor, case d'acer, "Waheont'ah", de 1,575 tones de registre
trua construit rany 1903, per
8,000 liberes esterlinas. Aquest
eapor l'any 1916 havia estat ve-.
aut per 46.000 lliures i pel juny
de 1916 per 85,000.

del

Tarragoní

ti/dicen. «Unta

Clfeó

VEREDICTE
Premie ordinario
I. Flor Natural. Número 24
"Elogi de la masovera".
II. Englantina. Número 83 "A
ttna cuca ele Iltun; lema, Lux'.
Viola. animarle 58 "Triptic
de fe".
Premia extraordinario
IV. Es parteix entre la número 6 'Rima en Ilaor de la coritas
tarragonina" i la roamero 188
"Sonet de la mar: lema, mar dote
ea i brava".
V. Número 43 'Poemas a l'amada: lema, O tu qui veas a rni"'.
VI. Número 136 Himne a Tarragona: tema, Fortalesa.
VII. Número 108 "Enyorament:
lema, A una dama".
VIII. Número 187 'Fra Llorenç: tema, Montsant".
IX. Número 110 "Poemas de
jovanesa: lema, III",
X. No s'adjudica.
XI. Número 9 "L'estel del naguit: tema, Elagia Serena".
XII. Número 35 "Tres sonata:
lema, Record i ensomnis".
XIII. Número 14 -1.a Mara ele
Déu del Claetre.: lema, Salve Regina".

CONCERT .1.,=:tAt7,.„ A

ournée Drickboom-8„4
Les Amociacions deldúsica de Gir
Sabadell, Tàrrega i Lleida inaugurZ
els respectan =dos de concerts ara,
famós violinista belga Mahicu erad
boom, el qual será acompanyat al pie,
pel meritissim concertista i celebrat cao,

positor català Tomás Bux6.
Aquets concerts es celebrarà a asa
mentados ciutats els dies 4 25,.2/ ¡ 4
del coree respectiva/wat.

Asenels.old de Música da Ccrue.,.%
Per a contestar le-Y numeroses cons,d.
tes que continnament rep
da Mú.iiea da Camera, ens prega
manifestem públicament altre re g ada set
rimica manera d'entrar a formar Ni
d'quella entitat consisteix en solicitar
inscripció a les llistes d'aspirants a se.
cis, des d'on passaran a socis numtrari
a mida que es presentin baixes i per ti.
gurös ordre d'inscripció. Sense aquel
trimmt no és possible l'ingrés, ni, pa
tant, rassistincia als concerts que aqte.
ta entilat orgaeitza, tota cegada que
ractualitat está ja cobert el Manero re
glamentari

AssocIac ,.15 Catalana d'Artiatel
El proper rlivsndres dic am, a les 4s1
de la vetlla, celebrarà 1 "AssociaciO ea.
Llana d'Artistcs" (Aribau,z0 son X.1/
concezt de truisica de cambra, a cine

del Trio Vallribera-Farrarons-Montane,
interpretant-se el progra'cia que segueix:

Primera part: Tris en do menor,
XIV. Número 128 "Dos unoments links: lema, Nocturna i thoven. All eg ro con balo. Andante ea>
labile
con variaziorte. Menueto-Quasi al.
Versalles a l'hivern".
Finale-rrestissimo.
XV. Número 07 "Balada del legro.
'Segona part: Trio en la menor, A. Be.
marinen"
te)'. Morerat energic. ..'1ndante. Alegi
XVI. Número 5 "Fragments del
Tercr.ra part: Trio en re menor, Mes:
mett poema: lema, Patria".
delssohn. Multo allegro cd agitar°. As:
XVII. Número 189 "El tedi dante con moho tranquillo. Sch:rzo
ama e".
giero e vivace. Finale-Allegro assai as.
-al9I'l1I.. Número 97 "Les jotas: passionato.
lema, Carmons.
Cal fer notar el renca que dona al
XIX. Número 36 "Maitinada prsygraina, el Trio an :a menor del joet
i vigords compositor estudi N'Antoni 130.
primavera: lema, A Maria..."
XX, Número Número 59 "Nit. tey, pie fa tant d tetnps no ha sigut
al ras a Galicia: lema, basarda". executat a,, els acztres concerts.
XXI. Número "Impressions taA l'Orfeó Gracieno
rragonines: lema. scmets".
La notable cantatriu Na Pilar Re:i,
XXII. Núme.co 51 "Rec6 humid:
donara un interessant recital a rOrid)
lema, la (out"
Gracienc el diunavnge vilera a- !a tarda,.
XXIII. Número 127 "IdiLlis a acompanyan-la cm el piano el concertie
l'alba".
ta i distingit proiesfor En Joan Malinat
XXIV.Número 179 "L'anell del
En el programa (raer:esta scssiG, fi.
meu prdat: lenta, Qui nos pre- guíen obres de mimes mtalans i retrae.
eessarunt cures signo fidei...".
gern entre les ruals n'hi ha que es do.
Fou dictat el present veredic- fiaran en primera audició.
Aquest corneen, dedicat als socia de
tia el cha 18 d'octubre de 1922.
Ei Jurat quatifteador: A. Rovia l'Orieó Gracier.e, és esperar amb gran
na i Virgili, Jaume Bofill i Ma- interés per a poder escoltar novameat
tas, Carlee Soldei-ela. Lluts Oler- l'aplaudida sopran clac tant es distingi ea
Irin i Pijaän, Joan Ruiz i Porta, rinterpretació de la Norma Sinfonía a
Beethoven.
Juan Ramírez i Sagarra.
Nota; Hom prega al guanyador de la Flor Natural que
immedialament e'avisti amb el Cos deis Molsos d'Esquadra
Els individua aspirant que tee
Jurat pel nomenament de In
nen soLlicitatalangras hauran da
gina.
presentar-se a la Comandancia
del Cos (Palau de la Generalitat))
el dia 23 del corrent mes, a be
nou en puna
•1
li-::•-n

