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L'imperialisme pornogràfic
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de

1922

cstumn

Full de dietari Ni l'ilusos ni derrotistes

El més genuí representant actual de l'imperialisme de la
Dirigua caatellana, Joaquín Balda, ha volgut fer el reclam a un
dea seus estúpida 'libres pornografías posant-hi el títol, en casta i tot, de "Visca Catalunya!" I en els quioscos de la nostra
eembla es desplega com una bandera el gros cartell del llibre
t u. Nosaltres no vacil.lem a parlar-ne, parque estem absolutagent segura que les nostres ratlles no han d'ajudar a la propaganda de l'última producció del novel.lista castellà més llegit en
la present época.
\ int nacions parlen la lléngua castellana, a la qual, si ella
aam—nosaltres, per la nostra banda, ja ens hi avenim.—donaan el nom d'espanyola. vint nacions, vint. Fixin-se. No ho
Facin-se arrea de la força colossal que representa una llénal a pastada en vint nacions. Aixó proclamen cada dia, entre crits
j gesticulacions, una mica a astil de barraca de fira, els apologistes de l'imperialisme lingüístic de Castella. L'idioma espanyol
travessa les fronteras, solea la mar, arriba triomfalment a les
ene parta del món. Qui escriu en castellà pot ésser llegit per
santa i fina per cent milions d'éssers humana. Paró la veritat
a que aquella autors espanyols que volen assolir el mes alt
tiratge i el maxem guany, no es fíen de la sola virtut expansiva de
h !lengua, ans be demanen el concurs de la curiositat malaltissa
(pe desvetllen les obres pornogràfiques en els sectors més dagaterats del públic.
El senyor Balda ha volgut afalagar els catalana posant un crit
benamat per nosaltres com a rètol d'una de les sayas obres baixament erótiques. Els catalana dignes no acceptem aqueixa dedicatAria. Alma visques més adequats pot posar en els títols de les
tres narracions. No li agraim ni la intenció. D'altra banda, ell
pot molt ben passar-se del pelle catala. Un home que en ales de
hIléna-ua castellana pot trametre leo sayas ol..res asilla de la mar,
a rae nacions i a cent milions d'habitants, no te cap necessitat de
alear en aquest recó de mata que és Catalunya unes guantes pes-

Viatge a Holanda
Tertúlia

No té pos ti va ésser el respectable
escultor Hesselinx o el charmant Wetters qui cm va presentar al pintar Geftnes
Leal de Laguna, especialista en retrats de
familia. Recordo perfectament que el presentador, després de dir el nom i els mlrits del Presenta, va afegir, si fa 110 fa,
aquestes Paraules: "Es jaca, descendent
dels jueus portuguesas que varen venir a
Holanda quan foren perseguits a llur segana Patria. Són bous jueus aquest:.
Són bono jueus aquesta! La frase em
va sobtar. Des/ras he pensat que probablement és justa. Segons expliquen els
historiadors que fan semblant d'entendrehi, els shefardis, o sia els jueus catalans, espanyols i portuguesas, sal la nata
i flor deis juras.
Sigui com sigui, Ganes Leal de Laguna no produeix cap mal afecte. E;
fornit. Es amable, porte. Porta ulleres
d'or; parla atnb gran dificultat el francés, pecó, en canvi, traspua tira infanti
vota satisfacció força eloqüent 1 coman,'
catira. Té una temblar:ea, a uy meprendre, amb el gran escriptor anglés Radyard Kipling. Ea: a-a dir que el seu Cor
encara romania portugués. Per a fer-I:
101 compliment, l'en talg felicitar. Perd,
de iota manera, cree que rhone es traba
perf retarnent bé a lisiando: ni sap portugués, ni ha estat mai a Portugal.
Va acostar-se a nosaltres el pintor
Sluyters, que las una americana de venta fosc i una barba negra, a la Manca.
No sé com vareen sortir a parlar d'atletisme. Els, dos pintar: em mostraren ami
Eles escadusseres.
orgull Hura .bíceps magnifics. Els vaiy
felicitar—els vaig felicitar sineerament.
Un diari barceloní que no llegeix gairebé ningú, i que per
Sembla que Shtyters no fa gaire temps
ca sentiment de pietat llegim nosaltres alguna vegada, combatia
va contractar cona a model un atleta
dies enrera la proposició presentada a l'Ajuntament de Barcelona
hangarés de mala anomenada. Abans de
abre les anomenades "minories nacionals", dient que més valla primera sessió, rartista va (»mena,
dra que els nostres regidora es preocupessin de la represalia de la se l'atleta a 401 recé del taller i Ii va
paleografía, i preguntant de passada si la Societat de les Nacions
mostrar una col.lecció de pesos formidalama aprovat alguna propcsició antipornog,rafica Si aqueix ignobles.
raut periodista anticatala hagués segun, encara que només los a
— Apa —li va dir—. Alseu el més gros.
Anua penes i treballs, ¡"atleta va acontravés d'un diari francas, els debats i les deliberacions de l'Assemseguir
enlairar-lo. Tot sagita, Sluyters
huta de Ginebra, hauria vist que hi fou aprovada també una proposició per a la liuita internacional contra les publicacions pornogra- va agafar ci mateix pes i relea tres veconsecutives amb ei millar esta
figses. Al mateix ii hilvana de fer present que no és pas l'autoritat podes
gimmittic.
menicipal, siall les autoritats Que a Madrid designen i que al
—Apa —digné —, despulleu-vos i enGoaem d'Espanya representen, les que tenen a llur càrrec la re- menean la sessió.
preesió de la pornografia i les que estan revestidas de facultats
CARLES SOLDEVILA
per a perseguir les manifestaeions delictuosas d'aqueix flagell
axial. El règim centralista permet que la nostra terra es vegi
tacada per tata mena de manifestacions pornogràfiques. I és que
&vastas no posen en perill la sacrosanta unítat espanyola ni minan al camp d'expansió de la lléngua castellana.
L'imperialista-te lingaístic castellà no l'exerceixen avui ni Baroja, ni Azorín, ni Ortega Gasset, ni Pérez de Ayala. L'exerceix,
UNA CONFERENCIA
per damunt de tots, victoriós, Joaquín Balda. $i algun català vol
D'EN ROVIRA I VIRGILI
fer imperialisme en Ilangua espanyola, no té més remei que dedicarse al mateix ganare que dóna mercat ample i profit gros a
Arsti, al vespre, cl nostre estimat comtaueixa eminència de l'Espanya gran.
pany N'Antoni Ravira i Virgili ha de
donar una confenacia al Teatre Principul de Tarragona, dasenrotlitnti el knut:
vTarragona i la mara
El 1911 assenyala l'entrada d'una
L'esmentada conferència sera la primeCARNET DE
nova promoció Es una entrada pro ra del ricle organitaat Per la Catira Oficoa amb En J. E. de Sagarra. Ve- cial del C. I. i A'. d'aquella citaa.

Diu Ovidi, i retreta gentilment mara completa de L1 P1.113LICf
En Bernat Metge en una epistaa Tala la carta d'un bon catalä de
la, que "al cavall Ileuger, (luan
muntanya, identificat amb la nova
caree, no li nou. Si bona li dona orientada del diari, pecó que als
alguna esperunada". una i moltes seixanta anys no sabia de llegir en

:

Li.S

nen després Gassol, Manent, Salvat-Papasseit, Milläs-Raurell, i
Antologies altres noms eminents de la nosUn home venerable pels seas tra joventut. Alhora els que ja haanys, En Ramon Masifern, i un vien triomfat, consoliden i maPoeta finissini de Figueres, En duren aquest triomf; miren, per
Jame Maurici, han rebut albu- exemple, l'evolució lopezpiconiara una noticia ben agradosa per na o la recreada del Carner,
les ib.stres lletres. El profes- 1914 ençà. 1, en canvi, miren tad,.be quanta gent literariament des Inc Vliaar Bjorkman te enllestit
apareguda. Ens plauria saber la
en estu,11 sobre la poesia catalana ; la seva multar ha traduit a llarga llista de noms que l'Alal'alemany les obres mes signitlea- xandre Plana trauria avui de la
tives dels nostres poetas. La guea seva axeeLlent i paró, benévola antra, peco , va aturar llur contac- tologia.
Insistim sobre alzó. A Itàlia, a
te amb Catalunya 1 soLliciten cotener el que des de 1914 s'ha fet. Alemanya, a Anglaterra, es imminent la publicació d'antologies
Iri lifasiférn, a "La Veu de CatalonYa "; En Maurici, a "Aila Em- poètiques catalanes. Que aquestes
p arda", ho comuniquen alls nos, antologies no siguin acaparades
per capelletes, as un perill que cal
lees &aires.
Aques!a curiositat i aquest evitar. Perú Id ha perill tan
afecte que cada dia mes van sus- nefast com aquest: el de recollir
„eilsot les 'letras catalanes, són els poetas a dotzenes, agafant bo i
dolent, ajuntant l'aficionat a la
De n signifIcatius. SemMa que clacareasen morta. Cal tambe evitar
vara C1S esperits intel.l.gents
tot arrea del mún s'hi hagi estes ho.
SHIP-BOT
u n esa panorama. Ets comental'in q ue a la Premsa francesa i
El (libre de l'Alexandre Plana, "Nobelga s'han eserit a l'entona de vel.les barcelonines", que vàrem anunciar
Di ntolo,ia del senyor Schnerber-,
8er no fan sind constatar la sor- que apa reixeria a la Biblioteca de la SoCatalana d'Edicions, sera editat
P re sa que la nostra poesia d'ara cietat
la Biblioteca Literal ria de la E. C.
ha produit.
—Giuseppe Ravegnani s'ocupan) reguTenim fe absoluta que la sor -. !maneta de llares catalanes a les rrvistes
Presa ira seguida de l'admiració. de Mild "I libri del Giorno" i "II ConPoes paises del món poden oferir vegno". Els autors catalans poden traavu i, a pesar del que digui al- metre llar: obres al domicili del poeta:
Purt "d e faitiste" il.lustre, una Via Palestra, 52. Ferrara (Italia)..
p roducció puetira tan àgil I tan
—Hl ha, desconegudes, una pila d'activi va. Les antologies anunciades
vitats per tut Catalunya. No senspre el
Posaran a prova el que diem.
poeta o rescriPlor cotnarcals veuen miC aldria, paró, que els qui de rada amb curiositat la Ilur obra. Ens
Cat alunya estant col.laboren anda plaurd,
de tata en lost, assenyalar el que
els co mentadors 1 traductors de Preparen els 'ludir dispersos que &Chila
riostra literatura, tinguessin la llen, iluny de Barcelona, fervorosament.
aufl eient austeritat de no apronA Girona hi ha una colla d'actius. En
tar una antologia per a complaure Miquct de Pala, poeta, continua la scva
amte Oper satis fer un odi. Cal- producció teatral; En Damas té Bala
dria p resentar a l'estranger que una 'urania; En Joaquim G. Pla publinl l arga el seu esguard fins a nos- car) aria les seves "Prosas dei pals
nnees un quadro autèntic de les Jesús", i ei poeta Lluis G. Pla anuncia,
nn
, etres valors actuals. Diem "va - per ames: hivern, tics !libres: "Penjois"
eers a ctuals", perquè ha evolucio- (que compendrd la sepa Producció poétine tant la poesia catalana des
ca de 1920-21); "La colilla de par, i
l e 1 9141 Ele esposos Bjorkman
silencia (tan), versos, i 101 ¡libre de Pro" 'u p odran convencer fftellment. les tiirt:at "De tot veta".
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A ANGLATERRA

La crisi ministerial
Quan escrivim les presenta
ralles nomes sabem el fet de la
dimissió del Govern presidit per
Mr. Lloyd George. No tenim enea a
ra noticia de les circumstänciea
en qué s'ha produit la caiguda
da' Gabinet. Perú lavarla de dea
(l'arar que el transcendental es-

n'ha donat d'esperonades N'Euge- cataiä.
ni d'Or 3 en el seu discurs a la
• ••
Fasta de la Bellesa, de Gastell6
Diu En Xenitia que en aquests
d'Empúriea, i els comentarla que darrers anys ha estat negligida
entona d'en s'han suscitat de- la producció científica cal alana,
mostren que no han estat pera quo la nostra alta cultura ha
deveniment no ens ha sorprfis.
dudes.
sofert una reculada. AcceptemJo he liegit els discurs en la ho per un moment. Jo deman, En la nostra crónica estrangera
versió espanyola de "Las Noti- paró, es QUO s'hi valdria a par- d'abans d'ahir exposävem ja els
cias". •D'altres, que el sentiren lar d'una alta cultura catalana, greus perilla que voltaven el mipronunciar, hi veuen . eAtra cosa quan aquesta fos d'un reduit nistari de codició, i deiem que
'mes que esperonadios—qui sap mandarinatge? Si la gran massa segons quin fos el resultat de la
si a causa de l'escenificada ora- del poble llegia en espanyol, qua reunió que ahir havia de colea
tória: "c'est le ton qui fait la hi faria que uns quans investi- brar el partit conservador, es pro -e
duiria tot seguit la caiguda de
ehanson".
gadors i filósofs sola la protec_
Les idees generals, on s'estruea cid de les corporeasions públi- Mr. Lloyd George i de Mr. Chamturen tots ola fets particulars a quea donessin en catalä la flor barlain. Aquesta previsió es ja
una realitat,
les conseqüències präctiques,
Val a dir que als dos recents
són, en el diseurs de N'Eugeni de Ilur trehall? Si en aquests
d'Ors, aquestes: "Cap nació, cap darrers anys s'ha treballat com discursos respectius del cabdill
mai
a'havia
treballat
—
i
la
tasca
'liberal coalicionista i del cabdill
Ilenagua no ds eterna; rúnica manera d'immortalitzar-se, encara, de la Comissió Municipal de Cul- conservador, han agreujat la sia
tura,
per
no
esmentar-ne
tuacia de la politica britànica 1
despres de la mort material ea
han contribuit, ben segur. a preproduir una cultura que la so- tres, no em deixaria m ..itir—,
per
com
mai
s'havia
treballat
cipitar la crisi ministerial. D'una
brevisqui." No seré jo qui no
català
en
difondre
l'ensenyament
banda,
Mr. Chambnlain Iligä esa
suscrigui aquestes atirmacions:
per negar-s'hi cal no saber gens el nostre peina, no s'haurà fet fratament la seva sort a la de
en aquests darrers anys l'obra Mi% Lloyd George en la mateixa
d'história.
Apliquem-ho a Catalunya. La mes seriosa, per tal com as la hora que aquest arribava a la
nostra nació i la nostra llengua bäsica, de cultura catalana? I si màxima impopularitat, i amb una
(com totes les que han existit, lee arre patriotes difoneen arreu del formidable equivooacid do täctlque avui existäixen i les que ex;s. nostre potila i intensifiquen l'es- ca assanyalä necessitat del
tiran demà) un dia o altre des- perit catalanesc, cada ella mas rhanteniment de la coallició precis,
apareixeran; cal, dones, per tat exigent, no hauran coadjuvat sament par a Minar contra el para
d'assegurar-se una immortalitat amb fofa e fi cacia a la mateixa tit obrer. D'altra banda, Mr. Lloyd
obra? El dia que el nostre polla George, amb una gosadia desproa
"post mortem", que trehallin en
ben catata, exiairä cata- veida de probitat moral. es pres.
fer una cultura própia; cal tambe que no s'adormin, que el som- lans el diari i cd 'libro, i l'edia sentava públicament cona a autor
ni és imafge i correal de la rnort. tor—apressant-se a complaure'l, de la pau oriental 1 corn a salvan
que és el seu negoci—exigirà
dor d'Europa.
Té raó En Xenius. Cal agrair
Arntadas discursos constituir-ca
aquesta esperonada: el determis dels autors que escriguin en rabilingüisme
hau-,
talä.
Llavors
el
una mana de desanament per als
nisme dels uns, te provideneialisdesaparegut.
na
anales°, disconformes amb la
me deis altres, fa que molts conTot s'enllaça. Damunt la nos_ poditica del Govern caigut. Sobrea
cebin la Ilengua o :a nació amb
en
ele
daha
planat
tra
terra
tot tenia aquest caràcter ei disa
una vida com deslligada deis seus
rrers anys la malura de la "fe- curs de Mr. Chamberlain, resa
aarIadors i dels seus ciutadans.
bre d'or" — En Xenius
pacte aiI seus correligionaris,
En Xanius, pera, no sols cela
i jo en parlava als Jaca Floreas Ningú T10 Ignora Plnerement que
da: "-- alerta e.mb no. adormirvos; treballeu per no mor.rl", (Ir Lleida i en comandar les. tae- la tandäncia anticoalicionista ha
sinó qua afeigeix: "—Veig que Us cines de la Conferencia Nacional pres en el partit conservador.
dormiu, veig que deixeu de Ira- Catalana—, una "labre d'or" no_, Quan hi ha dintre d'aquest un
bailar, aneu parlant da Renarxe- civa a tot ideal; pera abatas en- fort corrent per la ruptura, les
ment i comenceu una deeadan- riara n'hem sofert una altra: la declaracions de Mr. Chamberlain
cia." Ana) alzó si que no hi estic del eandidisme ultrancer, el fe- a favor del manteniment de la
d'acord; aixó és el que a mlRa litixisme dels mots i les apaa coaliciú i en defe.nsa de Mr. Lloyd
ha fet dir que el chscurs de Cas. riancies. Tenfem unes dotzenes Georga, havien d'ésser comide-.
talló es pessimista, derrotista, de diputats que es dein nacio_
rades cona una provocació pet
En Xänius se n'ha defensat. El t1_, nalistes i ja parlàvem de la ple- grua nombras dels conservadora
tula, paró, "Elegia", i una "ele- nitud nacional de Cafalunya; te- descontenta de la política del Gagia optimista" s embla ouelcom ntara uns quants treballadors ab-, binet.
paradoxal.
nogats, obrfem uns quants la_
Vindria ara un Govern cnnsera
Dos ...en els fets on En Xanius boratoris i Instituts, i ja es par- vador? Era aquesta la soluci ó qua
recolza la seva afirmació: el tu., lava de la ple Alud cultural de hom considerava mes probable
linginsme d'escriptors jo y as i la Catalunya. Se'ns ha llançat al abans de la crisi. En tot cas, la
curva desceadent. diu, de la nosmot d'Imperialisme, quan calla forma en qua aquesta ha vingut
a: ultura en els darrers anys. parlar-nos da Modèstia. Amb
descarta la possibilitat que Mr.
le val la pena d'examinar-o.
h
poble que enoara no te5 nrou sena Austin Chamberlain preside:id
sibilitat per a sentir la fustada el nou ministeri, Si els consera
•
de l'amo, hem volgut aconse_
vadors pugen al Poder, hauran
Del Renaixement ençà ni II: ha
guir la Illartat, girant contra la cre posar una altra figura al caphagut cap generació literäria que candidesa pública Iletres a dos davant du Govern. En els última
LA GRAN CREUADA no s'hagi tarat da bilingainsmo.
mesas vista; amb un potala que dies s'ha parlat de Lord Derby.
Cap ni una. Individus, al; genera- apren de llegar en espanyo/ hem Cas que es confirmes aquesta
Responent a resplindarés a'esvetilacions,
no.
Tambd
es
cert,
paró,
ment d'activitats que la naixenes i raevolgut crear una cultura catala- candidatura, la stalucita de la crique e: bilingüismo ha anat min- na; a un pohle dominat, Ii hern si representaria, no solament un
tuació d'Atad Catalana re cneomanant a
vant. Seria cloure els ulls a reví- fet creure que ha començat 4a canvi important en la politiert ina
tots els sector, del nacionalisme, etc periédies contarcans catalans han emprés déncia d'afirmar que les joves gevia de l'imperialisme. Sota atraes
tenor anglesa, sind un canvt ena
una entusiasta can/muy° a favor de la nerac:ons literarios no siguin
tes paraules pomposes, que ens cara mis important en la politia
benemérita Associació Protectora de molt menys bilingües que la d'En
feien pensar en un progrés cul- ea exterior. Es sabut que Lord
rEnscliaanea Catalana i dels diaris es- Maragall i ConcretaDarby es un convençait partidari
tural i patriótic inoit, cia un proment, de guaira esariptors ea- g.r., s de segle per setmana; sota de la intel.ligancia franco - brial-4
crita en la nostra Mengua. Per natural
contrate, combaten ardidamcnt la prem- talans. parla En Xénius, a propdaquestes paranles pomposas, el nra. Si els franceses poguessin
sit del bilingüisme.
sa espanyolitzada.
nostre poble. sense saltar, senos triar el non primer ministre ana
Iletz's aquí con s'ha comeneat la creuaTots sabem, pera, que si han cdrrer, saneo deturar_ se tampoc, alas triarien Lord Derby. No ebsda
urgent i la que millas resultats hagut d'escriure en espanyol As feia cada dia la jornada del bon tant cal tenir en compte que en
per tal com la rnajoria de la
ha dii reportar a la renacionalització
caminant. Aixa es molt menys alguns dels problemas internaCal aiunya. El que cal ara is que la camPremsa barcelonina es espanyo- que molts no es pensaven, pera cionals actuailmant plantejats hi
la. Quin retret pot hom fer-los?
panya continui m'A tossuda
es mes eficaç, es molt mas que ha una essencial divergència d'ina
IJO planyent-hi cap es! ore.
Que no tenen vocació de grane de- alga\ no veu: as la creixent ca- teressos entro França i la Gran
La Premsa i ¡Escala són les dues grata junadors ? Altrament, ells quatre
talanitat i la preparada pel tra- Bretanya. I aquesta divergència
armes que el nacionalisme catad pot, de
són avui amb nosaltres, i oh, pa- ban, mes exigants en cada nova ectä per damunt dels canvis polla
moment, esgrimir atase étip perill i
radoxa!, avui, que escriuen en ca- promoció de la nostra joventut. tics i ministerials.
seguretat de trion:f.
talà i només que en estalla han
• ••
A. ROVIRA I VIRGILI
de llegir en espanyol ee retret de
No fand retret a En Xenius
bilingüisme que els fa el meu ben
volgut arme. No, ni per anys de d'enfocar la critica de la nostra 777—
calendari ni per generacions d'es- cultura en els darrers temps a serà mes planera 1 allana si Ea
tJN HIDROAVIO DE 4.000 CAcriptors podem marear a Catalu- través d'un estat d'änim massa
VALLS PER A SO PASSATGERS nya un l'arteria d'intensificació del explicable; ni vull excusar erra- Xenius vol ajudar_nos-hi. Adoa
lescents que hi duen tot l'entu-s
dos contra les guata, Inés que
Paris, 19.—Actualment està en bilinigüísme,
Masme de la primera il.lusió,
nirreal
i
amb
tant
d'entusiasme
La causa del hilingiiisme de
estudi un halroavitS de 4,000 cabornes fets que hi duen la fe
d'èxit
vaig
combatre.
com
poc
molts
dais
escriptors
catalans
cal
vallo, sota la disecaba de Prósper
inalterable del triomf, por qui
Recordare, paró, que nt disparBarriere i Mareel Viales, un dels cercar-la en un fet exterior, no
sid no es anorreament ni un aun aquesta la darrera flama, que
imputable a ella. Si En Maragall,
ases de l'avitició militar.
bienni no es mesura per a la encanen desprds de Cantes
N'Oliver, En Pijoan, En Xanius,
L'aparell tindrà quatre motors
sions fallidas, tots treballen, avuti
vida d'un poble.
En Gaziel i altres de rnés joyas
de 1.000 cavalls cada 6, un d'ells
Tinguem serenitat, confessem en la replasmació de la pàtria.
han escrit o escriuen en espanyol
de reserva, i intercanviables duSentint tata la modestia del
llur producció periodística o edi- los culpes d'acció i d'ornissid que
•tant el vol.
treballem pe)
torial, Its degut a les exigències tole hägini comäs. Paral.lelament seu estat actual,
El seu radi d'acció serà de
de la seva glória, que da el
futur
En
Xenius,
estol,
com
diu
a
un
de las empresas. Jo encara no
3,000 quilómetres, amb una eänostre somni. Sabem que pasa
que dugui a la nostra política la
n'he vist cap que, Iluire d'aques
traga útil superior a 6.000 quisane n/ i que ella no As eterna;
hi
mancava,
que un
quo
netedat
t
a
c
o
i
ó
h
g
d
e
f
u
la
lenlos o be 80 passatgers. Els asa la nostra cultura voldriam, pera, oblalar_ho, per
dugui
ultra
gua
catalana.
Els
cditors,
pesó,
eaigs efectuats l'any darrer amb
l'esIlexigeixen l'espanyola no pas per la necessäria humilitat. Si, perú tal cona aabem també que
exit a Chalais-Meudon es repetiperonada de la mort no mena
negar lamba que
ran aviat i es concedirà una sub- raó de principia, ni per cohejan- no vulguem
malgrat deis directors, i potser pas al treball fecunde, 016 a
ea d'un marquesat que de Madrid
venció pel servei tècnic dc l'aee
estant puguin donar-los: hornea per maltlarese'n, Catalunya ha l'aecetisme, al "dolce far nietareenautica.-11avas.
No pensern
de negocis, llurs raons eón eco--e nnat avaneant pel carril polftio te" o a la dißbauita.
DOS CONDEMNES A MORT
nómiques; intermediaras, donen i cultural. Desitgem-li que, sen- 'pas en ja mort de l'eatimada,
'Foulouse, 19.—EI tribunal mi. al púlala: ço que el públic dar:lana. se megalomanies ni claudica- que d'aqui pees anys serà 11/11
litar ha conflemnat a mort al ca- I el púlalo, cona mes inculte, mes cions, vagi seguint—lo, i guietn- pestilent carronya, quan tèbia i
poral Patte i al soldat Bigueau,
plaent pastura damunt letra es- la afease donar-li exemple ni de vibrant la tenan als braços: pena
que assessinaren l'abril passat a panyola perquè en espanyol Ii han conxorxa lileräria, erl bilingües-e sena en la seva beutat i en la
ensenyat de Ilegir. Aquesta as la me, ni bilingüiame potaje, la tuyas& amor. No ens compont
Auch a Joan Dilhau i la seva if
taesim d'altra manera amb Ca.
coaxorxa.
Maria Lluisa Jordana, des--loa,
gran tragadia del nostre noble!
Aquesta as la tasca que un es- talunya,
pres de robar 300 francs que tro- Record !a impressió que va pro baren a la casa.—Itadioa,
dur -me, en acabar la catalanita tal de patriotas tuna emprég I
1. NIGOLAU D'OLSV121

LA POLITiCA
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LA PUBLICITAI
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FINANCES I COMERÇ GASETA LOCAL
DE

SESSIO
del

19 d'octubre de 1922

130E51 MATI
Una&
Beis
Obertura All
70'75
Interior
70'75
6855
6Seo 68.50
Norcts
6850
68'35
Alacarts 68'30 6835 65'30
2oo•50
2ooia 200
Finplues 2 00
SONSA TARDA
l'anea
Bala
Obertura Alt
7015
7(3'80 7270
Interior
7 9 70
654o 6820 0833
6813
Nora
68'05
68'22 6795
Alacants 65'10
1783
Orenses
1780
66'7á
Colouia/s 66.75

oficial de la
de Barcelona

Cotització
Borsa

DIa 1 9 d'octubre de 1922
DEU1ES DE L'Eso Al'
7060
Deute Intenor 4 0/0 F
Extenor 4 %
•
Nuble. 4% k
•
%
Andde.
▪ Ir. 9/• 1 1 4/101 1122 8. A.
S. B.
jener 1924 S. A. loe
•
•
a. 10165
»
•
103
4 febrer " 8. A.
P •
u. 10270
p
"
•
"
P.JUNTAI&ENT

S

1

641PUTA4.:IG1P

Denle rautucipal E. 1903
1904
/905
1906 ser. t.
1906 Ser. Y/
1906 ser. Cl
1907 Ser. 13
ISIS Ser. Cl
19/3 ser.
1912 Ser.
1 912 Ser. O
2912 Ser, 42
1910 Ser. lt
1917 Ser.
1918 Ser.
19 1 9 Ser. B
1998 Ser. B
1921
Deute Ellanapla E.* 1299 4 1/2
" 19o7
" 1911
" 1909
ESOS Retoma
Dtpt.. balna . Emptlt. 0.000,000 15-

78'15
9815
77'25

7775

7rse

72'24
96'15
e125
73 50

7 7 •25

13.000,006
e
Mar ecentmitzt C 1 131309 E.• 191•
E. 12/2

Calle trfellt Comunal
511./Igs. 15612 Sarna. 4 1/2.
03LIGACIONEO
MOrds 1.* Ser. nacronalazades
•

2

.

Ser,

"

.

•
4 . Ser.
•
. • f. « .er.
OV.-etals Pamplona
;Prortiat Parra.
pegOtos Medina
Andaluces 1.* Ser.
9. 4 Ser.
9•12.2.S . Val n'ola 'farras. 42/0.
" soto.
1..
•
44. . A .

Interior

Calo

Tino*

7075

70 .75

Nora 68'50 8885
Atacante, 6820 6825
Colonlals 67 ea

6815

e815

68.2o

68'20

67'00

BORSA DE MADRID
Interior contat, 7085.
Amortitzable 4 per 100, 88'75.
Idem 5 per 100, 9625„
Exterior, 8515.
aianc d'Espanya, 571'00.
Id. Espanyol de Crèdit, 136'00.
Idem Rio de la Plata, 228'00.
Tebeos, 252'00,
Cèdules, 89'00,
Nords,
Alicants, 310'00,
Francs, 4800.
Lliures, 2908.
PAROS TANCA

CanvIs sobre Londres, 60011.
blem BeIgica, 9300.
Plem Espanya, 200.
litem Holanda, 53150.
/den] ltalia, 5670.
Ideal Nora Túrk, 13525.
ltlem Portu gal, Inc.
/den/ Suecia, 30075.
Mena Sulssa, 24725.
ldem Argentina, Inc.,
Idem Brasil, tac.
Idem Grecia. Me
'50.
lana Noruega, i44
Ideo/ Dinamarca, 274.
Idea/ BerlIn, 0425.
Idem Vana, 002.
hiero Pra3a, 44'90.
DESPRES TANCA

"

•

BORSI NIT
Obertura Al*

BORSA

d'abres arete:lees que es sap que hl 05
en perspectiva; per el que lleno sobra
cap comentan. Ea creu que els preus
ha Inés possdalltata que alvino quelcom.
Pta..

Marta Extremadura,

"

Ord/
Pavee

Prat

Veres

de $.3e,e
t'lrlala

Escalola 050111a
43
MIll
Eatranger
Comarca
Harte
'filme
Uta aquests Breas son per 100 Quilos
j per mercaderia sobre carrO.
Garrota negra
36
•
Matafers
34
Portuga/
Roja
29

Ieri Pc foa
•
111111
27
"
Mallorca
28
Vagons arribats: 1 d'ordl i I de mongetea
Macant, 3 d'ord/
DESPULLES
Fartnes número 4
Segones
Terceres
Quartas
Preus per eses de 60 quilos.

II
20
18
16
Bale

Mentir,
Serronet

16
15 6/2
14

Serró

Varons arrIbats: :toro,
"
Alacant,

gro NGETE8

AmonquIllna,
Cero peda,
Prat novel,

LuNDAES -- l'ANCA
Cedulcs arKelltIll,S, 4025.
Exterior, 70.
Oran9a. 6030.
I08va l'ora, 44725.
Fepanya, 9410.
Suissa. 2.0 75.
llolarria, 11417.
Italia, 10675.
sueeta, 1676.
Portugal, 262.
Arrennna, 4125.
In e ntevideu, 4150 ,
Xil e, 3210.
Berlin, 14500.
Copenhaguen, 22265.
l'el:chama, 91'07
L'elmea. 65145.
Noruega. 1514.

Sane nem. 31,
Jerez "
1,

Mercat de Llotja

7,3
35'50
47
A7
48
49
56

Valencia
Favons Mermes
Jerez tino

Llores. 6065 off.
Pes3etcs, 20062 orr,
Llres. 0670 off.
DOlars, 1352 off.
Frenes suissus, 24700 off.
Mares, o'49 off.
Corones, 00105 off,

61
5315

31

roja

67

ee

Mallorca.

73

Plnet Vaancla.
CIGRONS

"

•

112
122
118
112
69

3,

Pelats,
ARITOS
Bomba Floret.
"
mim. 12,
" 18.
Benlloch O,
Se lecte.
MatIsat

114
103
105
48
56
54

OBSERVATORI r0ETEOROLOGIC DE LA
UNIYERMTAT DL ESPCELONA
Ola 19 d'octubre de 1125.
floree rreservael6: 7, 13,11
Darrrnetre a O- I 01 nivel] de la mar,
755'7; 756'5; 758'0.
Termórnetre sur, 176; 23'4: 19'5.
Tellnómetre Mima, 142. 170; 1714.
Illamtlai (amasases ae saturac95). 670
50: 76.
DIreeeld del vent, SSE.: ss\V.; 5.
Velocitat del vent en /mares per segOn.
3.
E0lat del Cel, qUasI zer8.
Giasse de ntivols, ctrrus - clrrus - etratus;
cemfflus-c/rrus-Stratto; CIrrus_Stratttilmornulue.
Ten,reretures extremee a Sombra
Maxlma, 24'3.
Minima, 161.
Mínima erran de terra, 11'4.
Oscilasen:4 termornetrIca, 02. Temperatura milja, 202.
PrecIpitació aquosa, des de les 7 bofes del dio antenor a les 7 hores del dla
de la data, 00 millmetres.
Recorregut del vent en Igual temps, 104
qullómetres.

PREUS DE SUBSCRIPCIO
Barcelona: Dues pessetes al
mes. Provfncies, 750 pessetes
tres mesos; 15 els s:s ídem; 30 un
any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.
En el da rrer Consell Directiu
del Foment Autonomista, va acor
dar-se l'adhesió als actes que organitza el Centre Autonomista de
Dependents del Comerç i de la Innústria per al propvinent dia 22
d'octubre, essent signada integralment la Declarad() i Jurament a la Patria, convenint-se en
cité el Consell assisteixi a la manifestad() anunciada junt amb
els socis que vulguin acompanyar-rhi.
Aiximateix s'acordà cooperar a
les tasques empreses per l'Ateneu
i Escola Catalana "Prat de la 161 ha", per tal d'ofrenar tina Bandera catalana a la Tinència d'Alealdia del Districte IV, a qual

LA GARZA.-Cafè de alta qual itat
Denunciat Per la Lluita contra
la Mortalitat Infantfvola, ha estat recullit i multat pel Governador Civil un Ilibre titulat "L'Eduració Sexual", on 98 propaguen
doctrines i procediments neomalthus!ans.
APARELL ELECTRO-ACUSTIC

"ESHA P1-10NOPBOR"
Mitjançant aquest aparell els
SOMOS hi senten. De venda:
Euetier, Balara, 98.
Avui, a les set. del vespre, en
el gran areliteatre de la Facultat
de Medieina i amb assistència de
les autoritats, tindrà lloc l'acte
solemne de la clausura del Primer Congrés Nacional d'Higiene
i Sanejainent de l'Habitatge, estant invitades les entitats que ho
foren ja a lacte inaugural.
La Institució Catalana d'Ilist.5ria Natural celebrà la sessió cientinca reglamentaria d'octubre
balg la presidència de N'Artur
Bofill i Poc, es presentaren les
comunicacions següents: Doctor
l'aura i Sans. Presencia del "Ca-

'BANG ÜE CATALUNYA
CENTRAL, Rambla dele Eatudls, A
I AGENCIES: Nt1mcr0 1, Cren Coberta.
Número
2,
San/ Andreu, 246.
remero 3, Sahnerdn, 111.

I

ImPres3341. - Atoas S'hauran extranyat
de que durantnon nombre de Mes
voLcns CUPONS
ro hent Locatat els blats, r3 perque ens
53'55
61'50 trob e m que hl Ola manea d'operamos, que GIRS - CANWI - BANCA
arriben Invenruts per una part, I per
ultra part perma ens trobem que molt
Aparta/ de Correos, 051
mulla dalas 15 Mes a aquesta part van
37'75
740 61 tancant 31..:mnes fabriques de termes.
Dirocció Telegriddica
,....ATALONIA
A N ti
e9 • 75
loa: es pot veure per lo mentar, el
58'33

37"75,

rvs

c7•1 Wat nO r3

13

rnoit aralagador,

7."4

ANUNCiS

•

"y

Panyos seleccionats
La fama de que disfruta la PANYER1A RAMOS
és deguda a la gran cura amb que tradicionalment
selecciona els seus géneres i als preus reduidis:SiMS a que pat veudre les millors qual1tats pel fet
de tenir un extens gir

rümpaayla

Grans

Paguecn el cupó núm. 38 de les Accions FOMENT
D'OBRES I CONSTRUCUONS a raó de 20 ptes.

fessor; Felicia, bisbe, i Santa
Irene, vorge.
Quaranta heres: Avui, a l'es
glésia parroquial de. Sant Joan
de Gracia, llores d'exposició: de
les vuit del metí a les Sis de la
tarda.
La missa d'avui: Sant Joan
Canci, color blanc.
Cort de Maria: Nostra Dona
de la Gula, a la capella de Marcús.
Adoració nocturna: Avui, Torn
de Sant Ignasi de Loyola (a
parroquia! c13 Sant Martí).

Negocie.' el cupd del

Universitat

MAC.M=ZEIMAIIIMMEZerit

SOLER i TORRA

G. " A"

BANQUERS

fl

RAMBLA DELS ESTUD/S, 13, i BONSUCCES. 1

DEUTE AMORTITZABLE 5 per 100
vencient 15 de novembre vinent

grzeszumezzimmmurecarze..311

BANC DE BARCELONA
Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions, Conversions, Agregació de Fulles de cupons i Revisió de Ilistes d'amortitzacions.
Admet en dipòsit tota mena de valors

axist.S ncies

Garantia cit3 q u a litat
Eta Panyos Ramos vostei gen I duren; són de colora sólida, de bona llana I de la darrera moda
Classes especials per a uniformes d'emp:eats de SalvOi
i Companyies

BARr.,ELONA: Pela!, 10. Telefon 4622
SUCURSAL: Hospitzl, 21 i 23. Toléfari 34G9
MADRID: Cava Alta, 44.