Crónica Social

ELS EMPLEATS DE BANCA

Ens ha estat comunicad que es
empleat s del Baue Hispano-amem
cä es reuniran avui, a les deu del
vespre, a l'estatge del Sindicat
laliure Professional de Cambrers
i Cuiners, situat al earrer de Ponent, núm. 64. L'entrada serä intermita als empleals que no aniran proveas de llur "carnet,"
d'identitat.

ConcessiG de Pensions
La "Gaceta" del dia 11 del mes
que som, publica una nova convocatória que fa la Junta d'Ama
pliació d'Estudis, per a la con_
cessió de pensiona per a l'estrangen.
Podran sol.licitar pensió: els
mestres i inspectora de primer

onsenyament, Me professors 1
alumnas de les Escotes de Comerc., els professors i alumnos
de les Escales de Belles Arta, el
personal dels estahliments ads_
crits al ministeri d'Instrucció
blica i Belles Arts, amb exclusió
dels universitaria i finalment, per
eones que no pertanyin al Prolesantat dels establiments que deponen de resmentat ministeri.
Les condicions ganarais del
Concurs sanan les mataixe, de la
convocataria precedent, publicada a la "Gaseta" de 17 de febrer de 1922.
Les scialicituds poden presentar_se fine el dia II de novembre villana a dotze horas de Ja
nit, en l'estatge de la Junta per
a Ampliada) d'Estudis, Almagro,
26, hotel, Madrid.
Vapor holandés
"Tantalus",
de 3,554 tones de registre
construit l'any 1892, per 5,000
- Vapor noruco "Elly", do 300
tones brutas, couatrunt rally
1886, classificaciú 100 A. I., per
25,000 corones noruegues.
Vapor, case trucar, "D'aun/mugida de 211 tones brutas,
construit l'any 1921, classificació
1 00 A. I., per 7,000 llames.

AVUI ORQUESTRA PAU CASALSI
11

MU SICA

34 DE 10 DEL VESPRE

Primer Congrés d'Higiene i Sanejment de

l'Habitació
Ahia, malf i tarda, seguiren
la Facultat de Medicina les taso
ques del Congrés, reunit en seca
atoas.
Seovions primera, semena
I tercera
Es constitudien a les once del
matí, presidint el doctor Salva'
Navarro i actuant de secretari el
doctor Vila Cufier.
En Corles Carbonell llegeix ;a
sa ya ponencia, "Mitjans ecoye
mies per a la transformada n S' la
barris insalubres de la ciutat".
senyor Mon Pascual dissere
ta sobre "Reglameutació santas
nie de l'habitada i responsabais
tat dele propietaria i Ilmgaters".
Deixen de desenrolllar-se quals
ques temes anunciats per no
ver posut assistir a la reunid
Ilurs ponents.
El doctor Sardo parla de •L'aci4
cianhtdric an ces aplicacions cas'
ni faries".
L'enginyer militar N'Eduard'
Gallego llegeix la seva ponanea,
titulada "La lemislació actual i
ala aseaigs urbana".
El trabalt del senyor Mas A le
e e que nell-manyexplic:"Mur
adoptar al Municipi de Barcelona
per a P allar el nüllorament de les
carns".
Es Ilegida pel seu autor, Fa
Carlee Plana, una comunieamil
sobro °Importaacia de les instale
lacions sanitarias".
San aprovades les proposiciatne
amb diversas esmenee.
I hom suapan les sessions fine
a la tarda.
Boceló prirnera,—Sanitäria
A la sessia de la tarda s'hi sea
i discutir els següents tre.
baila:
Ponencia deis senvors Eladi
Vila Cufiar i Ernest Pe-drals sobas
"Higiene a rhabitateid escolar'.
Comunivació d'En Carlee atoe
net: "Dipósits domestica 'd'angina
potable".
Unta altra, d'En Joan 'Manda
Escubas sobre -Importancia de
la supressió de la pols a tes habitacions i mitjä pilota° l enea
de suprimir-la".
Ponencia del doctor N'Antant
Salvat Navarro tractant al lema
'Dinàmica de l'habitada".
Es presentaren qualques muned
nee 1 s'alça la gesaió lins teutig e