Durant , el mes de setembre
Passat la Creu Roja ha fet 2,911
visites i curacions m'atunes ep
els distints dispensario i conste,
tenis que misté la dita Instituid,
efectuant-se pel personal facul,
tatiu inscrit a les Ambuläncies
f.', 2.", 5. • i S.`
A mes, el personal de la bri,
ada i els senyors socia presta,
ren 78 serveis d'auxili en la via
pública.

MIES VILANOVA UNIO, 9
"El Siglo", ami) la seva actual
exposició de Belles Aris,
tanda de la qual no cal ponderar,
ha aconseguit atraure un extra4
ordinari nombre de visitants.
Res prova tan bt, Fexcelient
acollida que ha fet a aquesta
nava manifestad() deis grane ma,
ratzems com el fet que els "ama,
teurs" hi hagin adquirit origi,
nals de Fortuny, de Juli Moisés 1
de Pollea i
La premsa local ha fet justicia
als magnífics quadros i a les bel
Iles escultures que nublen els sei
Ealons integrants de l'exposició,
Els colmados el venen.
-Sembla que el Bane de Batee,
lona ha sol licitat, despres de
molts &dates i ineciitacions, aco,
1Hr-se al nou procediment que
regula les suspensions de paga,
ments.
Sembla que la seva primera
peticid ha estat que es concedei,
xi als sena administradors la fa-.
cultad de seguir administrant
béns de lo massa de creditors,
els seus actuals directors i ten-.
4dIers.
Es diu que certa companyia a
la qual s'ha perjudieat en diversos milions, Ila impugnat la
pretensió, per considerar que
existint en la hei recursos judi,
cials que arriben fins a apartar
de l'actuació del Panc als antics
administradors, el menys que potfer-se, donats els antecedents del
ras, es que s'apliquin per a satis,
fardó de tolo aqueixos preceptos
de garantia que sembla que voten
oblidar-se.
La qüestió donarà segurament
malt de joc i es fäeil que no se'a
desinteressin el públic i els
dits etül Banc.

La doctora Quadras, fundadora
de "El abrigo de IcA pobres", ha
rebut donatius per a la seva hu,
nianitéria i nobilisiiima obra dele
segiients senyors: Senyora Vidas
de blarcet; senyors Pont Aura- II i
Armengol; F. Roig Llauger; Pa,
loma Estany i C.; Ciriac Benito:
Astals Antonell i Taló; M. Gori,
p a; Terrassa Industrial; Marine,
Ho B. Guasch Ventalló; Tusell 1
C,; Lluelt i Alavedra; T. Gorila;
J. Terrados; Donya Concepeib
Nieto, vidua de García; donya Pi,
lar 'Fossas de Gaceta; Bro3
Camps; T. Pujolä, Surralles,

e

ermweamizrpammemeamra~maneymakmz-mizelLnitUtElla~
14

E

,s , uets

Passeig

de Gracia, 36

Telefon nútn• A. 5314

OBJECT ES D'ART

de Barcelona

El Rector va rebre ahir al
doctor Bosch Girnpera i Dauneha i els senyors Gonzalez
wus i Luengo.
- Ha estat convocada la Jun._
ta de Depila per a resoldre
afers relacionats amb les beques
pensions d'aquesta Universitat.
- El marqués de Carulla ha
autoritzat ertraspas do direcció
del col.legi no oficial de roles,
de Barcelona, de Na Rosa Garriga , a Na Montserrat Rebates.
- Ha pres possessió de l'enxiliäria de Dletr" do l'Escota
Normal de notes do Tarragona, ,
N'Irene Rot, 1 del eärrec de
Mestre en prepietat de Sant Mar
ti de Canal* (agregat de Clavero!), En Josep M. Lasierra.
- També ha pros possessid
de la seva catedra de maternatiques de l'Institut de Figueroa,
En aahriell °Maui

PARAIGOES
ri an
Ferran, 14, casa N•11-iltr-1.3

:LA C A RZA.-CaSè selecto i pug

Noves religioses

reer:S=3/11011111Erdr=12.131ff.e.

nus Familiaris" en els terrenye
quarternaris de Muntfullä (Gú.o.
na). Els primera "Ololits"
p ils descoberts a Catalunya; Affi
J. R. Bataller. El carbonifer de
Seu d'Urgen. Existencia d'ea
Lepidotue en el cretaci de Be.
niganim
J. B. da
Aguilar-Amat. Alguna mamífera
de Pla de Cabra (Tarragona);
Cma... Jordà. Contribució al ce.,
neixement dels coleóptero de lee
Balears; R. Zariquiey Alvarez,
"Bathysciinae" catalanes; F. Fa,
not et Blanchet, Observations sur
7a fauno des terrains jurasiques
de la regid de Cardó et de Ter,
/osa (prov. de Tarragona).

LA GARZA.-Exquisit café put

BARCELONA

6450 cucara que crelem fine no P ot lardar molla
Me; que s'acata aquesta entrada de vaea
gous uncurmts I allavors no dubtem que
A
Fer.
t• • •
/./172711 11115 els presa.
es nerre
"• 9
75
G
jr.
A tontinuacM dOnern uns preus, sobre
Pe '95
OFiCIALS
P
v
D
vagó d urero 1 13:r 10 tara completatg
I• • •
•
rama nommuls. car abent-n'hl auol
s'anal a buscar el blat n fora, al menys
$3
FERROCARRIL DE SARRIA A
Frar r,R3 1894
le ro.r4p.m.
55 95
"
1578
BARCELONA, S. A.
53
I3LANCAL SUPERIOR
C. 4 Gra/. 'Trame:es 4 0/0
" fine>,
44
e
e
44
Es posa a coneixement dels
50/U.
44
del Rel,
t ereretrriis Ile Catelonya 89 '25 • 0101
nyors posseidors de les obligaSola.
44'50
cm:•.vonia general ferrols. (total-ans 95 •5I4
dono emeses per aquesta CmnSalamanca rorrent,
42'59
-lompanyia Barcelonesa Electriena: 7,4
I
anrb sar compres
panyia en 17 d'abril de 1916, que
%ates dr BarrP11,11a 4 e
15.
Vasc.ns arr.hats: Nord,
a partir del dia 1 de novembre
:S'ahusa Gas 1 Elertat. Ser.
Afarant, 22,
"
vinent es procedirà al pagament
FGRI91ES
tertria Flirtee , de Catal.• 5 0/0 gr, '54 I
del cupó número 26, que venç en
60/2 99 05 1
Ptas.
dita data, amb deducció dels imin c ietet Producto e n re,ers ItotrIn ,
C .a r. ttrça
SO
r r ri 3 r31 Tanate F n !Ipturs
postos, Uds els dies feiners a la
Inenys
7S
Planee
extra
66
Societat Anónima Arnfis-Gari i
ACC/ONS COinPTAT
1 Corrent
1 63
62
a
les Of cines del Sindicat de
/Catalana Gas Elecalcitat
Superf:aa snuerior
62
Cl
'Canal d'reeet,
Banquers de Barcelona, carrer de
current
59
61)
,E,sparya Industrial
Fernando, número 33, principal.
7.
V glennez art“bats • No r a,
tat. Ora% Telefons.
"
Alscant, 5,
Barcelona, 19 d'octubre do
Premian!, e n9,
CEREALS
1922.-E1 di”ector gerent, F. FraAmert79 d'Enctricltat .174
• LE. te. 3706.
2850 29
ser Lawton,
Cr1V 4 317S EsTAANCERE3
• Comptat Terme
Frar,ce, 4810.
90•••••
de
amo
IPla:a
ve1/1.
•
Elat
29
Ideen 21/150433, 119'50.
nou 30
SO 1:1
16Pt. belap es, 45.
la9reas145.--Els blats de moro Igual que
17 6lars, C-54).
ala alars cereals, es!an el:cal/nata I sesNar r o, 03 9 .
Coroe. • e, 031150.
ee neguel. Lave:a-hl bastante exatencies
1 eleteb P5 , (1 a peral d'entrar el 91elna
ttures, 5903.
V.etorie Engulla" amb 1,500 tones a mes
Ures. 2745
Avui, Santo Joan Canci, con•

efecto s'ha obert una llista de
aubscripciti en el Cabal de l'esnaentada entitat, Passeig de Sant
Joan, 113, pregant a tots els soola del 'natal.: que hi reraelin la
llur aportació.
Prengué esment el Consell del
gran nombre d'elles registrades
en aquests darrers dies, ben
pecialment de pares que ins.,
criuen nurs fills a l'Escota Catalana "Mossèn Cinto", essent do
notar com l'acord d'admetre nenes a la classe de pärvuls, s'ha
vist tan favorablement acullit
pels amics de l'esmentada instilució, que avui ja són moltes les
nenes que concorren a les classes
daquesta catalanissima escota.

T
Catifes
M" il
Oi ar
Bjj

1

Bronzes veritables

D

I;

Bronzes d'imita ció
- . Coi.zins - Pantalles
LAmpares - Cristalls
Porcelinna - Vidree

Abans de posar a la venda les novetats de la temporada
DESCOMPTES POSITIUS-10 a 501
en totes les seccions

del dia 16 al 31 d'octubre

,

-.LA

Die/ondee*, 20 d'octubre de 1922

LA PREMSA ES-

Teatre Liric Català

TRANGERA

EL BALL D'EN

Pa de guerra en temps de pau

SERRALLONGA

Comentant la nova escampada
aguaste dies que el ministra del
Tresor italià, senyor Paratore,
degut a l'escassa co p ita de Wat
.i a la dificultat de la imporfació
de la quantitat necessària per a
subvenir a aquella deficiencia,
pretnnia restahlir el pa de guerra, "La Tribuna", de Roma, din:
"Estem convençuts que la decisió cobre la restauració del pa
de guerra ser is coasiderada eonvenient i bonament adoptada. Es
d'esperar qua, aireó landrä una
aprovaciú universal i que tots els
italiana sabran fer aquest petit
escriflei.
l'incinera dones, novament el
pa de guerra damunt les /lastres
taules; tanmateix aixó bensficiara les finances nacionads i tindrà
ells aventaiges morals, per nosaltres superiores. de situar al poble italia en una realita l, exacta.
Perqu cli pa du guerra en temps
de pau, eas recordara la guerra
pasmada, i ens farà compenetre
que si aquesta en la seca forma
primitiva és, fet i fea allunyada,
coman encara present sobretot
en les seves conseqüencies que
van desenrotllant-se de fase en
fase, davant dele nostres ulls. Si
el seny dels italians no esta trasbalsa!. edil o esper. aquesta
presemia en la ra,alitat representara un seriare advertiment.
"N() estens pas disposats a seguir ele pessimistes, qus davant
es iliieutals finaneieres de l'Estat i de reconurMa nacional, ereveuen que la nostra riquesa està
destinada a seguir el ea:ni fatal
de l'Ahenanya, i adhue. de raustriaca. La mateixa exageració
daqueetee veús alarmante pot
produir Usfecte oposat de deevetllar preocupacions i r gitimes. La
situarla d'Italia és la mes d ifi
vis grane. Eslats vence--cilentr
dero i aliats; no pot, peró, comparar- er a la dele Estats vençuts. problema llamad' d'Italia ha desser env(stit .2n bloc,
amb un peograms complet i orgime. P:r a aixó, es necessarl
el roncare de repini .5 pública i
el releen de la vida del país a una
puii& iin mal."
Una beixa ulterior iii valor internacional de la lira sigui per
raro economiques, .sigui per
lee..., politiquea, podria assenyalar ei comeneamunt d'una erisi
vellosa. Cal oposar-hi tole aus
medis. Cal que es dernostri -avoi
sur part del poble Ralla un eleNat pateiütisme tot fent impossible un desastre i uvitant aquelles
acciona que el poden provocar.

MUSICA
A„.i
directament
13..h.flea, el violinista Mathieu
Cri, enrama eridat expresament
pei !Associació de Música da
Camera, per a interpretar, en la
festa inaueural de son dese curo,
el "1 es...0 en re", de Bes''s,yen.
tic

clç utes del dia 22
L; ieder . de Depender:te del
nomen; i Jr la ludí:tetada cus tratan t la nota següent:
"Iba(' al mig dia el Consell
recría del Guter 1utonomisla de
Dapenderes del Començ i etc la
Indústria anä al Palau de la G.3.neralitat a comunicar uticialment
al senvor president .le !a Mancomuna a
- t de Cataluiem la visita
que srra feta pel Centre i representacions dtintitate, corporacines i partits el vinen diumenge
al Censen Perman s iit (t'aquella,
per ti fer-li tramesa de la declaraciú que, cola acordo dels actea d'Afirmació Nacionalieta iniciata pel Curare, ha sigut i estä
ussent aprovada per grandfssim nombre d'A lu nla me nt s i de
Corporacions dr teta mena, de
Catalunya.
El senyor Erratas, el qual preeideix accidentalment la Mancomunitat, rebli amb la mejor dofrencia i afecte ala representante del Centre Autonomista
Dependents del Comerç i de la
Indústria, oferint donar cumple
al Cuneen de la Mancomunitat
en da seca reunió (rabie a la tarda de l'esmentada visita, per a
tal que (I propi Corleen pogues
acordar el que creguis oportú.
Ens fa present la Secció Permanent de Propaganda del Centre Autonomista de Dependsnts
del Comerç i de la Indastria, que
J e S delegacions d'entitats i eorp oraeiones que desitgin assistir
A la cerimúnia ile l'entrega oficial
de les conclusiones dele anee
d 'Afirmació Nacionaliela, Munan
ds pasear per reetalge ded Centrir el diumenge. a las deu del malt, a recollir les contrassenyes.
Cense les guata no els serä perales l'acres al Palau de da Griter alitat. Per a fer - se caree° de
dites contrassenves, ser convenient que acreditin Hur repre•e ntaei6 mit inla s nt un eumuni14,

Davant de la impossibilitat
material que deient o anda ben
dit davant de les dificulltats d'ordre präctie que buen troba per a
trobar el Ball d'En Serrallonga,
va venir un dia que quan
rem tenir llest i a punt l'entrujar/len( per l'escena lírica del
"Don Joan de Serrallonga", d'En
Víctor Balaguer. arnb música del
rnestre Morera, en Berges, ens
va dir que una de 'les coses que
hom podria fer per tal de donar
relleu i eeclat a la representació que hom tractava de fer de
l'obra d'En Morera, seria fer-hi
bailar el Ball d'En Serrallonga.
Aleshores, va ser quan vàrem
anar a trobar el guardia del nostre prt• uat tresor folk_lörie, que
de un guardiä que es tan excels
com Ildel i que es el venerable
Aureli Capmanv, cap del esbart
de dansaires, h-sudallaires i cançoners, que ha dedicat tota els
dies de la seca vida tan aprontada per Catalunya, a la tradicid oral catalana, per la qual co_
sa hom pot dir que ha esdevingut un dels 'metros herois nacionals moderna, que es mereix
una corona.
Aquest home, tendre i xamós
com una arnettla dintro la pell,
la Closca i reselofolla, ens va
dir que ho hacia regirat tut,
anys i anys, per tal de trabar
el ball que nosaltres buseävem
i Ii demanàvem, i la Empresa da'
'roltre Liric Català desitjava i
i que no l'havia trebat ni
en sol ni en ombra. la qual cosa
volia dir que ei ell, que es una
Tura, que es l'ira per tols ele
caes, ne l'havia pegan (robar,
nosaltres no hi podiern somniar
ni remotarnene si no fos que
tractant-se d'un honre com
Capmany, que es la font del beac
de la tradició catalana, hom ni
pot perdre mai les esperances,
de trobar el corral de l'aigua
que porta fina al peu de la fina
per a omplir el canta i posant—
lo a parir, en fem. :ir-lo entre
l'espesa i la paret, ens va dir
que tenia noves cenes de que
hom l'havia representat, aquells
mateixes dies, que era pea maig
de rany nassat, ço es rany 21,
allí, al pe -ble de Pardillos, que is
un pop le de quatre cases que
ha al Pireneu, poe rre'es amunt
de Ribes, que ós allí on passa
rietiu l'emir., Pinilla.
Les noves d'En Capmanv que
eom tot ço que ve d'aquest /torne, portaven Ilum com des cuques de ideen, ene varen guiar, i
ens va faltar temps per anar
trobar a En Pinilla per tal do
proguntar_li com i de quina manera. hom polis anar al poble
dc Pardines, i a qui ene podirm
sdrrear per a tenir necea canoretea de la representació arl
tan que nosaltres cOliem fer representar al Teatro del Tivoli,
de Barcelona.. i amb aquella
seezillesa que parla sempre
Pinilla. en, va dir ene enes adre_
eessim a l'Antonet Feria que era
el secretari municipal del poble.
i cono que tal d' , tal t ut, per
una d'aquelles casualitats de la
vida une nomtis nassen una y
reada i peda quan carera haver
tiren!, el enst i l'honor descri ara a l'Antoni Font, i ens va
contestar de seguida a valla de
p orreta demostrant que era rhome mSs amable del món, värem
saber. con) aquell que no diu
res , despras d . tant buscar, que
preetsam e nt ell era no sols el
que /lacia recollit lea tonadas de
la rnelodia popullar del ball, sind
el que havia estat l'anima de
roreartilzaria de la l'esta celebrada, i , cenit as' meta natural i
eps värem decidir anar al
Pireneu, per tal de copiar el manuserit, que ens va dir nue
podia tenle a sa nost e s disposició, i la música, i enserns veure
una rnostra viven', de com e:
balläven rutile II e ritualclic ei' ne s
que havien tingut el cap foee
refer el eran ball e is fosaltres desajevern amb tota
no, i cue finalment ha' :ern
trobat el nie, penjat dalt d'aqueltes muntatyes leo tan elles sera
FRANCESC PUJOLS

El plany inacabable
Snian cursat el; següents letolerantes:
"Ministre Governaci(). — Madrid. Menea' Barcelonés upeix
sa protesta a la que amb data
9 de rartual dirigí a Y. E. da
"Asociación de Maquinaria,

H3-

rnunientas y Accesorios de Barcelona", per lamentable servei
telèfons que pateix aquesta dintel, fent difleillssima vida comercial i social. — President, P.
Itahola."
"President Colisell ministres.
--Madrid. — Cum president Ateneu Barcelonés uneixo mes quei_
xes a les de quants consideren
proj ecte da tractat comercial amb
Ang/aterra tranagresaiu de llei
//Moras:u: 1one. Prego per tant a
V. E, que dit projecte sha portat
a des Corte p er a 8a 4itieusal6.—
P.
,

Del

PUBLICITAT

Mulicipi

El saló de l'Alcaldia s'rnfonsa
Ahir al migdia al sortir l'alcalde del seu despatx amb
senyor Junov per a rebre la rornissió del CeLlegi de Procuradora que anà a visitar-lo, en pasa
san pel despatx de l'Alcalina va
enfonsar-se el tre.spoll del saló,
quedant
amb un peu
dintre del foral. Sortosament el
senyor Junoy que anava al seu
costat va aguantar-lo, acudinthi tot seguit altres persones,
grädes a des quals rincidant no
llagué pitjors conseqüències.
Al mateix tenme a la porta de
l'Ajuntament s'ha sentit un gran
terrabastall no causant, i aixó sf
que fou providencial, cap desgracia, puix gairebé srinpre
ha persones aturades ea aquel!
Hoce o entra o surt algú.
L'enfonzament correspon al
bull mig de la volta d'entrada
de la Casa de la Ciutat on hi hacia instaLlat MI fanal que caigué
amb gran estrèpit barrejà amb
les runes.
Ahir a la tarda examinant el
noe de renfonsanaint, poguérem
donar-nos compte del perill que
significaba el pas per aquell
saió (la construcció del qual data de l'any 18W, ja que el trespol té un gruix de dos o tres
dits ( (I ns 40 midimetres).
Sense anar matt temps enrera,
recordem l'arribada del F. C.
Barcelona, rnotiu pel qual va omplenar-se aquell saló de gom a
gua).
La ohnl l as ió de Foment
La eomissiei de Fument ha
acordat:
Demanar a l'Ajuntament que
sigui desestimada la petició d'un
particular sol.licitant autoritzacid perqué circulen per les
linies de tramvies d'aquesta
tat cotxes-"bar" per al serseix
Tramitar eds expedients referente a les obres durbanitzaei6
de la carretera de Ribes, un dels
projectes compresos entre els
punta A i B del planol i un allre
referent als lame compras entre
ele carrers de Sant Jacint i Espronoada per existir ja conaignació en el preesupost.
Pasean. a informe de la ponencia de Pares'la instancia de la
representad() dele hereus de
cunfianea d'En L'ele Ribas i Itebordosa oferint t e rranys per a
Pares a la Itabaseada.

Entre anees l'oren preses en
consideració les següents mocione:
Dels senyors Massot, Esecaa i
Santamaria per a que es destinin
2.000 pssseles a pi eellocació
de voreres al marrar de Viladidazat
(districto 10); altres 2.000 per
a voreres i rigolles al carrer de
'Peligro', i igual quantitat per
al mateix objecte al carrar de
Rubió i Ors.
Dels senyors Maese!, Escota,
Santamaría i Matons perque
s'instali ril.duminat al Torrent
de Marine, entre els carrers de
Providencia i Travessera.
Visita d'una oongresistes

Ahir a las sa t de la tarda ele
cougresistes del Primer Congres d'Higiene i Sanejament de
Illabitació" van fer una visita a
S'Ajuntamenty on foral rebuts
per l'alcalde i eils regidora senyors
Matons, Blajot, Roure i Sabater.
Una vegada reunits en l'histórie Saló de Gente el doctor En
Guillem López presenta alts congresistes a l'alcalde, agraint toles les facilit.ats i cooperació que
ha doma l'Ajuntament Der a la
celebrad() dul Congres.
Li va contestar l'alcalde senyor
marqués d'Alella felicitant-los
per l'èxit qué ha oblingut el Congres i desitjant que la tasca portada a cap doni els fruits desitjats per tothom.
Els visitants i els periodistes
que fan informació a l'Ajuntae
rannt l'oren obsequiats deapres
amb un petit (lunch al Saló de
Conferencies.
Acrunpanyat del director de
l'Institut municipal de Bene fi cencia, doctor Mer i Güell, va visitar tambe l'alcalde el doctor En
Norbert de Llinäs remetent-li en
nom de la vidua (tal que fou cap
del Dispensari municipal Otorino-laringológico doctor N'Asen Martín, la biblioteca de respe:eialitat a que aquel l es dedicava
i qua destina ad Dispensara del
qual frai ell el primer director.
El senyor marques d'Alella va
agrair ratenció.
Sienamont c:'...scrtutura
Al destella de d'Alcaldia ha estat signada l'escriptura per a
l'empedrar del carrer da Guillem
Tell, entre els de Saragossa i
Anfós XII a favor del Foment
d'Obres i Construccions, havent
estat autorazada pst notari
ecaiyor Poal.

Primer Cctigrs d'Higiene i Sanejament de

l'Habitació
Es reuniren les quatre seccione a dos guares de quatre,
presidides psi doctor Soler i
Guarde, i actnant de secretaria
els dactors Anfruns i Vila
Conieneada la .sessiö, el metge
milltar senyor Serret Tristany
diserta sobre `La ventilació dels
'dormitoris de les tropes". El se_
nvor Moya Sitraz de "La color
ein rhabitació del soldat". Seguidament parla el doctor 'laude de
"L'element demogräfle en el pro
litem:1 de l'habitació" i el doctor
Solry Gely sobre el "Padró caji art (le les cases". El tema
"L'habitadó i les grane osciladona tèrmiques" anava a carree
del (Sector En Pere Farreras.
EI senyor Aaquarld, en caleta,
tracto da la "Solució all proble_
rem de la casa higiénica a bon
Defensen tamhe llurs pretendes els doctora Puig Jefra, Pons
Ere/cas š Robert Rodríguez.
El doctor, En Manuel Salvat i
Espasa feu grano elOgis del tseball del senyor Freixa.
I es stispen la eessi4 ti er. a
cierna.
•••
E$ reuneixen les guatee Serrions a la tarda a la càtedra d'higiene de la Facellat de Medicina sota la presidencia de l'inspector de Sanitat militar D. Soler i Garde i acluant de secreta ne els doctore Mariä Anfruns,
capita metge de Sanitat militar,
Eladi Vila Cufier, inspector medie escotar.
Oberta la sessió, el comandan(
inetge Josep Serret Tristan Ilegeix ha torva comunicació titulada -La ventilació dels dormitoris
de tropa".
El tinent coronel de Sanitat
militar, doctor Rodrigo Moya, Ileeeix la seva comunicació titulada "El color en rhabitalge del
eoldat".
El doctor Badila, director de
l'Institut municipal do Demografía, Ilegeix la seca ponencia de la
ereció quarta "L'elernent demoeräfic en el uroblema de l'habi.1
talgo".
El secretar' (le la se,cció primera Ilegeix la ponencia del doctor Víctor Soley Gely "Padró saaitari (le vivendas. Maneres practiques de realitzar-lo".
Explica la so y a comunicació
"L'habitatge i les grane °senadone tèrmiques el comandant
inetge doctor Pere Farreras.
El senyor Aiguade Ilegeix la
seva comunicació titulada "Solució al problema de la mil bigje-rica i a bin premnt

L'arquiteete eenyor Raspan
( oincideix amb el comunicant
El doctor Puig Jorré llegeix la
seva comunicació titulada "Influencia decisiva de rhabitatge
en raparició i desenrutllautent de
la tuberculosi".
El doctor Pons Freixas
Ii seva comunicad() "Els aduars
de Barcelona: Htir extensió i ea iaeterfstiques. Projecte per a Ilur
leansformació".
El senyor Gallego Ramos (di( ita al sensor Pons Freixa i
enyor Martillo, el SKI colaboranor.
El ponent de la recen) sanitaria
.ton Antoni !lobea Rodriguez Ile,
ad:a el seu treball r Estudi higienic del regini terinológic de
rhabitació i deis mitjans per a
mantenir-lo adequadament".
El doctor Manuel Salvat napasa delimita la paraula per posar
de relleu la gran inipoetäncia que
la la comunicació del doctor Pons
'rc'ixai diu que constitueix el
'clou" del Conores, pula que el
reinei al mal habitatge de barraemes que tant abunda a BarceloHe, no este contingut en la comunicació.
El senyor Sabatas demana que
es dongui carácter preferent a les
( .onclusions del treball del doctor Pons Freixa per considerarl es eficaces i d'urgencia. Ei docter López s'adhereix a les anteriors manifestacions i se suspèn
la sessiS per assistir a la confeencia del tinent coronel d'enginyers senyor Bosch d'Atienza.

L'afer de La Bisbal
La Comissió organitzadora de
lacte públic' de protesta contra
siSterminada actuació del jutge
de primera instilada del partit
de La Bisbal, que lingué lloc el
passat diumenge, dia 5 del mes
que soin i que oportunament. varem resaenyar, ens prega de trasmetre en son nom les mea expressives g rades per Ilur cooper a ció i adhesió a les nombroses i importante personalitats i
entitats que han volgut contribuir amb Ilur prastigi a la iniciativa de la Unid Jurídica Catalana en fer-se ressó de da indignació produida a tota Catalunya pels greuges intenta a
la nostra gloriosa Ilengua.
Especialmen remerciä d'actuació de la novella entitat "leció Catalana" que porta la seva
adhosió fina al punt de pendre
Vade,
pan 113)11.01444.1
-.
_

INFORMACIO PALAU DE LA di
D'ESPORTS GENERALITAT
CICLI91112
E1 camplonat de Barcas
lona
A mida que s'apropa la fasta de
(lema passat. creta l'entusiasme
de tote els amateurs ciellatgs per
a presenciar les diferents curses que, organitzades rol Sindical
de Periodistes Esportius, se celebraran al Veleidrom de Badalo
-na.
Els inscrita han de pasear as-ui
pei local dels organitzadors (Canuda, 13, primer) amb el fi de
rebre Ilur contrassenya, i la dele
managers, puix hi ha ordres severes de no franquejar l'entrada a
qui no en iiaat proveit.
El programa que regira les pro-.
ves es el següent:
A les deu del mal!:
Carrera de neófita. — Premia:
Pessetes 40, 30, 20, 10 y 5.
Carrera de eliminació.—Premist
Pessetes 70, 40, 30, 20, 10, 5 y 5.
Provee per a selecionar als finalistes del Campionat de Barcelona. — 15 quilúmetres darrera
motos.---.Als no se.eccionals; Peasetes 00 i 40.
Tarda, a les tres.—Carrera a
la americana (segona categoría 1
inferiors).—Equips equilibrats.
—Premis: Pessetes 7a, 40, 20 i
10.
Campionat de Barcelona Mala
darrera motos).—Prentis: Pesse,
tes 350, 200 i 100.
Reglamenta de la Unió Velocipédica Espanyola,—Inscripcions.
Canuda, 13, premer.
Comenearan ainb rigorosa puntualitat, encara que deixi de presentar-se algún deis inscrita.

AUTCeitatnit.IShAE

Comtssió provinolai
La Comissió provincial ha des-,
patxat els segiients assumptes:
Exempeió de subhasta
Lada per l'Ajuntament de Morid
tornes per a radquisició de la
mina Pallares, propietat de don
Antoni Sitges, amb destinació a
rabastiment d'aigües de la Dea
blació.
Exempció de ,subbasta sol.licitada per l'Ajuntarnent de Sant
Ctigat del Valles per a realitzar
les obres crack 4uinat i construir
aceres al carrer de Santa Maria
de la dita locailitat.
Un diputat valonork
Ahir complimentà a/ senyor
Valles i Pujals diputat provincial de Valencia doctor Moliner.
Avui, el eenyor Vallés, acompanyarà ai doctor Moliner a la
Universitat Industrial 1 a les p asee de benencencia de la Mancomunitat, 0mb l'objecte de que
pugui estudiar ei set/ funcionameen',.
En A"lanuel Albot
El president aeccidental de la
Mancomunitat, don Félix Escalas, ella interessat pel eurs de la
rnalaitia del popular poeta i vete,
rä periodjsta don Manuel Ribot
i Serra, ei qual va ésser company
seu dat Consistori deis Jors Flo,
rada de Barcelona ,
otetricuci6 de cabals
En el "D'unten Oficiad" d'ahir

ea publica la distribució de eahals de ha Diputació provincial
de Barcelona, corresponent al
present mes d'octubre .

EI uartst11 d'aquesta setmana
Ave/ quedara deiinitivament
tancs.da la inseripció per a pendre
El president aceide.ntal senyor
part en aquesta cursa . i que la in- r- escates, desnrés del Cansen, rebé
tegra un lot de marques que Kan ahir a la tarda als periodistes. Va
esperar una nula emocionant en dir que entre altres assumptes de
ei circuit de Tarragona.
tràmit tractats al Con.ee/1 perVan desapareixent les incógni- manent va acordar-se fer censa
tes sobre els corredora, sabezt- rar en acta el sentiment per la
se ja que el "Senechal sera mort de !'insigne poeta En Miguel
tripuhit pel celebre especialista Costa i Mollera. membre corresfrancés Latt agl iota, guanyadue ponent de l'Institut d'Estudis
del Gran Prerat de Lió, de la Vol- Catolano.
ta im reatara i altres diverses
Deseres el president digur que
1..airtants curses que - acre- no tenia res mes que comunicarditat coas una notabilitat del cia nos, acomindant-se de nosaltres
desear.
com a president, puix avui torna
En el Moto Club de Catalunya a possessionar-se de la Presidena
no es donen punt de repós en ul- eia el senyor Puig i Cadafaleh,
timar eis detalle de tan important que arribe ahir arnb l'exprés de
organització; se'ns prega de fez França,
constar, per a coneixement . de
Visite;
tute els seus associats, que vista la impossibilitat d'enviar a eaAhir visitaren al prendent de
deseó els Mole d'entrada a les tel-. la Mancomunitat senyor Escalas
burles, se serveixhapaesar per la el canonge Puig i el regidor se-.
secretaria del Club a retirar els uyor Rocha, per a invitar-lo a la
que els corresponguin,
inauguració de l'Hospital de Sant
Pau, que tindrà lloc el dia 12 de
El Gran Preml Penya Rhin novembre.
Els preparatiue per a aquesta
El nano, Vidal de Liaba.
cursa internacional, que tindrà
tera
Hoe el dia 5 de novembre a VitaEs traba a Barcelona, de retorn
fraile, continúen activament.
La casa "Aston Martin" ha co- del seu viatge a Parle, e/ diputat
municat que el major Coe, no po- a la Mancomunitat i benvolgut
dent traslladar-se a da riostra amie nostre En Pelai Vidal de
ciutat, ha estat subetituit .pel fa- Llubatera.
unís coneuctor Douglas Hawkes,
acabat d'arribar d'Amèrica, on ha
obtingut exits formidables. Es
Víctor Landa (E. D.).
considerat a Anglaterra per un
Eduard Mateos (H. D.).
deis Inés //Unte pilote, i amb
Manue. Teixidor (II. D.),
conste Zborosky (que, restablert
X. X. (H. D.).
ja del seu accident, ha triomfat
Roman Taribeealgo (Indian)a
ara sorollosament a Bruokilauds),
Joan Martorell (îndian).
la marca britimica veurä magnia
Ignasi Maczea (Indian).
ficament eje-tensadas les seres
Josep Claramente (Indice).
rrobebilitate de victória.
Side-ears de 1.000 cc.:
- El cap de l'equip, Talbot DerAntoni Renóm (Indian).
ruir', En Lec Guinea, tarnbó anVicens
Garnion (Indian).
gas. ha d'arribar asi sobre el 22,
Patriei Satriletegui (tedian);
en el seis yacht particular.
Nidal Melero (Indian).
L'equip de la Cbiribiri lamba ea
Pero Estalella in. D.),
trobara, aviat entre nosaltres.
Josep Seex (11. D.).
En el cerce it es treballa feGerman Villar (H. D.).
brilment per a deixar-lo enllesVicens Nema:e (11. D.),
tit, de manera que els enfrenaJ. T. (11. D.).
mente puguin començar' aviat.
En el trajecte d'Allmünia a YiPILOTA BASCA
lafranert. allana del viratae, s'hi
Al Frontó Omita'
estan adreçant les espaioses tribunes, capaces per mes de sis md
Partits catre suels de la S. 5.1),
persones, de eoustruccid especial per a diumenge vinent:
i desmuntables, amb dos rengles
A les once:
de liot ges separados per un amplia
Bolos: Aballf-Patinada.
corredor i extenses grad e ries posBlaus: Balet-Barguiió.
teriors. En la part anterior i a
A les dotze:
uns tres metres de la carretera hi
Roiga: Germano Ra.
/mitra un eapai d'uns sis metres
E:taus: Rigau-Mas.
d'amplada, reservat a llar de posseig. Sota tole eis ponte d'obir,
Boyes diversos
la instaLlació d'aquestes tribunea
La Junta de ¡loare% <le la Sec..
serà perfecta.
efeli 13 . d'Esports i Excureions ddn
El circuit, en ele indrets mita
"Centre Antonomieta (le Deliranecessaris, catara cereal amb ba- deuta del Comerç i de '4a Indús.
rreres; no tibetana la vigilancia tris", en el NPU deseradr minorar,
Ins rebut malees severissimee s)er en el possilde. lotes les branques
a impedir que ningú del públic que integren resmentaila Seedo,
s'estacioni a . la carretera ni a C s propuse intensificar i amptiar
les cunetes.
la tasca que junt amb els Con-Mes
Tots aqueets detalla, de per ei respectius ve realitzant.
indiquen renorme tasca de prepa.
Al dit afecte, la proposta del Co
nació que està realitzant Penya mita •'Excursioni,me, convotel
Ithfri, permetent esperar que el tots als socis del Centre a la junGran Prerni del 5 novembre mar- ta general extraurdinäria, la rival
cara una data tedie per a l'esputa Chulea lloc el divendres, die 27 del
motorista a /a nostra terra.
Que son/ , a les deu en punt del
vespre, amb l'objecte de proceda'.
Campionat del Moto Club a la diseussió i aprovacid del Re.
de Catalunya
glament d'Excursionisine.
Essent de veritable importäneia
La inscripció per al Campionat
social de MULOS i side-cars no po- la implantaciö de reementat Re..
dia éser Inés notab:e1 com pot glament, es presa als socis ene
eoncorrin a la junta.
veure's:
Motos de 750 cc:
Enric Granado (Indina),
Denla passat, rAgrupacid
Star (Indian).
Ernest Pundsark (Indian),
euraioniela al" fa qt una eioair-,
eh, el ca4tal1 ihl )4914444 per
Motos de 1.000 cc.:
Manuel ' uente ,(11.
Brodo. — "
El Trorcu Armanaud.
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LA POLITICA A ANGLATERRA

:Ha estat designada
pels aliats la Ciutat
Laussana per a celebrar la Conferencia
de la pau

Lloyd George'presenta„ta dirnissió de tot, eli Govern

Paris, Petit Pansen"
11111 que el Govern trances proposare la data del 5 de novembre
próxim per a la reunió de la Conferencia general de la pau a
Orient.-Havas.
Paris, 19.-Lord Curzon ha diuna 'letra a M. Poincaré
proposant que la Conferencia per
'a la pan d'Orient es reuneixi el
'die 13 de novembre priaxim a
Lausana.
Freno areepta la designació
id'aqueeta població, peró si els
bif es s'hi oposessin irreductibleplena els elide designarien la
'panal de Lugano.-Ilavas.
ELS GENDARMES KEMALISTES
A TRACIA

Constant i neble, i9.-Els elle
eomissaris aliats han deelarat
'que la gendarmeria procedent
Anatalia anirà direetament a
ràcia sense pasear per Constanaanoble.
A conseqüenein d'aquesta
descents gendarmes kernalistes arrfbats a bord d'un vapor
meran expedite a la nit en ferroearril cap a Tracia.-Havas.
LES DIFICULTATS DE L'EVACUACIO DE TRACIA

r Menee, 19.-El president in...
teni del Consell, senyor Krokidas
celebrat una conferencia amb
ei ministre de França sobre les
ldincultats amb qué es troba l'e,
N'anuló de la Tracia a causa de
+la manca de material rodat, puix
companyia de ferrocarrils es
'riega 2 rernetre el material necessari perque no han estat pa_
ig•ats els antics crèdits que s'eleven a uns 15 milions de dracraes.-Rad in.
Atenes, 19.-El president del
Consell ha manifestat que Ce_
I enlació de Träcia es realitza
.emb mollee dificultats, a causa
eue la poblad() civil s'uneix a
l O5 tropes per a fugir räpidament
deil territori subjecte a l'evacuaLondres, 19—Les darreres no
. Veles rebudes de Constantinoble
aliaren que l'evacuaeió de Tracia
pels grecs continua amb norma_
!tat i cense incidente de cap
)mera.-Hava.
UNA PROCLAMA ELECTORAL