- DIJOUS. 1S ilhfcluirt
4/yema

bOVERN CA/

ELS CINTERS DE MANRESA
S'ea reunit a Manresa Ya Coynissió mixta de patrons i obrers
vetares, convocada pel senyor Es
,pinal, amb l'objecte de tractar
de la sentencia arbitral pendent
de resolució per ambdues parts.
EL CONSUCTE DELS
VAQUERS

A la Delegació governativa del
Treball es retira la Comissió mixta de patrons 1 obrers vaquera,
per a cercar una fórmula (arranjament al conflicte plantejat.
Els patrons presentareis una
contrahace a l e s pretensions deis
obrers, faul-es els representants
d'aquests càrrec d'ells per a sotmetre-les a l'estudi i deliberació
de Iltirs companys en una reunió que s'ha d'haver tatebrat
aquesta nit.
Dernä es reunirà de nou la Comissie per a assabentar-se de
la contestada dels obrers a lee
rontrabases dels patrona'.
EL PERSONAL DE FONDES, GAFES I RESTAURANTS

¡la qu e dat constituida en aguaste t'Oltra la serció de Rebosters i
Ajudants de Cates, Restaurants i
Hotels del Sindicat Iliure, amb
domieili al carrer de Ponent, memera 64, principal, la qual, junean.ent amb eAesociació de Cuy
I p (r dl Sindicat Lliure, forma
el Sindica/ general de l'indicat
ram.

rtimsour
Diamenge vinent corresponen jugar-se
els seguents partits:
Espanyol-Sabaclell.
U. E. de Sana -Europa.
Barcelona-Avene.
Badalona-Terrassa.
Espanya-Martinene.
Atletic Sabadell-Júpiter.

Avui, sant Pera d'Alcäntara,
eonteeeser, 1 Santa Polägia, verge.
(Marca-ata. horas: Avui, a l'eselesia parroquiei de Sant Joan
de Gracia. Hores denposici6: de
les van del matt a les sis de la
tarea.
La missa d'avale Sant Pare
d'AH'iatara, color blanc.
• • -flert de Marta: Hostia , Dona
del Iteser, a Sant Cugat o a Montaje
Aeeraci6 nocturna: Torn de
Faltt I.lufs Ganeaga. •

INFORMACIO
D'ESPORTS
El Campionat de Bargelona
7.:5 de la cursa de Sans, en !a que
es j• •-.. de rallen La forma excel.lent dels
ncsaa, carrcdors, horn espera amb veritabl . :::ajaciéncia llar prescritació en el
Yel . a'aam el... Badalona, on cliamenge vinett se c ...lebraran les curses organitzaaas sei Sindical de Periodistas Esportius.
El Saura, Cabrera, Regnier, Lloren,.
, gre, Sana a tants d'altres catan anundato per a pendre-hi part, co que fa creixer escara mes l'expectació despertada
pcI Carnpionat.
Cm diguerem opornmament. les curses es faran matt i tardz; a l'èxit d'aquesta Lata Si contribuiran els notables
cntrenadors Rubio, Boxadi, Saura, Linarca Meint, Tra.sserra.s, Escalé i Par-

ladé.

-

rimillinia•••11113111111•1111

De segona categoria han de fer-se els
partits que estaven assenyalats per a cl
dia is passat.
BOXA
La vetllada d'avui
Aquesta nit tara la scva reaparició en
el ring el notable adata Frederic Zaldivar, amb motiu de la vetllada que la "A.
E. P." ha organitzat sota el segiient
programa:
En quatre rounds de tres mintrts: Moreno del "A. B. C.", contra Gracia; i
En Bertrand, fortissirn pes mosca, que
tot sovint hern vist, contra N'Emili Herrero, notable bantam quina gran nasse
II permet afrontar a bornes de la classe
d'En Giaonés.
En sis rounds de tres minuts:
Reaparició del cicatific Alfred Tore11,3
davant En RamonaBarbcns, un deis minora pesos plomes que tenim.

Erances Alls germi i starring-partff,-r

del popular Ricart, contra el campió d'Espanya del pes mig-fort Joan Molero.
Finalmcnr, en Frederic Zaldivar cont-a
del 1 olias:4m Salvador Albert.

Darrera hora
DE CATALUNYA

Teatre Català Romea IN/

•

•

! tactles per e infanta:

I EL PRINCEP BLANC
Vespre, Tertúlia Catala-

al
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Les jales de la Rasar

18.--Dinen d'Ivissa que
hi hagut una forniidab:es tempestat. Un llame ha destrossat la
casa del diputat a Corts En Unís
Tur, sense que hi hagi hagut cap
desgràcia personal.—C.
Palma,
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TEATRE NO \'ETATS
Giro Eausarre

E

Grandbasa eornPanY l s de Par. yen - 2
tura Ganseo. Av ui, diJous. tarda, rd
U a dos m'arte de rama Patinas in- /11
Tanta, I nit, a tres quarts den, 11,3
extraordlnarlea func,cms: 5 sorpronenla debuta, 5: Cl Gran Leopold, je
•
r equilibrista; Mala asid Partner, ente
je es ei sru arnere • Lee 4 Laccunon,
• acrabans, y espieumaa parada de •
cloana Germana Albano 1 R1000?
• 1110007 RI 00 07 Per primera ve• mes a EsPait Ya, orllatal 1 Inte- E
• ressam novetal, problema !tenso soU lucid, la dona senas co.. Segadlen tes ovarions a DEWYNE,
nte evasul, t'esa del dia ELS 3 TO-

i

•
•
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AUTOMOBILISME
El Trofou Armanguò
en l'argaritzaciO d'aquesta
gro cursa ha entrat dins l'esfera de majar L , ansitat, trobant-se ja a Tarragona
les d,legacions del Comité per a ajudar
ede actua en aquella ciutat.
. E. 5 otras de la carretera catan a punt
d 'acabar-se, especialment eis viratges
d' ertr:ule i surtida de la recta on estaran
ins alades les tribunas, que son objecte
dar, ,!. liagur estudi. Ofereixen el màxim
de o •guretut i llur particular coustrucciO
pel,,Ltra als contes que els passin a una
marea emocionant.
U . : d'aguosas viratges, el mes proper a
les t:abunes, ofurirá al palie grans emotivas, pnix la seva adequada ronstrucció
i d tnagnific peralt de que està dotat,
disser molt senyit permetra que

sei 'gni pendre a les mes grans velo-

Chata
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Sublime urca

rin.MMISTANY
C9 fundni a en IEM,

AL CONTADO
PLAZDSyALQUIIER
18,P187..iCgteä1@

tota panderació.
rd a Potenció t'artística pancarta anus
• riad a-a de La curta, iustaLlada a La plaea
de Catalunya.
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•
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c Acial, dijous, lade(l'octubre.
eme: Mto.:ni fiC .
ig da, a dos quarts
e vermut popular. Entrada 5 butaca,
pessetai ESDEVENIMEN'r
pi 1 • NA
, 2 TEATRAL. 200 I carrera represen- el
n t,cia de BAIN-ANT DE LA FONT id
, ',EL GAT. Nit, a tres quarts 5. • .,
ni deu: UN GALL QUE NO CANTA I ".
l'IN \ AK contra ‘.,
• 1 - ialt de bruma
alAX-TEGOTIL Duna, clareada aa
tarda, COLOSSAL VERMUT: 1, N
mi GALL QUE NO CANTA. Nil, e/ gran- "'
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Teatre Circ Barcelonès
Traspaso

gran local. Itoguer 28 duros. HA: carsoaa, Sto.

Falten

noies

nittg °fu tales encuadernaPresenteu - se do O
dores.
Edittons Coya,
• 7 011.
Iluidnaiiy, al, Gracia.

'

• L e, tribunas ja estan instaliades, efe' ha un aspecto imponent i que supera

Featre Espanyol

PEP

Pis o

tonata

dlntre o l'ora de ciutat. neeesslto, Oso sigui de pecas
mula. Pagare be el favor.
EscrlUre LA PUGLICITAT.

J. S, S.
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LA SERVA PADRONA

amb la cooperarid
Angola Otteln • aspran;
Armare/ Gabbé, biplaonj
taiesds Latatiovatka, cla•
alca:andada«. 1 perita or•
questra. Mroctid . MES-
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TRE PAU CASATS.
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Exclum - ament per ato suda.