GREGA
r Atenes, 19.-El Comité revolucionari ha publicat una pro_
clama demanant al poble que li
presti el sen apoi a les próximes
eleceions amb l'objeete de poder
continuar la seva obra de salvacid de la Petria.-Radio.
LA CATASTROFE DEL RAPID
DE CONSTANÇA

Bucarest, 19. - La calästrole del tren ràpid de Constanea ha
causal 19 morts.-Havas.
/ LA SITUACIO A LA INDIA
AGITACIO RELIGIOSA EN EL
PENDJAB
e' Amritsar, 18. - Augrnenlen
els disturbis religiosos entre els
akalis. El nombre de detinguts
tpassa, de 1.500. Regna certa inquietud arnb motiu de les festes
'religioses del 20 d'octubre que
atreuen tole els anys gran nombre de petegrins a Amritsar.
El eaeerdot encarregat del San
luari d'Or ha adreçat als sikhs
'una celda per a qué acudeixin en
.bloc per tal de fer presid sobre
• el Govern i obligar_lo a efectuar
lait nombre de detencions que Cotas les presons d Pendjab no
eiguin suficiente per a contenir
els presos. El Govern per la seNa part manifesta fermesa i ha
'Set públic que no vacielarä en
efectuar 10.000 detencions en
cas necessari.-Radio.
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partit coalicionista.desfét èi la reunió de
ton Club :: L'acord pres :: El procés de la crisi
Mr. Bonar Law accepta condicionalment formar nou ministeri
El

Londres, 19 -En els centres
opaencionistes s'opina que si els
censervadors tenen realment el
Irepósit de reconstituir-se en un
aran partit polftie, PS precie que
aliene de tot i par dennint de tot
posin terme a les rivalitats que
entre elle existeixen en la actualitat.
aquests centres no enlabia
abrigar-se m temerlo que la reunió d'unionistes i conservadors
(salita ventatjesa per la coalició.
San melle els que creuen que
enalsevulla que sigui el resultat
daiquesta reunió, les próximes
eleceions generals aniran precédales, a causa del fracks de Mr.
Chaniberlain, de la dirnissió del
Govern i tots esperan amb interés les manifestacions de desconlent que tal vegada facin determinats membres del paren coneervador, que no han estat invalide a la referida reuni6.-- Hae
vas.
EL QUE DICEN ELS LLIDERALS

Londres. 19.-Durant un esmorear n Ionel en el sen honor pel
National Liberal Club. el marques
Lincrilnsbire, membre del grup
lliberal de a Cambra deis Lords,
ha declarat en un discurs, que el
senyor Lloyd George ha posat al
país, en el curt espai de guatee
anys, en una situad() poc menys
que abocada a la bancarrota.
En lineen Britànic, afegí,
1 opina) dominad es que la enalició es murta i que- el senyor
Lloyd George es un borne politic
rcaba t.
Al mateix banquet, alr. Glasdone ha ti eat en cara a Lloyd
George el no haver fet res per les
poblacions cretenses d'Asia Menor, desafient- lo a cumplir iminediatament els seus compromieos.-Havas.

Londres, 19.-Mr. Lloyd George tia presentat la diraissiú de tot

el Gala:lace-Hayas.
Londres, 19.-Lloyd George ha
presentat la seva dimissió i la de
tot el Govern.
Aquesta decisió ha estat pro.'
sa després de conèixer neo:.
pres a la reunió dele conservadors unionistes a CarlIon Club de
presentar-se a les próximes olercions nana a partit independent
amb cap i programa propis.
Aquest era l'acerd que es lenta la per deseomptal.
El resultat de la reunió era es..
peral amb gran l'iteres.
layad George baria astat tolo
el metí en el des'palx de la Prosidéncia esperant conéixer 'acord
que es prengues.-Tlailio,
ELECCIONS PARCIALS
TRIOMF D'UN CONSERVADOR
Londres, 19.-En les eleccions
parlamentaries efeetuadee a New
port per a designar el que havia
d'ocupar la vavant deixada per tin
Hiberne el conservador Cloy ha
obtingut 11519 vote. derrotant
al eandidat laborista.-Havas.
MR. CHURCHILL, OPERAT
Londres. 19 -Mr. Churchill
estat eperat arnb bon exit, d'una
apendicitis. El seu estat es satisfact ora-lineas.
LA REDACCIO DE LA RESPOSTA
FRANCESA AL PROGECTE

EMADDURV POBRE REPARACIONS
Parí . , 19.-Ahir a la tarda ce;
reuniren els senyors Poinca're,
Berthon, Reibel i De Lasteyrie,
amh l'objecte de redactar la resposta francesa al pro:rete Bradbury.
A Pacte assistiren alguns teca:ice. Sembla que M. Barthon insistiré prop de la Comisen) de
MR SONAR LAW
Reparacions parque sigui desear-',
Londres, 19.-Mr. Bonar Law tat el projecte anglas.
ao
assistire avui ale debate que es
El phi du Franca es portar a la
promouran al Canten Club.
practica la resollad() adoptada el
Segons d'opinió del "Times', 31 d'irgan darrer per la ComisDonar Law podré comptar amb sid de Reparacions i estahlir el
rnajoria de vots del seu par- programa de reform e s a les finances del Reich, descarlant no
tit.
Tole els diaris fan ressortir la cal dir-ho, tot el que es relacioirnportäncia i interes de la reunió na anah mesures reereitives, per
(tesa r aleó de competencia guvern a m er tal.--Hava s.
LA REUNID DE CARLTCri CLUB
París. 19.-Domé es reuniré la
Londres, 19.-Nombres púlehe Comissid do Reparacions por a
es trobava estacionat a Carltoa ertaminar el progecte de reforma
Club abans de celebrar-se la re- financiera del Reina elabora! pol
unió politice anunciada. La puli- Govern trances. Aquest prog. n,cte
da havia pres grane precaucione. preven per a eonlenir la baixa del
En arribar Balfour. fou rebut amb mer c mides molt rrías estrietee
manif es tacions d'entusiasme. que l e s del progene angles. can
Quan aparegué Chamberiain, el consisteixen en garantice i saneions eventuals.-Radio.
pablic dona mostres de disgaisl.
Chamberlain va exposar ele LA CONFERENCIA INTERNACIOseas punts d'obir. i Remar Law
NAL DEL TRECALL
reclamé la independencia deis
Gimbra, 19.-La sessid inauconservadors. Aquesta proposicie gural de la Conferencia internafou aprovada per 186 vots con- dona! del Treball sRa celebrat,
tra 87. quedant per 'consnewent anda tota solemnitat, nomenant
rompuda la coaliciae-Radio.
preside/0 al delegat anales Donahan). Per a una de les eomissions
L'ACORD PRES
es noinenk presicent al delegat esLondres, 19.-La reunia
conservadors, celebrada a Corlton panyol, conde d'Altea, suhseereClub, decidí per 186 vots contra tari del ministeri del Trehall.
87 que el partit es presenti a les Tarelie fou nomenat pre.eident
eileceions com a partit conserva- d'una Comissió el minisitre de
Cuba a . Berlin, senyor Agiten
dor independent.
text de l'acord adoptat dio Betb ano our
aixf:
LA CONFERENCIA INTERNACIO-La present reunid deis mernNAL DE DRET MARITIM
hres conservadors a la Cambra
Brussel.les, 19---Han comendeis Comuns expressa l'opinió del eateles sessions de la Conferénpartit conservador, estant com cia internacional del Dret menesta disposat a cooperar meta ele tira. El Govern l'aliia ha presenlliberals coalivionistes, ha de tat una meció a una de les subpresentar-e a les eleccions eom comilsions perquè s'exigeixin
a partit independent. amb et seo respdlasabilituts a les Compauyies
cap propi i amb el seu propi proa ene transportin ennigrants.-liaerania."-Havas.
vas.

• Ginebra, 19, - Els incidente
sorgits nitre ele senyora Ninaud
i JOuhaux no han Wat resolts
encara.
Els obrers mantenen la candidatura de M. Jonhaux i el grup
patronal mantindrà la del sed
contrincant.-Ilavas.
Acnam DE NADAL ELS AMERICANS EVACUARAN EL RIN
Neva York, 19. - El ministre
de la Guerra nord-amerieä ha
declarat que havent canviat
situacid d'Alemanya les tropas
nord-arnericanes d'ocuparla, en
el Rin seran e n aruades abate; de
Nadal--Radio.
ELS EE. uti. I LA S. DE N.
Washington. 19. - Amb
Un del nomenament a tilol oilcids dcl doctor Durst, cap de da
receló de Química Biológica del
departament d'Agricultura, per
a representar als Estats Units a
la comissió de la Societat de les
Naciente enearregada d'estudiar
la campanya centra cenes matadties, es declara a la Casa Blanca
que ele Estats t'ante accepten lotes lee inviladene per a formar
par! a Mol °nonas de les romassitias i de la Societat de les Nadone emanare qua s'ocupin d'ases-tunales que inleressin als Estate Units.-Radio.
ELS FRUSULMANS HINDUS
Delhi. direeters musulmans bit die han declarat que
el Traetat anglo- irak es inaceeptable • pels musiiimans, per motius de religie.--Havas.
LA nroRaArati-zAc:o DE
L'EXErOIT BELGA

Brueeales. 19.-En el Consell
de ministres celebrat sota la presidencia de al. Theunis, s'ha contintad l'examen dele projectes de
,liei sobe la reorganitzaeal de
II eHereit. La sessió s'ha
:gat fine a aquesta matinada. Res
trasllueix de les deLliberacions
del Consell, poró la diacuasiú
sembla que ha estat viva, especialment en ço que es refereix a
la di:Sesteó del reclutament regional, del qual setriblen partidaris
detalle ministros, mentre la major part de llurs col.legues sala
oposen.-Redio.
UKRAINA VOL CANVIAR EL SEU
REGIA'

Varsövia, 19.--1,11 comité exeentiu ulrrainih tia aprovat una
resoluoid demanant el carvi fonamental del régun d"Ukraina en
front de la federaeió russa. La
resolució apruvada fa constar que
es necessari conienear immediatament negra:U:done entre lote
els Estala federatius deis Soviets
per a crear Una unió de repúbliMina souialiste.s dels soviets governades per un sol comité central executiu i un sol consell general de comissaris del poble,
arnb una política estrangera cornpletarnent unificada.-Radio.
LA CONDICIO PRECISA
Peris, 19.-laenviat especial
de l'Agencia Ha yas a Londres,
comunica el que segueix:
-"S'i.hiaba de saber que el sonvor Donar Law accepta l'e.nean'ea de formar nou Govern, meró
condicionalment, g a que és procc que sigui idead cap del par_
tit conservador abans que puigaii constituir el Gabinet.
Es probable que el dilluns
xim se celebri una reunid per a
procedir a l'eleeció del senyor
Bonar Law, perca mentretant es
realiter aquest ene, no hi }mara
res ni es fand res en ata que afee

la a la formaeid del non Govern,
En determinats centres poli_tics, es parlava aquesta nit deAs
aenyors Chamberlain, Balfour
alai mateix ile Birkenhead, com
a probables col.laboradors
Bonar Law en el nou Govern.Hayas.
ELS DUBTES DE !SONAR LAW
Londres, 19.-L'Agencia Rentes' saber d'elevadissima procedencia, que el senyor Botar
Law explicä. al Rei que no pot
pensar en assumir les responsabilitats de formar Govern cense
saber abans si els unionistes
d'ambdisee Carnbres acceptaven
la seva polltira, afegint que se_
ría precie que es convoques previarnent a l'efecle una reunió de
lote ele diputats i a Lords unionietos.
S'assegura que aquesta reunió
RO celebraré el diumenge o el chillaras próxime.-Havase
EL PRCCES DE LA CRIS'
Londres, 19.-Després de pro_
clamar-se el resultat de la votació, Mr. Charnberlain en entrevistar_se amb el senyor Lloyd
George per a examinar amb ell
la saneen acordaren diableas de
erider ets altres individus del
Govern per a consultar-los, perd
entretant, alguns ministres conservadors que havien votat a la
reunió unionista per a la independencia conservadora, veientse impossibilitats de seguir al
Gavera, no esperaren a que el
a enyor Lloyd George prengués
cap decissió, sima que dimitiren
a Vade les Hure respectives carteres, pera l'efeete produit pea
aquestes dimissions fou eclipeal
immediatament per una altra dimissió més resoriant o sigui la
dimissió total del Govern.-Ha°vas.
LES VICTIMES D'UN INCEND1

Lisboa, 19.-11a estat vended
1 enterrament de l'obrer que res-

centment, i amb ocasió de prestar servei per a extingir un incendi que s'havia declarat a bord
d'una gasolinera, sufrí ferides de
gravetat a consequencia de les
qual ha mart.
Lacte de l'enterrament, al qual
ha concorregut nombra públic.
ha constituit una sentida manifestaciú de dul.
Els catorze l'eras restants con,
Mimen a l'Hos.pital, convenientment assistIts.- Ha vas.
LA IMPORTACIO DE VINS A

SUISSA
Berna. 19. -- El departament
federal d'Econornia politice ha
iieorciat coneedir una autoritzacia
general per a importar vins per
lee fronteres de França i Italia.
-Hayas
LA REINA DE BELGICA EN ELS
CENTRES MINERS
almena 19.-La reina Isabel de
Belgica visite., en el Sen viatge a
Hasselt, alguns centres miners.
Abans de marxar la reina volgue
baixar a un pou, qual cosa efee
tala vestida amb l'impermeable
blanc dela minaires i al cap embolicat un ample vel nuat al coll
amb un mocador de minaire. La
reina baixa a 600 metros de profunditat, visitant les galeries i
sent aclamada pels minaires.
Ea dio.
PESTA
París, 19.-A l'Ambaixada bntanica s'han rebut informes de
Londres participad, haver-se registrat durant al pasada setmana
a la ala Maurici 75 casos de pesto segada de defunció,-Havas.

El Govern ha presen.
tat, a 1. ,g,em/g4 la
'oeste de 'confiança,
essent votada per 389
contra 148

-

París, 19.-(Cambra des Da
putats).-En discutia-se l'oree
del dia per a la seasió del dimana
práxim el Govern demanà que es
mantingues en ell la discussió del
pressupost, plantejant amb aques
motiu la qüestió de contlanea.
Per treseents visitante neo vott
contra quaranta vuit. la Carnbra
assenti a la demanda del Govr2rn.
-llevas.
EL GOVERIII FRANCES I LA
LLEI SECA

Parle, 19. - Telegrafien de
Washington al "New York He.
rald" que la resposta del Govere
francés establint les bases de la
say a formal protesta per les mi.
des adoptados per l'Altome genoral relatives a la apeicació de
la Ilei de prohibició de begudes
alcohóliques a bord de vaixells
estrangers aigües nordameri.
canes, ha estat remesa al depar.
tament d'Estat amb un detallat
qüestionari sobre l'assumpte Hayas.
OBITUARI
París, 19. - A l'edat de 61
anys ha mort la célebre cantant
Maria Rosa Montbazon.-Havas,
LA VACA D'INSCRITS RIARITIRIS

UNA AGRESIO A MARSELLA
Marsella, 19.-Anit, a alxó
les nou, alguns inscrits marftims
5ortien de la Borsa, lliures del
Treball, quan foren agredits per
uns vaquistes. Per a escapar pujaren a un tramvia que passava,
perd els vaguistes els atraparen.
S'havien canviat ya alguns cops
guara intervingueren els agents,
els guate detingueren a tres dels
vaguistes.-Rädiee
D'UN ESTAFADOR
Nantes, 19. - La policia ha do.
ungut
i
un individu autor de noma
broses estafes. el qual es deia representant d'una casa construce
fora d'automábils i en el Saló de
lAutomdbil, de Paris, reparti un
catälec anunelant la venda a termini dein cotxes que deia repres
sentar. Per aquest mitjà recollia
a Nantes i Parte uns mil cine
cents encärrecs, cobrant quantitate a compte i desapareixent
de sp rd s,-R ad
DETEMCIO

ELS LLADRES DE LA JOIERIA
LEVI DAVANT DEL TRIBUNAL
París, 19.--Avui ha començat
davant de l'Audiència del Sena la
causa contra ele autors de l'as.
salt i :obatori de la joieria Leal,
del Boulevard Saint Martin.
Els procesada, Gaucherat,
crolx 1 altres, que estan en nele-Odia, en unió de Juli Huiehnard,
que s'assenten a la banqueta dele
aeusata, assaltaren el 19 de jume
de 1921, a ma armada, aquella
joieria. Poc després de lea ved
del matí. en el moment en mel
equella acabava d'obrir-se, batlaren d'un auto i un d'ells rompa
amb un manen el vidre de l'apee
redor, apoderant-se de dues
fates, vana de les quals contenía
62 analls i l'altre trenta parells
d'arraeades, valuat tot en uns si
cents snil frenes. Després eraprengteren la fugida en l'auto.
mobil, fent alguns dispare en di.
ferents direccions.
Els altres cinc processats flgals
ren com a encobridors. La causa
esta assenyalada per tres diese.
Radie.
UN EXPULSAT PER LA POLICIA

Paris, 19.-La poliria ha cxpulsat al diputat de la Presea
Oriental, senyor Revestiste, airee.
tor de la "Bandera Reja" a & legal en el Congres comunista.
causa de no tenir passeports.Hayas,
__e

CATALUNYA'
ir

GIRONA. -El sol anunei del

ebncert Crickboorn-Bueó, amb el

eal la naixent Associació de Míaeica inaugurarà les seves tasques
+pi vinent dimarts, dia 24 del „co>ene al Teatre Principal, ha
llespertat un gran interes entre
.els alleionats a la música.
o El nombre dels associats a les
Distes d'aquesta entitat va augInentant ràpidament a mida que
;Ill'apropa la data d'aquest aconlehrement que es esperat amb ve'atable neguit.
Continua oberta la inscripció,
Iktmetent;se també, per al con ert inaugural, la de socas tren.,
1114unts.