Avis: Estant Ja (daten el nombre re,
glamentarl do soels, les person es que de-

•
Aro!, dl.fous, tarda, Cl col, d'En ..
Chartot, obsequiará al, seas anda -.
un bonic globus infantil. n
Lt
PI
N
Detnä, divendres, clespati de it
• sesenta de pan per a la sesstd ca- a
U peeial do les oto del ditudenge.

sagin Incensar a rassociacia, col que
inscriguln desseguida a La Insto d'aspirants, per a pasar 11 'cela, a mida
elle 01 haaln Mies, 5 per torta rIgura

a
La

Companyia de grans espaciadas
vodevil
Primer actor: Jaumo Borràs
Primera actriu: tivIra Torrens
Soriano
Avui, dijous, Cateen Monstre:
A bendice del públic, 2 obres 2.
Preus baratissims. Tarda, a dos
quarts de cine: El formes vodevil en tres rieles d'èxit creixent
LAS VICTIMAS DE LANDRU
Segon, el vodevil en dos actos,
de gran exit,
A LA CLAROR DE LA LLUNA

t.Inscripetd.
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Avui, dijous, tarda i nit, te
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N
:11.oda popular: L'i.xit

E
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o
Divendres, nit, represa de
la la couiedia en 3 autos, de
c Yaso 1 Abati,

El libre cambio
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Ccmpanyia do sarsuela
Orlan - Leonis - Gallego Ei
ES
E

Avui, dijous, tarda, a les zg
a eine: La Magdalena te guie,
19 i el sainet de grandíssim
N exitäs, en dos actas, de Car1^,s /meches i Alfred 'Tri_
gueros, música deis mesyj tres Calleja i Estremera:
111

CONDE DE Lß. 1JAPIES 111
U

rj

NIt, a les deu: El caprithito. Ice- la
estrena do la preciosa sar,oela en
r
Oil SC1C 1 (pudre quadro,

Ea EL

a

SANGRE Y ARENA

rd

gr

r2 basada en la novel.la d'En Atasco
lbanaz. Reti-ena del ialnÖS sornet La mala sombra, dels gen/satis a
música del mostee Sed

• rt,:ta/ it.
nrxo cro,

a

Gran Cinema Bohemia N
Avui, dijous, grdns pro ge - ames: Pera del che;
ti Aventura de muslo-hall;
Frescura de culnera; 0;1,1
E equello tompsl, cómica; El 3
nou Fantomas, vuitè episo_
aldi, i Wb: n • Id de Els tres

2

mosq uetors.
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Teatre de la Comèdia
—

Companyia catalana Climamunt- Adrià. — Avui, nit, a tres
quarts de 10, quatre actas, d'En
Roca i Roca, èxit:
EL MAL PARE

Exposició de pinturas- al saló
de fumar.

ii JELC.IONO de la mununtedtal novelS einemalograrlea dividida en sts aa
E parto. adietó de la renomenada ma- ii
nufartura americana METRO
•
ta
ELS QUATRE GENETS DE
yi

a 'i

L'APOCALIPS1

E
a

a

arloptael0 de Cobra del mateix nom
in d'Ld
•
manis SLASCO 111AREZ
ia
/ la divertida peLtacula cídnica Mgi
a Papa Charlot. A mas, e la 004515 w
a de 111 tarda eutres• do

a

FORA DEL CHOR

•

fill

a

iieuriusawave•maricamoi

SALO KURSAAL
Palau de la Cinematografla
Avui, dijous, 19, esdeveniment
artfstie. La marca
GAUMONT
batid ol record de l'emoció en la
sera estupenda peelicula

AMOR BE MARE
Assutbple de grandiús interès,
genialtnent interpretat per la
formosfssima estrella francesa
Madys. Gran regata de canoas autornóbils on l'expectaciá
arriba al punt més alt.
n•••n•••/..•n•••n••

Er1251131311113193319E13311211831
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7Monumental i Walkir;,
rtia
ti
Le Avui, dijous. estrenas. E:9
• tres mosqueters; capitel I 9;
Somni I realitat, per Mary
PiekfOrd; Diners conten di•
tal ners; Un MI del Nord; ClaleLä, o el pasant audaç, pm .
Biscolin; Descobriment son
111 aacional.—Diumenge, rrit:
n Eis tres mosqueterva, cac 1)101 11.

Avui, El nou FantOmas,
Oh!, aguaite temps...; Fora del
ohor; L'ssventurera;
culnera.

Frescura

do

rs

•El
u

CONCERTS : :•
Palau Musica Catalana
ORQUESTRA PAU CASALS
Concert, avui, dijous,
19, a tres quarts de 10 del ves-
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Colossal èxit de
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MARE-CHELO 1
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ExIt de Ter2seta Pons o
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Aviat, inauguració del N
Si Tabarin arderieä.
:
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LA BUENA SOMBRA
Gfnjol, 3.—Cabaret continu de
les set a (loe quarts de deu i de
les dotze a les quatre do la ma

ttind

ESPORTS -;
Frontó Principal Palace
dijous, 19, tarda a dos
Quarts de cinc, dos gratis partits. Nit, a un quart d'onza, dos
interessants partits a cistell:
Castillo i lohazo, contra Illeandl
i Palau. Nota: Holt aviat, inaugue
ració dels partits al matt.

arf

BOL

CAMPIONAT DE CATALUNYA
Diumenge, 22 d'octubre, a lee
tres de la tarda: Español-Sabadell; Unió Esportiva de Sans..,
Em..opa ; Baredlona-Avenç; Bada,
lona-Terrassa; Espanya_Marti-i
nene; Atlètic -Jnpiter. Camp dels
noumnats en primer lloe. Entrados i localitats solament es ven_
dran al carel) de joc el dia del
partit.

1.

Nalarraffimaziofflararaass

Diana-Argentina-Excelsior

1 HIPA
Luidi fUrFP1:15
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Gran Ica!re Cortita! i
I 1 1211i2
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Companyla de comedla :

Gel Se-

jolell musical
rle avine.

•

Completen el programa
Aluala- Mall
1 les

a

•

t na, grandloses (encime. Es
eumptaduria.

DE CUERDAS CRUZADAS

cid de la 'carnosa Ópera
cómica de
PergoleA•

a

N

!Mona( ab s olut d'En Charlo:

N
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Enarca Crtolot, Ele 5 forml-

tablea manadera traba, Les 3 .15- 0
ES pitar, apiandiaussinis barr:tdes
1,7:CS 1 rIs gracio s os clon, ns Pon- 1/11
IA paff, Thedy 5 Emil. Deina, dudentres,
dissabte diumenge, lar-

Gran

U

a

so

a
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111
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Tenorio 1 2

•

Els 100 quilómetros
Taché per al dia 26 de novembre la
entitat organitza la seva traditioaa prava dels roo quilémetres, preliallaaa 7.1 se/1 canipturrat social.
El circuit seni
i re-

0

tet

n

ROS BRAUS, presentara per NA,sur Manzano. Esa colmen deis am11,155

amb la cooperació de
l'eminent violinista belga
M. CRICKBOOm
DIMECTtd3, 5 ISOVENtBRE, per primera vegas.
a Barcelona, re p res e n t a-

Interpretada per Mil- , Madys
al
a Tots els dtes, a dos Quarts de ser
1 a les onze es projectara
o
•

ti

Juan

•

AMOR DE VARE

bi

P2iitliNiü 1

Tarda: senyor Sagi-Bar_
O
bes., Quer i senyora Callao; a
12
il nit: senyor Vended!, Mas- 5:3
rq sanes i eenyora Bugatte.
il

ig

Ni
i

(Quintet Surte)

ORQUESTRA PAU CASALS

AVUI. DIJOUS
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Per a insuipcions, en el local socias de

Tenorio 1 El nuevo Tenorio.

la

•

EI Nueva Tenoria 2
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LIESS, 23 D'OCTUBRE,
roncero extraordlnarl per

Arlatocratlo sala
Palau de la CM/malogran*

a estrenes, entre elles

11

Teatre Còmic . ••
Gran companyia drarnatica can-

N

Inauguraciat del cursi
1 e22 - 23 amb dura 551ean1115515 arustiques. Ole

K U RSAAL•
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Associació Musica Cantera
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QUE ES GRAN BARCELONA!

12

Cursa de neófita

dreu i reten'.

tarda I nit:

II

Palma, 13.—ha more en el caseriu "El Terreno", el regidor
d'ageest Ajuntament, Eadvocat,
cap de la memela !liberal. En Joaqu.m Pascual. Lemterrament ha
constituit una veritable manif,
facie de dol. L'ha presidit l'alcalde, N'Antoni Oliver, assistint-li
l'Ajuntarnent en Corporació.
Dl final era president de la Societat Veloç Eeport Balear.—C.

ezamtmert,

LLUIS BALLESTER
Avale dijous, a les eine, Las
golondrinas, l'èxit del dia. Gran
triomf d'Ortiz de Zärate.
A les den. En busca de un martdo, La alsaciana, pel notable
/mellen català Rosend Franco, i
ESTRENA en minen teatre de

Teatrc Lír'ic Catafit ila

i

t

ri

L'"1ort Ciclista Català" prepara per
al cl:a 29 una cursa reservada a tirófits eaclasivatr.ent, havent-se rebut molts
ofearaaat de premie.
E. enceit es: sortida pel Saló de Sant
J'aun. Santa Goluma, Moncada, Sant An-

EI nou Fantomas, seta;
Malnaderlee; Perdent es guanya;
La l'ag e nda del sitizer; Els tres
mosqueters, capitel 10.

•u
•
• tallarla ROJAS-CAPA110.. Lema, di- E
3
• joma, tarda, no II bauri %nata N
• per a donar Don al muntalg• del Ni
N
il non 1 esplendit &coral alca pa- •
gi pulars dramas romanurs Don Juan Il

u

La casa BORREL, ruc
Dupont, Tolosa sol-licita
obren ebenistes.

Teatres Triomf i Marina

VICTORIA PINEDO

•
•
•

TIVOLI

Dies 30 octubre, 4 i 7 novembra
Tres grans conceda de
MUSICA ANTIGA
MARIA BARRIENTOS, eantatrid
WANDA LANDOWOSKA, clavie
comb al ista
Gratacós i Casanovas, flautistas,
1 Tolrä, violinista. Abonament a
l'Unió Musiul Espanyola, 1 i 3,.
Portal de l'Angel, de 4 a 7 tarda.'
Programes a tots els magat.
zems de música.