¡ P TARREGA.-Divendre vinenf,

les 27 del corrent, l'Associació de
renendrä les seves exlefisjoeg ligäb el euneert

inaugural del seu segon cure, el
gual ha estal confiat a l'excealent
violinista belga Malhieu Cricboom, que serà acompanyat al
piano pel conegut concertista i
:eputat compositor catala Tue
mas Bux6.
L'anunei d'aquest concert ha
despertat un indescriptible entusiasme i és esperat pels sacie d'aquesta benemérita entitat
cultura arnh veritable neguit.
Els estralls de l'aIguat
CASTELLO DE LA PLANA. . Es conéirrun nous detalls de
l'aiguat del diumenge damunt el
poble de Toga.
El riu Mijares arrositega el
pont flotant, quedant sense co_
municacid la població.
ed barranc de la Forga, ter-

me de la Honda, l'aigua Se n'ha
tnnmenat el pont.
Tarnba ha estat arrossegat el
pont le Padrosa al terme de Cortina t flemosa, que han quedat
incomunicats,
A Lucientes, l'aigua ha des,
truit tres molins i ha causat incalculables perdues en la colilla.
El governador civil i l'inspeee
tor provincial de Sanitat, aeompanyats del senador don Bernard
Gómez, qui portava la represen.
tació dels companys de da provincia va rearrer els llocs pera
judicats.
El diputat a Corles pel dlstrica
de Lucena, don Vicens Cantos,
ha marxat a Alcora.
Diversos diputats han acordat
dirigir-se al Govern per a (Jeme'
nar-li auxilia urgente, a fi da re-,
melar la crisl aguda que traversa
sa la producció, crisi agreujada
pels danys ocasionats pel temporal.
En el terne de Jerique,
nu tre 2" del Vaystoetzj
t/a

trat d'Aragó, sIm produit un des
prendiment ls terres en una extensia de 200 medres, eninamantse a0 metres de la via i interrompint la comunicació.
El servei de viatgers s'efectúa
amb trasbord.
DI governador ha telegrafiat al
Govern sol.licitant socorsos.
El amador senyor Gómez ha
proposat a l'alcalde d'Angora
d'obrir una subscripció pública
per auxiliar els perjudicats.
Les autoritats, davant l'estat
en que es traben les vies de comunicació, han hagut de desistir
de visitar tots els pobles castigats fr.2c a tempestä.
REUS. - Ahir tingud lloc en
el teatre Fortun y el corleen a
ekrrec de l'Orqu'estra Pau Casete amb qu einaugurava el seu
segon curs da prestigiosa Associació de Concede de Reus.
El teatre Fortuny era pie de
gom a gom, oferint brillantissim
Itspeetes .• - •-

En apareixer el gran mestre
Pau Casals a l'escenari esclatä
una prolongada ovació, repetintse els aplaudimeuts al final de
cada part i a l'acabament del
concert, que fou escoltat amb lote devoció.
Al programe figuraven obres
de Bach, Beethoven, Schubart i
Wagner.
- El praxim diumenge els
Pomells de Reus celebraran solemnes anee amb motiu de befluir Ilur bandera. Hi assistir
el fundador de la instituciú En;
Josep Maria Falda i Torres, companyat del secretan del die toni
En Joeep Serra i Ustrell.
Al matt es beneira la bandera,
eetl e brant-sa abans una missa de
Gonuinió que diré, aixis cona la
plkstica, el t. 1. senyor delegat
de l'excelentissim senyor cardenal arquebisbe de Tarragona. Al
migdia sardanes a la placa d'En
Prima i a da tarda gran vallada a
l'estatge del Patronat Obrer de
Sant Josep.-C.„
•

MOLINS DE REI.
- En rnig de la mes gres
animació, el diumenge passat
comensaren els perlita de futbol
Carnpionat de Segona categoria, traslIallant-se el primer
equip del Foment a la reina població de Camella, on juma atar'
el primer del Elèctric. Desprest
Oe forta Huata, en la que el Fete
ment desplega un ben joc, resolté victoriós aquest equip per
pols a 2. En el partit de segunl
teams també guanyä el Forund
per 4 gols a un.
- El primer diumenge han
de jugar partit de Campionat el3
equipe del Fornent i Federacia
Obrera, havent-hi una gran espenada. Encar que cona es MItural, existeixen ele admiradora
de cada Club 1 tota ella voldries
la vietória pel seu predilecte,
Qe suposar que aquesta vila
liaré una bona prova de cultura
i civilitat, no posposant l'amor
convilatans al farlateme
castas

EÄ PUBLICITAT.
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CONFERENCIES
El

Consell de Ministres

Les Juntes

militars

El plet deis enginyers

Referencies del sots- Els precedents de
tractat..,Anglaterra
Aprova el
1 Reials Ordres
;secretari de, Guerra
minisiee de Foment expesä

s'havia anitneitit, a 'lee ;
. Com de
la tarda et reunlren, .deltalladament les raons delerma.
quatre
els ministres a la Presidencia
per a celebrar Consell.

AENTRADA
L'
A les (malee de la tardm han
reunan ...Ve d'arribar ole ministres
la Presidencia per a celebrar
U:mundial Consell.
Ilan entrat junte els senyors

nies, Argüelles t Fernändez
lprela.
ila dit el ministre d'Estat que
'leve per a la reeolncia dels
f ei ennipanys el traelat comer_
cal amb Anglaterra.
A vontinuacia ha fet constar
'el ministre de romera que rhaviro visilat aquest metí la - eorm a aie) de miners meturians per
a aeceptar la fórmula proposadt pel Govern.
Aquesta diepoeiciel té earinder
general, porque es traela d'un
permi per a tot el raelne nado_
real que arribi a por!, espanyols.
Ei preeident ilel Consell ha dit
nne 5.'aprovari e n inOlts expediente 410 tràmit i algunes eoees petitee.
E. propesa donar compte
Ministres i tel reeultel del v.atge
de S. MM. a Sevilla.
No hi havia em cosa de ve.
!Pabilo interes que sotmetre al

nanas del criteri seguit per a la
repartida del credit consignat en
pressupostos per a subvencione
d'Obres dels ports. L'expedient

quedä aprovat.

Donà compte deepree delta eihiede) en 'que es troben els expedients de liquida tons de mal,
ja molt aveneades i que s'ame
baran evita.
'autoritzà al ministre de la
Guerra per a presentar a les
Corts un projecte de !lea moche
firant la de 8 de juliol de 1921,
referent a rficials invàlids.

El ente-secretad de Guerra,
general Barrera, ha rebut acolesla tarda als periodisles, i referint-se al retoma del senyor MiHan Astray al Merme 1 al regal
fel pel 'l'ere estranger a la Reina, s'In expresset en imials termes que el sots-secretari de la

Presideneia.
En el cure de la conversa. un
periodista ha al lucid les declaracions publicarles per un perieidie
de la nia, atribunles al coronel
Nouvillas, president de la Junta
Informativa d'infanteria. .
Se tire aquest assumpte—ha dit
el general Barrera — facilitare
una nota oficiosa.
ii ha mollee exageracions en
tot el que es ve dient, i sembla
que es vol que el gos rabii,
.Altre periodista ha preguntat
si l'Estat Mejor Central admet els
ascensos per metete de guerra.
El general Barrera ha cantestal alirmativament, dient que

Els periedice segueltren i eldicant atenció au plet entre els artrliers i ets enginyers indinetrials.

El "Diario Universal" cita diversos casos en que ees artillers,
aprofitant la confusió en la interpretació de difarents Remes
Ordres han pretes invadir l'esfera d'aceró dels enginyers industriaba
Fa notar que el R. D. cragost
de 1907 disposa que ele profese
sors de les Escotes d'Enginycre
Industriales haurän d'ésser — 1
abre es ben legic — engirryers

industrials
Segui nt les mateixes nnrmes,
sempre que l'Estat ha negarlazat serveis i creat escalafons
d'anginyers indnetrials, ha disposat taxativament que s(vls lenien dret a aquestos llocs els
enginyers industriales eivies,
veient-se obligat a rendid() de
ctiu "Civil", per a desterrar la confusid nasenda a l'abogar-sa els artillers el tito' d'enginyers industrials de l'exèrcit.
Cap d'aquests drets fou impug
nat pele artillers,
Observa, finalment ei fet (pie
ele enginyess industrialls, que no

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS :

LA QUESTIO DEL MARROC
D'una marxa i d'un present
Segueix
Presentacions ,
el canoneig rll,Penyg
La Comissio Picasso
Tropes repattlades
El sots_secretart de la Presidencia, en rebre aquesta tarda
els periodistas, ha manifestat
que el cap de la Legió Estrenque en alguns diaris havia Ilegit
gel-a, sensyor Millän Astray, havia marxat al Marro° obeint ordres del Govern.
—No hi ha res d'aixa5---ha afe_
git el sennyor Marfil—el qué ha
passat és que, donat el sen esperit militar i sabent que sanaveto a realitzar operacions,
volgut anar allí.
Tocant al present d'una joia
fel pel Terç- a la reina N'idee
ria, ha manifestat que l'origen
de tal present es el següent:
Quan es va repartir al Marroc
des estrenes de Nadal rany pes_
set, no va pensar-se amb el Tm..
Aleshores veient la Rena
descrea, preguntà als legionaria
que desitjaven coto a ealrena.
contestaren que vine generosos 1

careto vegeren amb sorpresa que
no tenia pripulants.
Noticies rebudes assegurerl
que foren recollits per un velad' desconegut i que es traben
a Tänger.

SORTIDA DE lES FORCES RE-

GULARS
Sevilla.—Nombres palie ha
despedit a Ilee forces regulars.
NOTICIES DE MELILLA