Inouraz••••arnaaawaran
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Pafau Musica Catana!,

lot.
Nota: En acabar la sessid de ta
tarda, el nol du talarlot obsequivri
als nena arab precintas loguines.

•

Companyia d'opereta

•

•

Fraderink. AvaitL'obr•
Mastra do Douglatt FaIrbaskat Itts
Paella

•

•
•
ii3uaantrairaciaam•aao:

PASCUAL

ELS ErtIPLEP.1-.
CA I BORSA
Avui 19, rls empleats del Danc
Ilispano-Americano se reuniran
en el local dot Sindicat Llibre de
Cambrars (Poniente, 61), a les
den de la nit, per a fitxar el dia
que ha de començar la vaga
rebre instruccions de la Junta.

•

Leute•Ilazill•la•Rgallefia•11
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•
11
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DE BARCELONA

LA MONTOS

ma. Estrena: Aventura temeraria
teariimeontj, p..r la genial arriana

"Egmon"; Strauss, "Don Out«
xote. Localitats a taquilla.
1

areeequotars. Sota ele dles,
deis anta: El ad, per Char-

Teatre Nou

• Diumenge, grans funcions.
•

MORT DEL REGIDOR JOAQUIM

.«1•MMMM

118

rrens.

a

•
a

TEMPORAL

MVEMZICMC

•
al,
•
•

sac

El menta del

Nit, a les den. Exit creixent de
la tragicomedia amb un predeg,
dos actas i un resum,
LA MONTOS
'obra cada dia lne5 dieretiaa•
Próxim dilluns, cartell insuperable. Tarda, a preus populars,

VO TENORIO
per jaume Borràs i Elvira To_

nista,

a
a

s, AM I
notable :Patea Aval. Miau
Mal vial, ‚0005. al mea grandida
El sol, res- Charlot, na Mima el
record de Ptsalt alumna!, es el mea
granate/II trlosaf stet fea de Si Dra-

Nit, a les nou, 14 actea, 141
Diles obres, dues:
DON JUAN TENORIO i EL NUE-

; Avui, tarda, a les 5, capee-

>e, ate coopereeid del videi
lontel.lista GASPAR CASSADO4
Programa: Weber, obertura d•
"Ober n'; Brahma, *IV BimfOnill
en mr; Beethcrven, obertura diE

1111111111•111111111filnilli•
ima.
Sed Catal

sTspeciac es

El Camplonat de Catalunya
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Noves religioses

7

"PUBLICITAlr

01111011110...

BOXA = Iri3

Perc

AS'!!.

DIJOUS, nit, a un osad
de deu:
ESPEVENIMF.NT
DEPORTILI:

5 SENSACIONS CONIDATS. Morenoliar-Eta, Herrero -Bert, an 1, 1 orean-

Quart J. leitolero, cmopt.3
Espanya M'a forl, Contra F. Alto,
quint, reapartetn lel tantee
gaitas veneerli,r por 0. at. F. F. Ealfil trar, contra S. Nasa..
Entrada general, Vie pessetes.
ltmbre lucid!. beeais, Con/ e du
luealitats I Iris-Park.
barbeta,

8

LT

CAPITAL Y RESERVAS: Más de Libras esterlinas 13.000,000
CASA CENTRAL : LONDRES
Slunales: Barcelona, Plaza de Cataluna, 9, Madrid, Bilbao. Vigo, Sevilla , Valencia, Paris New York, (agencia) Bradford y Manchester
24 SuClinaleS en Argentina, Chile, Perú, Méjico y Uruguay
-
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U BEICITAT.

GRÄÑDSY M AGATZEM

S

AGUILA

P. Reial, 13 -- BARCELONA -- Tel. 2014 A.
Madrid, Barcelona, Alacant, Almeria. Bilbao,
Cádiz, Cartagena. Gijón, Granada, Málaga,
Palma de Mallorca, Santander, Sevilla
Valencia, Valladolid. Saragossi.