Nielilla.—Demä marxarà a Vae
lencia el batalle' d'Otumba.
Foren aprovats els següents
— El coronel Riquelme aseeexpediente:
gura que sois ha vingut per afees
Presidencia: Declarad() d'utiparticulars.
litat pület i ea per a expropiaeiä,
— Es moll comenta t entre els
de tres cases a Barcelona a pro_
elements militare, el discurs proposta del mMisteri de la Guenunciat a Sevilla pel senyor
rra.
Sänehez Guerra.
Guerra: Diverens expediente
— L'e-sposa del general Losa_
sobre adquisició de material de
da ha visitat els hospitals repare
guerra.
litt caldo i llet entre els soldata
leseala continuava oberta com
Exped;enls de Iliberlet condi- sempre.
malaRts I ferits.
cig,ars.
eirmal.
— Novament ha estat hostilitSe li ha pregunta l sobre l'obAleshores
la
Reina
va
ter
un
Altre roneeeei6 de la Me_ jecte
de la vista que havia fet una
eat el Penyal de Vélez pels reeeplendid donatiu de totes_dues nons de la costa,
dalla de snfriments per la Ini- comissió d'enginyers civils al seque no varen
Coses.
tria al Huera d'infanteria Joan nyor Sänchez Guerra, contestant
ferbaixes.
ele
Desitjosos
teglonarts
de
Caetillo.
de
mes
torea
qua
l'edisposen
que ho ignorava.
Contestaren les nostres bate...
Hisenda: Distribució de eabals
rice.
Parlant, per últim, de les pró- norme que la crió els hi &Srta. cerrespondere a l'obsequi,
una
suberriprid,
de
quota
no
ma
del mes.
prnclarnar
com
permès
Mamai
s'han
ainies operacions militare al
— Ola Pella hostlitzade la pria
Expedient 90brr ndalliField de
rroe. Ita dit que no tindran la im- s'ha fet en :un fullet editat pele jor de den p p e g etes. 1, COM que Citó de Didal, essent batut l' eMr1C1lirit r ia per a eeennyament
artillers,
"que no toleraräe una PIS legionaria eón sic Mil, el reque sin concedeix.
portància
nemic per Partilleria espanyola.
El ministre d'Inetracrió
de moneda.
seducid contrària als säus (leed- capta pujä a una ares encla cuL'Alt Comissari ha ajornat el
portava en cartera ni neenmpa
Diverens de fiarle:e de enoilate. UNA NOTA DEL MINISTERI DE jos". Amb tot r e specta- han pre- ma.
sen viatje fina a da próxima setLA
GUERRA
lberad
e
a
la
eotnietre
les que
Trehall: Expedient rehabiligat al Govern que s'assessori
SEGUEIX EL TIRCTEIG ICCRO mana. Ha martat cap a Valencia
rió de la reunia.
Al ministeri de la Guerra han
Innt la Cambra de Comen d'A_
diversos COSSOS consultius, Enel batalló expedicionari d'Oh/TiaMelilla. — S'han presentat a
Por All im ha arribet el ser.yor revelo.
eacilitat la segiient nota:
ginyers civils i militars, Reial
ba,
Dar
Quebdand
td
remalles
rebata
Bergarnin.
"En algun periedic se m'atriFrment: Expedient d'adenielAcademia de Ciencies, !tejad Ame
El vapor "Escolano" q't a ha
de
eotmetre's.
amh
el
desi;
—Porto—ha dit--diverere
ció de dues gru p a pe) port. de hueixen unes declaracions que jo
Corcel
de
demia de Sant Ferran,
sortit de Larraiz amb eis regne
Les
nostres
bateries
bateen
tirdieats, alarmas sehne fiaade de
em guardarla molt de fer.
de
decidir-se
Estafe etc., abans
!are de Larraix, ha rebut l'ordre
Aixf m'apresso a manifestarrep:lale a eorielats estrengeree
Altees d'nbrea d'empedrament
deixar terma una dispoeició abf l'artilleria mora, les peces de dirigir-se a Ceuta i no a Mee
dei
s
guate
estan
emplaçades
ea_
ei5tribn de eabels del mes i atho.
drets.
veas
els
del port d'Alacant.
lesiona
tant
que
ulla com estava disposat.
vant les pordeions de Kudia
Dones, be; en converses privaerre riectee. Derines, porto un
Governació: Exped i ent rataUNA AGRE3S10
eepedient per a recaptar l'auto_ neet al rannicipi de Terol, a la des amb ames meus, quasi PX- En la mort &I poeta Costa 1 Llo- Azria. Els moros, en petits intercale, no ceceen de canonejar el
r:tracia del Carleen, arnb ich- seva instencia, les dieposilinne clusivament amb militare, he maMELILLA. — Ahlr, entre Bach
bera
Penyal de Vélez.
jene d'adnelirir màquines amb
i lrestacle de Tistuten, foren
del Reial deeret de 4 d'agost 90- nifestat els meus part iculars
PALMA, 9.—L'aleable ha rebut
Les filtirnee agressione no hen agredits uns empleats de la casa
desti a la fàbrica de la Casa de
punts de m:ra en certs assumpsubeiatencies.
signat
pel
senyor
coincideiun
telegrama
coses
causal
cap
dany,
pecó
les
dele
algunes
la Moneda.
tes.
En
Murto, de Gibraltar.
Marina: Un expedient de lli_
ha bertat provisional.
—C3m va el defic:f
xo amb el que treatribueixen els Nicolau d'Obver. testimontant el dies anterloe produiren algunes
Resuatä mort el toter Alfons
pregartet un periodista.
Bernal, natural d'Alcira tele l e Altre nropoeant la forma d'in- periadics. Per& consti que no eentiment de LA PUBL1CTTAT destroces ale ediflets.
gran poeta Costa
--Homo! Ara ostral emb suLes posictons de Bufet:lit 1 gal, de 27 anye.
igal , e. dele aprenents maquinis- podia pensar que arribessin a ex- per la more, delordenat
al seo seterioritzar-se.—Signat, Codofred : Llobera i ha
perque acabo de rebre tes de l'Armada.
Azib-Midar han estat tiroteladee
Va retire tres trets al cap, un
cretar' particular senyor Pifia
per renernie, ale( cona äl comboi ä una sosä i l'altra al brafi.
ce- 400 milicine, import. de leGràcia i Justicia: Dive rso s e..c. Nouvillas."
remetes a la familia del
que sortí de Dar Drius per aprod'oLligne ; cre del Tersar.
r.Dts acompayants pogueren fu-.
pedients d'indult de penes greus. EL PENSANIENT D'EN ROMANO- que el junt
amb altres telegra- visionar a alguns destacaments, gir.
difun t
Es clan que cal paeur_los. pe NES
DEL CONSELL
ANIPL11.2.10
condol
rebuts
aquests
mes de
re de lotes maueres, el delira
Ele moros agressors desapaa
Cornennä el Corsell donant
Cora ja aveneävem ahir, el dies. dele quede ha donat compte
EL COMUNICAT D'ANIT
(. ieferior el que hi havia quan
reime ren.
el ministre d'Estat dels comte de Romanones pronunciaeompte
l'Ajuntarrent.—C.
carem vaig fer cärrec de la
El telegrama de Guerra da..
Despres aortiren forres del re-'
en qué ha quedat concer- rä dintre de poca dies un disquesta nit. din au:
giment de Guadalajara,
Sen Eineneee. Aeeshores, meo termes
el tractat amb Anglaterra i cura al Círeol Lliberal, per a traci
BarPalma
seTernent, necendia de 120 a 140 tat
entro
servei
aerl
El
"L'Alt
Comissai
d'Esmarya
guint
ale agressors, sense (roal
les reclamacions que al sea te.r deis problernes d'actualitat.
erehone. i nema afortunadament, de.
Marroo participa a aquest mi- bar-los.
celona
dirigit
algunes
han
departament
partit
Iliberal
recoEl
cap
del
Fu rebneaa la xifra de 90.
mu stert lo semlent:
El cadäver del xofer fou portat
entitats que creuen perjudicats neixerä en aquest discurs que els
PALMA, 19 —S'assegura que el
En a:x n'i inteneix. naturalment,
En els territoris de Ceuta, al cementen i cm es reuniren tots
rentree
en
els
seus
drets:
InforMasini,
militare
(Juntes
marques
de
elements
Cl cure de la campanya Id Mael trarta l i In Púnn
matives) tenen dret a que seis vista celebrada anib lekero Ma- Tetträn i Larraix, sense novele:ata ele autos i camionetes civils de
Slian repatKat 20.000 he- ciaS'aprovä
Melilla, fent homenatje al xofer
En el de Melilla el dia 16 es
desicanada amb els ministres atengui amb estricta justicia llorquina, ha convingut en una
me, i era se'n trocla de rera _
retada_ sempre i que seis reconegui i
coLlaboració i que d'aquí un mes presentaren al capitä de la min mort.
Iran 20.000 ns; de manera que d'Estat i Hisenda estä
10, catorce famílies de BeniDemä se li fart rautdpsia
amb efanno hornee menye . la Hi- nada amb una gestió que e s fa- concedeixi, sense cap minva i I mig comenearä el servei entre said, amb .e n et de Ari persoes eelebrarä renterrament.
•
5 ( - t e prierä desenrofllar-sc mult rà prop de l'Amhaixndor crAne sense pretericions, tots aquells Palma Barrebina amb aparells nes.
Teagressid fou comesa des
en relació amb els dret 3 drets que els corresponguin.
moderna de tres motors per a deu
firs al proa que jo afir- glaterra
Tora l es figueres de moro Que d'unes hipares de moro, a la dre
passatgers.
Sentada aquesta base, el comme soase pur a rep reetifica_ dels aglomerats, tenint ort ceenp_
bi ha sota Iehelexuga. ron agre- ta del carril de Bast a Tistutin, on
te la di:revió dels free anye
te de Romanones farà história
c. que nliffire dos rxereicis podit el paisä Alfons Bernal, re- abarro acampaven les trapes.
que es fixa la sera vigencia.
quant ha succeit a Espanya des
La Cambra de la Propietat
cha, ar
ele pressuposstatant mert.
i
desenyor
Ferfine
a
la
data
enmiele
el
Donà
l'any
1917
de
le e a Espanya.
PALMA, 19.—I.a Cambra de la
A Utat-Aixa dos xico t s moros
ALCALDE QUE DIMITEIX
eimissió pre- remira la conclusió de que per
En aeueetre condicione a po_ nändez Prida de la
tenint
en
Urbana,
Propietat
trobaren una bomba d'aeriplä
ha necessitat
cintada per Mr. Ieloyd George
Espanya
hi
amor
a
VALLADOLID.—Lecabada la lli-,
den vosties inventar-se totes les
proximitat
del
terme
la
compte
abandonada
1
al
volguer
ecamiimprescindible de que cessi l'accencia de Ces mesos que 1i fou
operaeinns que els plagui sobre i d e la eriei lambe plantejada
dei R. D. sobre lloguers, Ola dinar_la, feu explosió destrose-ant- concedida, l'alcalde d'aquesta ca(Palia per dimissió deb senyor
tual estat de coses.
Mermes; riere tinguin en compdel
Consell
i
del
al
president
r
igit
dos.•
per
començar
Faeta.
El Govern ha de
pital, don Antoni Martínez Cabrete que je declaro que no aniJusticia prec
E: rerreeentant d'Eepanya a adminirstrar justita rectarnent, i ministre de Gràcia i
ro, avui s'ha encarregat novanient
DE LA PONENCIA
rern a Alhneenme sinó d paisà.
que siguin ateses les con,
gant-li
que
convençut
militar,
Rema assenyala la possibi'itat relement
de l'Alcaldia.
(ilusione del congres de Madrid i
A casa eAlcatä Zamora e'han
A LA SORTIDA
de que) formi part del nou
es alai, es limitarä a complir amb
Moments despees ha dirigit un
rassernblea de Barcelona.--C. retina aguaste tarda els cine di- eflei
• El Coneell da ministres va
ver se eJ cap del feixistes Mus- el seu deure, que no es altre que de
al ministre de la Governació
pillete ponente que han d'eme- diniitint el càrrec, per la reiterahealear a les vuit. donant_ se del entine
el de servir la pàtria, complint fiDEL RAM DE CORREUS
tre parer sobre l'expedient
anida la següent nota ofieiosa:
da negativa de les minories alíe
Es rarlä en el Consell de a delment les ordres del Poder exe"Cornete:O el Coneell donant
reciamació que Espanya feu el cutiu.
Moments abane de començar responsabilitats del general Pi- na i socialista a prestar-li la nee
temple el rniaietre d'Ealat
Tatieä pel manteniment dele !maInsistiriä que, de continuar les el Consell ha arribat a la Presi- casso, per a continuar restudi cesmäria assistència per a la fueasetimples del son departarnent. tees Mete als Serle Liocs.
cid administrativa,
coses com fins ara, no es comprodència el director de Correos, se- de l'assumpte.
E: "rimel de Madeid, eeconei_ meterä a assumir les responsabiLlenada la invitada tela a Esnyor Rodríguez 1. iguri, celebrant
REPATRIAMENT DE SOLDATS
panya per la Sodetat de lee Na - reerit la justicia que ens ami'- lit ats del poder i (art aquesta de- una breo entrevista amb rl preLITOGRAFS EN VAGA
Da Tifieria, Tertí. Segóvia, ele
erre, es va acordar presentar a
re amb motiu del seu viatge a clarada') davant dels seus correlisident del Consell i l ministre de
--Ea la reunió que
CORUNTA
Se‘
illa,
'Tener:fe,
ride,
Càceres,
que
no
les Carie un projecte de Llei auRoma, ha aeonseernit que el piel gionaris perquè aquells
la Governacid.
e'ha celebrat a l'Alcaldia, a la
1
Saragossa,
Pasajes,
Santander
t e retzant al Govern per a que a tir:gui tren solució favorable per comparteixin aquest criteri adopHa dit que la conferencia tenia
cual han aseistit representacions
ß,, nyblança dele dense palcos
a Espanya.
tin la resaludó que es creguin per objecte donar-li compte que es reben telegrames comunicant de les empreses litogrätIques i
ein la proporri6 de g u•la, rontri_
El piel, que sostenen els En- més eanvenient i derivin vera al- el servei de Comunicacions va mia les entusiastes recepcions tetes dele obrera, no s'ha arribat a cap
leuei y i a e'empriastit de la re- ginyere industrial: ha entrat en tres campa polítics.
llorant de dia en dia, que es tse-, a les trapes repatriedes de! Ma_ acord, i segueix, per tau t acuse
d'arranjament aeg,nns ma_
Anuneiarä qtre , aixi que (unciere balla amb veritable fervor, enea- rroc en unes, i en altre3, deis solucionar el conflicte„
lució d'Austria.
També s'aprovà la concessió nifeelacione dcl propi president ni el Parlament, presentarä una ra que es nota rescaesesa de per- preparatius que es fan amb tal
motiu.
als pagesos d'El Clarea perju- del Cansen. Aquesta est mana va propoeieiió demanant a lea Corta sonal.
INVITACIO ALS PROFUGI
En tete aquesta actes ha dod.eats pele esdeveniments de ju_ rebre la visita d'una Corniesia i que declarin que els ascensos no
Ha afegit que va renaixent la
As ui 5 lca lirinat una important
miel de 1921, la totalitat d'inaviat es distarà ura Reial ordre siguin renunciables ni commuta- confiarme, corn ho demostra fet minat l'entusiasme dei poble.
A Santander arribé el vaixell Reial ordre, que demà apareixerä
d e mnització que ele hi fou re- aelaridera assenyalant els drets bles.
del funcionament de laCaixa Pos"Itorneu" amb 460 soldats del a a Gaceta", per virtut de se
In' lee dure parle litigante a sasol-estufa per la Cornissiö
No està filial encara el dia tal d'Estallvi, on les operacions
regiment de cavaliertia de 'ra- qual es declara que tole els prohan arribat a la mateixa escala
nada a referte descomptant
tisfaceid de les mateixes
en que s'ha de celebrar aquest
! „,/aie, pera serä abans del que abans de plantejar-se el con. las era, de guarnició a Palencia. ftxes que arribin procedente
quasi tat ja rebuda i determina't
El Rei arribarà a Madrid el
deenierica o do restrauger poe
De malaltia moriren un barfilete.
les condleinns en que seis hi ha
die 23 i ds possible que el dia 25 dia 28.
den entrar a Espanya i durant ule
Ili llague un moment que es gent i tres soldats.
i.d'entregar el restant i forma
fan un non viatge a Córdoba a
Les trepes han t l nigut bona re_ termini de 48 hoces presentar-em
PER A L'EXTINCIO DE LA
cregué que seria neceeeari pignorobleete d'anar a una eaeera a
Serme de reintegrad.) dele dits
a les Comissions mieles i ea
rar alguna valors perquè els buda.
LLAGOSTA
Moratalla.
aveneament s.
aqueet termini no podran ser de.
clients retiraven en la ProPoretó
El Con s ell no ha tIngut eaS'examiriä pel Corleen el proUna comisaió, l'orinada pele reMAL TEMPS
thiguts ni denunciats.
jede de conveni ande Anglaterra.
räeter pone perque lea coses presentante a Cc-es per les pro- d'unes 100,000 pessetes diär.es
sobre lo 3 imposicions que es
A Cädiz el vaixell "Iela de Meque fou acerptat en principi.
retan exartament igual que el
NtEcies de Lleyda, Tarragona, SaLA "GACETA"
din que se eelebrä el banquet a
reserva de la gestir) eneomenada
ragossa i Osca, presidida pel mi- feien, pera cona quo tot ha tor- norca" que havia de surtir pornat a la normalitat, s'ha pogut tant material de guerra i queEl diario oficial publica:
ale ministres d'Estat 1 Einaneee
Pelan arnb honor del Xa de Per_ nistre de la Governaeió i el 3otsper a la ratiflenció i aclariment
secretari d'Instrucció, senyor Cae arribar incide a acudir a remares viures i personal de trapes, so3_
Retal decret del ministeri de
sin, on En Sänehez Guerra tin.d'elinins detalle, acabada la qual que ocasió de , canviar impres- teil, ha visitat al ministre de Eo- tit d'obligacions del Tresor ami) pungiré la macla per hacer rea Marina autoritzant la despesa de
Larraix
dient
000.000
pessetes.
de
but
telagrannee
tre(m'unte
deis
79.119.300 pessete3 per a sis sube
s'eetimarä definitivament apro.. Sima arrh els senyors Maura, nrent, donant-li
que a causa del mal temps s'haNat,
niergibles tipus C.
•
marques d'Alhucemes i comte de balls realitzats per a rextinció
via tancat el port.
ELS CARCONS ASTURIANS
Retal decret del rninisteri de Fi.
Romanonee. Aquests tres ex prez la llagosta i demanant ampliada
El ministre d'Hieenda nolitleä
Larraix.—A causa del tempo- narices aprovant la refundiciú que
al Censen l'exit favorable de la
de crèdits per acabar l'obra ini.sidente del Consell reconeixeAquest mate acompanyate pele
ral la barra presenta un aspecte ie publica de les disposicione le•
(terrera ernis e ió d'Obligadone
representante en Corte per Asren arte el Govern mana amb re- ciada.
El ministre de Foment els ha
del Tresor, que m ig ra t les res_ plaudim e nt de ropiniA. oferente
s'han reunit al minisleri impone nt i °l'ac ta greu perill a gals 'vigente, relatives a la con,
tribucid sobre les utilitat3 de iß
ki e cions establertes per les opee ti els seto; vote al elarlament, contestat que continua ocupante de Foment ets hullera asturiana. lee embarcacions.
Luitant ami) les ones en una riquesa mobil.är.ia.
recions de-pignoraebe sovint usa reeervant-se thicament el rom- se preferentment d'aquesta qiiesEle reunits, ami) el senyor ArDuana,
ha
sucumba
Reial ordre do Grticia 1 Justa
des en aqueets casos, s'ha cobert
tie i que plaentment accedirà a güelles, han ultimat alguna pe- barca de la
te l'intervenir en el Cangrés per
Vera jubilant a don Pire Gil.
la concessió dele crèdits soLlicitito detalle' que quodaren pene un indígena.
a fiarla alguns puras en retada
a r ed d'un dos rente cinquanta
barcassa
d'una
de
la
ole
deutes
exise
auxili
Marra registrador de ra Proa
'pea c r ol, aproxirnadamant.
mez
En
tate i ecintegrarä
ami) la política que se segueix
denle en la reunió d'ahir.
Han arribat a un complet acord, Companyia de Mar, sort1 el val_ pietat de Tortosa de primera das
El ministre del Tr e ball donà al Marmota contrària al seu cri_ tents actuaiment, segons dispuse
xell "Aragua", que recollt ele se.
la llei de plozues del camp,
ennipte de diversos assumptes tefe
solucionantse el problema militar.
Retal ordre do Finances nto.
> r elente en el seu ram.
Ei Govern ha comunica t imnelts tripulara La bureassa quedä
Denr Os proposa el senyor
dificant en el sentit que es pu e
• Se'l autoritzä per a soLliciter Sänchez Guerra efectuar la seva CATEDRA DE LLENGUA BASCA diatament la saludó a ers autarie abandonada.
Tumbé el balandro "Teresa
blica, a partir del dia pr.mer
tats d'Astüriee perquè lee forces
PAMPLONA—La Diputació ha
len forma legal un crèdit ele mig anunciada conferencia amb el
Alverola" aparegué al port ame d'abril de 1923, la tarifa de pita
de l'exèrcit i de la guàrdia civil
anille de pessetes destinat a la
milite de Bugallal i cci dies sur.- donat el nomenament de profestents de l'anual E. del P.rie: das
ee lebraeid
Congres de Cata- cessius hin farä amb el senyor sor de base de reneeeene a sP:orx que s'havien conceneral, turnie a bandera demanant pràctic!.
Aqueeee 'Olieren 1 111 len101- ud. da ïU de mala Ite
akijj
bre§ il'Illt,ramar,
La Cierva. e, jOeseP Manee"

LA

Crónica Social

CrönicaJudiciária
AUDIENCIA PROVINCIAL

VAGA SOLUCIONADA
Ha quedat solucionada la va-

dele manobres d'Olesa de
t ntserrat, havent obtingut dele
entrons l'augment de dos rala de

Liornal.

EL CONFLICTE DEL VAQUERS

Els obrara vaquera del Prat de
Llobregat no accepten les contrap asas que els entregaren ele paarana en la reunia que celebraban a !a Delegació Governativa
)5e1 Treball, en contestació a les
peticions que els tenien fetes.
Segons sembla, els obrera han
Konoedit als patrona un termini
ame tartaja avui per a que seas
contesti definitivament si accepten o no les bases que ells pre/sentaren.
CORIISSIO MIXTA DEL
TREBALL EN EL COMERÇ
DE BARCELON.A

En la sessiú celebrada el dia
.36 del corrent la Cornissió Mixta del Treball en el Comerla d'aquesta ciutat prengui els següents acorde entre altres d'intaras particular:
LAprovar sala propostPS del
Camitas paritaria en reclamacions particulars de dependents
contra Ilurs respectius patrona i
resoldre onze recursos de revipió contra falls de la Comissia.
i Avisar als establiments denosninats Granjee i similars, que
Besprés de les horas assenyalaales en e! horari per a les confileries i pastisseries no poden
vendre doleos i pastes a pala dels
gue es consumeixent al mateix
Jocal.
Concedir a varas establiments
ßed.rats a la venda de Ilegums
cuits i a chareuteries les autoritzacions necessaries per a atantire's a l'horari fixat per a aqueoclasse d'establiments.
Pasme en estudia d'una ponim,cia especial la reglaraentació
:es fires i venda pel earrar i a un
ultra ponancia el del compliment
Bel descans dominical en les espardenyeries.
ELS EfelPlareATS DE Dar-iCA I 3Bina
El Sindical iliiire prafessional
wEniplcats de Banca i Bursa adyerteix el públie que la menor
coaccia produira autorräticament
retirada inmediata du tute eis
empleats que (rebanen a Banca.
Diuen que cense surtir de la
aegalitat apelaran a lats els proacediments_

Vistes de causes

Han estat suspeses les vistes
de causas assenyalades per al dia
d'ahir a les Seccione primera
s4gona j guadal, per difamas
molías.
A la Recaló tercera ha rompa
-ut. Andreu Garcia Blasco,
-reg
cessat per robatori, obtenint del
Tribunal pepular un veredicto
d'incullpabilitat i l'absolució de la
Sala.

.ASSENYALAMENTS PER AVUI
AUDIENGLa TERRITORIAL
Sala primera.—No ti assienvalamenta.
Sala sogcna.--Jutjat de Pulsa-cerda: Major quantia. Carme Rus
sifiol contra Sebastià Abel j un
altre.
Jutjat de Falset: Pobresa."-Jo-.
sap Solseneh contra Joan Escoda
i altres.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. — Jutjat de
l'Audiencia: Avalot públic. A.
Borne ajarla i un oral per furt).
Seocló se9ona. — Jutjat de
l'Oest: Hornicidi. Josep Dista (J u
ra!

Secci5 tercera. — Jutjat
Llotja: Tinenaa d'útils per al robatori. Casimir Ileynes i un altre
(jurat),
Secció quarta.—Jutjats de :a
Darceloaela 1 Granollers: Dos
orate per l'ad i injaries.

DELS JUTJAT3
Estafa

La casa Naddaró i Companyia
ha presentat una denancia- contra un subjecte Que, utilitzant
nom d'un client de la casa, va adquirir un magneto, valorat en 600
pessetes, resultara que en moler
cobrar-la van trobar-se amb què
el olient aijada no havia fet tal
encàrrec,

Autópela
Els metges forensas doctora
Trias i Bravo han practicataPautúpsia al eadäver de Miguel Llopart llaulle, que va asser assasinat abans ahir al carrer de Miguel Angel.
La mora va asser m'odiada per
hemorragia cerebral traumätica.

NOVES
riOU ATEMPTAT

A la porta de l'església de la
• El Carnita exeuutiu de la Fe-. placa de Mata ran, de la barriada
elsració de Dependents de Cata-, de Sana, l'aspirant de pulida Pene
.1unya, tenint en cample al mi- de Lucio Guarnan, de 35 anys, fou
mero i la importancia dels te- agreda per cine individus, que 11
raes era enlata ja per diferents feren deu dispare, causant-li dues
.entitats 5.Jeraths. a la segona ferides al costat esquerre, de proreservat. Ha estat assista
magna Assimblea de la Federa- nastic
Dispensari d'Hostatranchs.
'ció que. com saieuneia oportua al.
r.ament, tindrà lloc en la ciutat després traslladat a la Clínica de
de Manresa, va liendre l'aeord, L'Aliança.
Fs diu que el Guzman anava
a l'objecte que puguin sser ama
l'harnero. disdans. de que se s • abillat amb \asta de raecanic,
lebrin ,ii:es sessions, corneneant
DE L'ATEMPTAT AL
j a primera a les deu de da vetlla
COSi-GERMA DEL "Noi
del día 23 i la segarla a les deu
de< cuatí del dia 29 del corrent
DEL EURE"
mes d'uctubre.
El iletingut desp r és de Paternatat dril carrer del Carme, Julia
Blazquez, ha prestat declararle
clavara del jutge de guàrdia, dient
que passava casualm e nt i en een„
tir els treta es posà a carrer lins
Teaire L,rie Prautic, sota que fou detingut.
direeela del mestre Vidal Nulla assegurat que pertany al
Sometent i portava pistola pertela ha romero-al els assaigs
rilla havia estat amenaeat. No va
la ópeea -La Traviata" que posaIra an escena el praaer dia 29, en disparar, i ver atad el carregadur
de
la seva pistola eslava complete
el Culi:4On Olimpo, a dos quarts
No sala confirmat la detenciú
de cine de la tarda. Als assistenta al cura pasea t els eeran re- del Martas Pérez, nom que ha
eervaiies les ltivitacians lis, el pronunciat diversas vegades el
Jaume Rubinat.
O l a 21,
• •
.
MORT D'EN JAUME RU•i La curiositat per C . ;11iriX , !: el
BINAT
melodrama combitiat una) elaa
La hit després de aatemplat,
menta de la vida bala:e:arana i morí a l'Hospital el cosf-germä
titulat "DI cabaret de los venea del "Noi del Sucre", Jaume Rubtnos", augmenta cada dia.
Horn diu que hi sortirän per- nat.
El mort treballava a la fundi sonatges coneguts, d'aparició dala cid Roca, de Can Tunis.
guata promoura segurarnent
Temps enrera es presentaren al
ves discussiuns. Taraba ha d'ima
treball alguns individus d'un Sinpre,ssionar al peala la forma dicat, disputant-se amb el Rubí-.
agosarada ami) qué as preenten nat.
alguna tipus de %aclames deis
Deslazas rebú aquest amenaces,
anomenats "paradisos artilicials". i per atad la seva dona anava cada
dia a esperar-lo al DeU del tramvia.Havia estat detingut governativament 16 meses, i el primer
últim fou alliberat.
Sembla que na víctima de Paterna
tat havia dit el nom del seu agressor i que la seva dóna l'ha repetit
en declarar davant del jutge.