SUCURSALS:

1
Vestlt sastre de sarja anglesa, xeviot,
etdtera, adornament
jaqueta folrada de seda, en negre,
blau i color,
de ptes, 130 a 165

Abrics de camussa,
gabardina, etc., en
negra, blau i color,
de ptas. 70 a 100

Paletots de punt, ert
llana i seda, en negre,
blau i colors,
de ptes. 20 a 130

Vestit Sastre de ear.
• ja anglesa, sall, estaro, etc., jaqueta folrada de seda, en negre, mart i colore

moda,

de ptes. 115 a 150

Vestits de Baria

anglesa, popelin ,
etcètera, en blau i

Abrics de venta,
de llana, gabardina,
etcétera, en blau i
9lor, per a nenes
de 4 a 12 anys,
de ptes. 30 a 50

Vestits de cro0,
de llana, e:4'am,
etcètera, en blau
color, per a ne¡les de 4 a 9 anys
de ptes. 30 a 40

adornaments
Guardapols de pespunts seda, per
dril cru, gris, eta nenes de 4 a
Mera,
anys,
de ptas. 25 a 40
de ptes. 35 a 42

Abrics de xeviof,
gabardina, retina, etc., en negre, blau i color,
de ptas. 50 a 75

ROBES CONFECCIONADES PER A
SENYOR, SENYORA, NEN 1 NENA
Abrics de gabardina
anglesa, impermeabilitzada, en negre, blau

i
de pies. 70 a 105

Guardapols de dril,
sett, etc., colors mode ptes. 25 a 53
da,

Capes de gabardina,
panyet, etc., diferents
colors,
de pteS. 85 a 125

Pelleteria, Camiseria, Generes de punt, Corbateria, Guanteria,
Capelleria, Sabateria, Paraigües, Bastons i Articles de Viatge

Abrics - de camussa,
satina, etc., en negre, blau i color,
adornaments brodats,
de ptes. 105 a 140

Deranou el Cataleg general — Vendes al comptat

Preu
.•n•n••••nn••n••n•n•n•••n••

A
41 Watt
410 les Plers,

cense flad9r a den rals Set-

Rajóles de Vak'incia 1 articles de construcció

data.

J.

Despa t x: Tellers, 72
Teléfon A. 5090
Fàbrica: Carrer Benavent (pró
xim a la Travessera de Sans)

16.

LLAML/SI
5a7
28, principal

Temporada d'han)

sin ein ame tienen al

ra:01-

dines, Beilardines, Xesters, Generes per a

Calçats

Abrics i articles blaus i

,

MODE

Saldem molt barat existéncies de caçat AL DETALL procedent
Cels nostres mostruaris que renovem coiitinuament I calçats amb
petlts defectes de fabricació

Xeviots, Estams, Gabar-

Els millors molins d•ocasiM1

negras, Camusses i generes per a vestits jaqueta.

S

1

v
des de 3 ,3J
Senyor
„
13'00
cabrea primera „
8'00
per a

Verid3s a l'engrjs i al detall

Retalls eis dilluns
i divendres

‘V•

O

M

Fabrica da Genere; de Poet
DE

B

Menjador,
Dorninori,

370 pessetes
500

Despalic,

269

bebedor,

170

400
1,700.

Sald,

Tots els robles p..e en pis
1,700 pessetes

EL UNIVERSO
Ponent, 3 b:s, B

111nn•11.

.

Planaa

1.23 1- .Le.PER A TEULADES

ondulada de
120x75 cm.

PteG. 7 50 m.2

IMMI11n11,

Plagues de 40 X 40 cm.

Ftes. 5 . 35

711‘.

JOSEP ESTEVA i Ola.
Portal de ¡'Angel, I i 3, pral.

Fabrica a Barril.

::

Tekion 3344-A
BARCELONA

‘,4n011'

Dr. NADA
ZBEBRIE u

"M•1•1n111•
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Mals de la pcll. Vies urinàries. Raig X. Corta Cata4
lenes, 642, de 2 a 4 . Clínica de Sant Pau, 44 de 7 a 10

z a a Ir er g muntria mnsizzazimuntionceg

a

oin SOCIETE GENERALE
ES

E
rd
E

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

13

• Sucursal de Barcelona
Placa de Catalunya, 20
T0I3 mena d'operacions de Banca i de Borsa

▪ CAIXES DE LLOGUER
•

rr
Fábrica de Neres d

Expos1c16 1 venda.—Tallers
matelz local

CE

Materials armats ab amiant exclusivament

Mo bies Moniel 1S
Linda, 50 - Art - Economia

A renys d3 Mar (2ardelana)

LES

GRANS REBAIXES

• n.7, •

pessetes

Carrer LLULL, 21, darrera el Parc

',01i1111111UOY i

Rambla Catalunya, 11

I C.

a

GRAN FABRICA DE CALCATS

Gran assortit en Meitons,

Mobles

C4- IN. eir

SI

J. MIR VIVES, S. A.
Ronda de Sant Pere, 15

De
Montaner,

carrer de Tatnarlt, 101. Interior
lal Costal del Sa-

BARCELONA

PANYOS

Bou
manals.
Rae., lilao
S leces, S, quiosc de bid-

Ministrada de rindes

Casimir Vicans

22,,24n.7 a 2000 beks

Robes

Fabrica de Productes Cerünies

«a vea

ainuminnesinuarwarzwinnernmrarawase

ristä
PHI

Canet de Mar