. ELS TEATRES

Amo [datan I

1,1 Aplec Comarcal
a

Balaguer
el diumenge, dia 29 d'a-

quest mes

populars
Sardanes

Festes

>Míos
Actas diversos en
Oomnenoi'aaió do
la oalquda de Balaguer ei 31 d'octubre de 1413

loutuaril

delalls

DE L'ATRACAMENT AL
PALAU REIAL DE BARCELONA

Per la policía ha estat detingut posat a disposició del Jirajat de la Universitat, que instracia el sumara per l'atracament
als empleats que portaven el dtner per a pagar els jornada ala
obrera que treballan en la coastrucció del Palau Acial, comas el
dia 3 de juny últim, Josep Baptista Marinion, pare de Pere t
Francesc Baptista (a) "Perol".
La detenció s'Ira portat a cap
en virtut d'una denúncia que per
escrit ha fet Domaneo Luciano
Cedrún, pres i processat per tal
delicia, en la qual assegura
Josep Baptista prengué part en
l'atracament, corresponent-li en
el repartuineat 1.738 pessetes. que

ell

digné

Oleandro%

PUBLICITAT

procedir de la venda

d ' unes barraques de la seva pro-

pietat. I afegeix el Cedrún que
Francesa Baptista és innocent
sofreix presó per no denunciar al
'sea pare.
El Jutjat de la Universitat esligué a la gres& practicant diverses dtiigòncies, entre elles, un
acarament entre els processats
Germä Millän i Demanech Luciano Cedrún, el qual acarament
sembla que tinigue importancia.

1 Darrera hora

ATRACAMENT
Ahir a Ta tarda, en travesear el
carrer de la Indústria, cantonada
al passeig de Sant Joan, va ésser
atracat Tomas Carratalä Soasara, al qual prengueren un sac
que contenia 45 duros en reces
de cinc i deu cèntims.
DIs atracadora aren quatre joves que portaven vastit blau i
amenaaaren a l'atracat, apuntaran pistolas.
El Carratala diu que anava a
canviar aquella diners, per ordre
d'un val seu que ta ' una taula de
cara al mercat de la Coneepeid.
UN HOME MORT

Al carrer de Reina Victória, entre ele de Ganduxer i aladorell,
fou trobat un horno mort, de cinqüanta anys, desconeixent-se fine
ara qui pugui ésser la vietima i
quina ha estat causa de la seca
mort,
DESGRACIA

Lluisa Sanchez Andreu, de 37
anys, va caure del terrat de casa
sean, (-arree de Lancaster, número 13, a un pati interior de la
rnateixa, quedant momia a Vade.

Secció Marítima
Val:ella entras

Vapor espanyol "Tito", de la
mar, amb peix. Amarrat moll
Llevant. Consignatari. S. A. du
Navegació i Pesca.
Vapor alemany: "Illä:laga", de
Màlaga, amb carrega generan.
Amarrat moll de Barcelona S.
Consignalari, Torrabadella.
Velar espanyol "Gorgonio IV",
dj Valencia, amb càrrega general.
Vapor espanyol "Rey Jaime I,
de Palma, amb carrega general
i 107 passatgers. Amarrat moll
de lag Drassanes. Consignatari,
Isleña Marítima.
Vapor espanyol "Bellver", de
Palma, amb carrega general.
..Amarrat mol! de Ponant E. Consignatari Isafia Marítima.
Vapor espanyol "Isla de Panay", de Cädiz, ami) carrega gsneral i sis passatgers. Amarrat
moll de Baileares O. Consignatari A. Itipol.
Vapur espanyol "Cullera", de
Valencia, auiti carrega general i
205 passatgers. Amarrat moll
da Espanya NE. Consignaturi,
Cornpanyia Transmediterränea.
Vapor norteamerieä "Minnequa", de Tampa i escales, anda
eärrega general. Amarrat moll de
la Barceloneta. Consignatari,
Agiarcia Hispano Americano Palomo.
Vapor espanyol "Manin", de la
mar, amb peix. Amarrat moll da
Llevad.. Consignatari, S. A. de
Navegació i Pesca.
Vapor espanyol "Cervera", de
Gijón. aria, carbó. Amarrat moll
de San Deliran, Consignatari
Agancia Marítima %l'Hay.
Vaixells degluta.,

Xabee espanyol "Antonieta",
amb càrrega general, cap a Alcúdia.
Valer italià "Marisol B.", en
llast, cap a Niza.
Pailebot espanyol "Hermosa
Beatriz", amb carrega general,
cap a Palma.
Pailebot, espanyol "Jaime",
amb càrrega general, cap a Palma.
'Valer espanyol 'Resaliera", amb
càrrega ganeral cap a San Edita
Vapor espanyol "Joven Pura",
amh càrrega general, cap a Laradie, via de San Fetal.
Vapor suca "Sandvik", en hast,
cap a Cartagena.
Veler espanyoll "Villa de San
Antonio", amb carrega general,
cap a Ibiza.
Goleta espanyola "Comercio',
amb carrega general, cap a San
Edita
Vapor espanyol "Cabo Roca",
amb carrega general, cap a
i escales.
Vatxells cortita

Vapor espanyol "Cabo Espartel", de transa, ea pa Tarragona.
Vapor espanyol "Ampurdanes"
amb carrega general, cap a Rases
i escales.
Vapor espanyol "O. Somni",
amb carr e ga general, cap a Pasages i escales.
Vapor espanyol "Alhambra",
arras càrrega general, cap a Melilla i escales.
Vapor espanyol "Cabo ¡liguen",
amb càrrega general 1 transa,
cap a Bilbao i escales.
Vapor espanyol "Rey Jaime 11"
amb càrrega genaral, cap a Mallas
Vapor espanyol "Suarez
mero 1", en nasa cap a Torrevalla.
Vapor espanyol "Astondo aten,
di", en Rasa cap a Bilbao.
Vapor espanyol "Ballvera, en
llast, cap a Palma.
Vapor espanyol "Juan Mara,
galr.
110§lv cap a 141w,
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EIS CAMINSIEliall[11113CATEMI

DE L'ESTRANCiER per A. Rovira i Virgili

Preu: 25 centims
totes les Ilibreries

De venda en

EL. CONGRES DEL PARTIT CO-

MUNISTA
París, 19.—En el Congrés
l'arta comunista, M. Souvararra
posa de manifest el Iracas soferi
pele delegats de l'esquerra i del
centre en les Ilurs gestiona per a
arribar a un acuTd.
••••••••••••••••zell
Acusa a M. Frossard per la seva
• Gran Teatre Espanyol
manca d'influència sobre el centre i per haver produit confusa) LIIMIEM11111•11MCIIMM01111111011111
•
PEP 8ANTPERE
en el si del partit en , anuradar la
•
AostiMPcto cA8ALs
seva dimissió abans de reunirAro% Alvendrea, 20 dots.
•
se el Congrés.
II Tenue Català Romea
• bre, tarda, a les cinc: Seestern ver- •
Contesta Frossard, participara
rnut popular. Entrada 1 butaca, UNA 11
pesseta . UN CALI.. QUE NO CANla seva actitud, la qual obeix—diu
. TA. Nit, a les den: ESDEVEN1—al propúsit de romandre a la in
Avui, tarda, popular: La
3 NEST AIITISTIC
tornada rodelernacional i entre la gran maso
en :f artes
divertidissima cornadia
sa del partit.
U
•
DE PARES A FILM
E
A DIOS a mes, afegeix, estic
U Denla, ale gable, tarda, COLOSSAL
_
molt cansat per les lluites que be
VERMUT. Nit 1 cada nit DE PARES
III A FILLS: AM.. DON JUAN TCNOhagut de sostenir.
RIO I EL NUEVO TENORIO.
Parla seguidament el delegat
• 111
•
aletnany, fent ressortir la neceesaallE111/131112E12129•••11154
NL, dos . grans axila:
sitat d'un front únic i exeitant al
centre i a l'esquerra a que es posin d'aeurd per a treballar lins
a arribar a la constitució d'un
pan parta comunista francas, que
•
sigui capita d'ajudar a la revo•
lució akmanya que s'està apro- le
•• AVIO,Teatre Cämic
d tente,!, na, a les no:
pant.—Havas.
• en pip o: Colossal progrema. 2 eraParís„ 19.—En el Conisrés del
CANO de TABERNA
n mes, 14 actas: Primer, el i n,,i,:jur
partit comunista, després de aa
le a drama en 7 actea
hores de sessiú, durant les quals
Diumenge, grana funfou aprovada una morid sobre la •
Don Juan Tenorio
Segen, la Ileprnda drarnattca en
Política general del parta, que
dona.
I! len actea
implica l'acceptació Sen5C i caer•
ves de les 21 condicione imposa-des per Moscou, presentada pchs iimasmazzauwaszariamtiab. .• El Nueva Tenoria
DIsaable, tarda g rin matutee PeFrossard i Souvarine, i haver-se
pul.: Don Juan de Serrallongs.
posat a discussió antres dos mo- mmturreseagementirtatanime U
• I cada mi- Don Jasa Tenerlo I El
cione, una de l'esquerra, que pr o• nora Tenorio.
eruta el senyor Vaillant-Cuutier i PI
• i3111113311113333111ä3333333
que Urania Poe mas de 1.500 vota,
u
i una :lira del centre, presentada pal senyor Cachin, que oblinTeatre Líic Cntalit
gué 1.965 vote, iota els assumptes que a g ravien discutir torna3 1111313ZONSINCILMICIliarJ3 311
ven a quedar sobre la taula per
haver donat lectura el senyor Vat
Aval, tarda, fundó a
llant-Coutier d'una comunicació
ELDORADO
1
precie populars:
del Comité exeeutiu de Moscou, a
Companyia de sarsuela
la qual es demana ala de rasque- te
L'ALEGR1A QUE PASSA 111 N
tea comunista que aeceptin els
Orlas - Leonis - Gallego
LA CARCA
lloes de conlianüa que moments
alans hallen declarat cii Ilur deEL .., Z17.111 DE LtssocartAvui, divendres, tarda, a
sig cte deixar els del centre.
CIA
• les cinc: La primera siesta
Les deliberacions del Congres
31 i el sainet de grandíssim
homunista es perlInnaarea ame
li
itNit
exitas, en dos actes, de Cardiumeege, tacala i
a hora aveneada de la nit.
ia les
Arniches i Alfred Tri_
Lalectura del projeete de roa
a gueros, música dels messolució present.11 1. • er la CoraisDON JOAN
gr,
4 o11 tres Calleja i F.stremera:
sió de conflictes, que exelueix 'ligarla comunistas del partit,
cau DE SERRALLONGA
EL CONDE DE. LAVAPIZS
ti
provocat violentes diseusions.
La sessió conUntia ans a aria a
pels
senyors Sagi_Darba, : :
ara a /es deut La primera sis.
o
.
meres hores del mata—Hayas.
lie 1 eadrell i senyora Callao,
in ta. La preciosa sectaria en un seta
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ELS CATOL1CS ALE:A*1AM% D3CONTE N TES DE L'EX-KAISER

Berlín, 19. — Ehe eatólics catan mult descontenta per les maa
nifestac,ions fetes per ll'ex-Kaissr en el capitel de des seves memóries en qué s'ocupa de la seva
entrevista amb el Nunci de S. S.,
monsenyor Pacella Aquesta entrevisla tingué !loe el 1917 i l'exEmperador atribueix a actituds
molt poe, conv. :Iiieuts al sacerdot
que acompanyava al Nunca Semi:da que aquest punt lea -Kaiser
falta a la realitat deis fets tant
en fío que es refereix a mon,
senyor Paealli com al seu suposal acompayant. ja que en aquesta entres isla el Nurici no anava
acompanyni de ningú.—Radio.
FRAGAISEN -LES CONVER-553
ENTRE MUSSOLINI

I GIOLITTI

Roma. 19. — El secretad del
pantit reixasta ha declarat que
totes les converses hagudes elLIre els senyors Mussolini i Giolitti per a tractar de formar un
nou Gabinet han fracassat.—IlaVas.

ELS FEIXISTES VIOLEN EL
TRACTAT DE RAPALLO
Belgrad, 19.—Els feixistes legionaria han cotneneat l'ocupa_
ció de la regia situada a la tercera zona, on, pel Tractat de
Rapallo, es prescribí la evacua-.
ció dels
El comandant suprem de les
forces feixistes Ilanea una pro-.
clama alar, a la tarda, ordenant
l'ocupaeió en el termini de 43
hores.—Havas.

DE BARCELONA
LA REUNIO DELS DEPENDENTS DE BANCA I
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a quatre quadros

el lames salita La mara
sombra, dele germans Quintero,
alca del meatre Serrano.

Circ Equestre

Grane Sane

•

01

Grau cOmpanyla de Mr. Ventura
la Caneas. Aval, Cuadres, mil, a dua
quarts de deu: Extraordinaria runa LIC.. EXit (lela 5 nebutS de la set! mana, G. El Gran Leopold, equlLbrista; edissi sud Parnert, tinte
si en el seu genere; Les 4 Lacones.,
ccróbates; l'espig adama parella de
to clowns Germana Albano 1 RIDD07
• RIDDO? RIDDO? per primera vebada a Espauya. original, Interesant.
bovetal, problema acuse solueld La
dona sea. co.. Seguelieen els apiana diments a Dewyne, l'homo eyasim
L'esat iieÅ da ELS 3 BGAUS, prosentats por N'Arlur alanzan°. Exil
continu de les amistes Frares Cho•
• lot, Eis 3 formidables =Redore
• tira., 8; Les 3 Júpiter, aulandits
12 banastas «miles 1 els g ratis elowni
114 Pompoff, Thedy 1 Emil. Dmila,
10 ¡sable, a dos (marta de Cine: I 1511- 111
•
ale eDpeCial. Nit, a tres Cuarta 50 al
deu, I dlt menee, tarta e ial. u—laman/irles funciona,

•

antanasnaunamamanamari

Teatre Nou

n atimasaaasozzog/311111
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Saló Catalunya
Notsble se..uct. Atul, (Leandras.
p moda, esa mal vist, triomf absolut
U del rel da la brttna. El net, per
• Charlet, p batut el record de
meint mundial; tot Barcelona tenrt aquesta ruagna pelileuta. Ealt
•

F
areaere'
derir. Du
remmereri
engeer, raer erirena:
Peldeee
• La patita
periodista, per Nary 1/11ka
1, IM. Atiat, l'obra mesara da Douglat
Falrbanks: Cte ten, moaquetars.
IR

anazatormaarmatzaaalum

Cornpanyia d'opereta

VICTORIA PINEDO

LLUIS BALLESTER

Avui, divendres, a les cine:
Las golondrläas, pel gran liara.
ton Ortiz de Zarate; a les deu:
En busca de un marido; La alsaciano.. Exil gran del nou i notable baríton Rosend Franco, i
l'obra de gran exit Que és gran
Barcelona. Decorat
presentació

Diana-Argentina- Excels ior
Aval, divendres, El nou Fano
tomas, salita: Oh!, aquells temas;
Fora del chor; L'aventura de
muslo-hall; Frescura de cuinera
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DOMA _

Ahir, a na tia, els dependents
de Banca i Borsa es rouniren
per a acordar si la dependencia
del llana llispano- Americà ha_
via de declarar o no la vaga.
Oberta la sessió es dona cornp_
te d'haver-se presentat al Goverit
civil l'ofici anunciant la vaga, la
qual rosa fou aprovada.
Posat votad() l'assumpte
que motiva la reunió, varen so_
lar tots els presente paró s a orda reservar l'escrutad finsc
el diumenge próxim. Ben antas,
perd, que da votació afecta sola_
mont a la dependencia del Banc
Hispano-America.
Probablement dissabte ele ele
mente patronals del ram celebra
ran una reunió, en la qual possiblement es concedirà el qua demana la dorad/alela, i en aquest
cas Poscrutini de la votas«, d'ahir no s'efecLuaria.
La reunió ha acabat a les duo
ICke digo

•

a
SANGRE Y ARENA
•
• basada en la novelas, d'Ea
N Blasco Ibañez,

le
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Companyla de comèdia

•

GUELL - TUDELA - AS-

Arittoerütle saló

1

El Centenario 3

Patas de la Cinernatoorafie
(Quintal Ilurtal
Atl.1, DIVENDRES,
El. NO1
•
tr'omf alasohl lEa Charlot
U
1.1 producctú de la casa Gatnuont
AMOR DE MARA
•
U per l'estrella franeesa Mlle.
Completen el programa
•
L'aventura del Illuan-Nall
I lea
•
Actealitats Gaumont
•
Tole els dies, a dos quarts de Ni
a les onza
EL GOI
LI pel rel de la broma, ca,g,igs •
astil. diVeadlea. 1 den.. dtssabte, aestads ele detenta dr pall nUitwrats per a ia beastet especial de o
a les Sla riel alumense.

i
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QUERIPJO - CORTES
Avui, divendrcs, tarda:

a

ä
_•

u
PUNTA DE VIUDA

•

•

LO PASADO

Nit, represa de la corndia en tres actos de Paso
i Abati,
•

•

t

• a

ima nzi•iamium
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Teatres Triond i Marina

DEL TANCAMENT DE LES FARMACIAS

Avni, divendres, El nou Fantomas, jornada 7; L'art
ectr i a; Perdent ee guanya; La
..da del &alzar; Eta tres mes.'apitoI 10.

EL MELLE HA TRIONIFAT AL TRIBUNAL SUME* LA MES ALTA INSTITUCIO DE LA JUSTICIA ESPANYOLA, CONTRA LA TROPELL DEL. SINDICALISME PATRONAL FARATACEUTIC
L'acera del CoLlegi Oficial da Farmacèutica d'aquesta
tat que obligava a titilear tota eis dies les farmicies des de les
NOU de la nit a lea NOU del ma ti, 1 els diumenges das de les
DUES de la tarda a les NOU de4 !mal del dia següent, deizanC-ne
solament algunes d'obertes, en el qual acord s'imposava q a. inhumana PROHIBICIO DE DESPATXAR GAP MEDIC_ANENT 341
ADRUC EN CASOS D'EXTREMA GRAVETAT, AMB PERILL DE
MORT 1MMIF.NT, ha estat ANULAT PEL TRIBUNAL SUPREM,
oom a conseqüencia de la SUSPENSIO DE LA RETAL 4DRDRE en
que preteuien apoiar-se els partidaris d'aquest tancament forçós de les farmàcies.
Per virtud de dit fall, queda restablert el dret del públic a
asaer servit de medicines d'una manera constant, sense interrupció. reintegrant als professiona I s EL DRET A COMPLIR LLUR
DEURE, adquirit en ingressar a la professió farmacèutica, totalment consagrada al servei dels malalts.
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Gran Teatre Comtal i
.N Gran Cinema Bohemia a
Avui, divendres, trans proIr grames: Fora del cher;
a Aventura de muslc-hail;
Frescura do culnera; Oh,/ 11
aquells tomos!, cómica; El a
nou Fantomas, vuit episo_ 114
MR
di, i libre 10 de Els tres
mosqueters.

e
eecacenenimaramleuuecirtui
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Place Cine
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N
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GRAN SALO DE MODA

le

Arlstnerbtlques i.noios. rellstiques
avui, tarda 2 nit, pro g rames ex.
traordinsrls. Fora del oboe, el ranMiss e g o de broma Murta to. P ä , al
per Charlot.
Estrena de aspan, o
deeden pide, per gallerod narria, as
la dona divorciada d'En Cbarlot
r. 15131: estrena de la xtstosa
1; cmla EI y erttg, per Harold Lloyd

e

2, (EL).

inaNinncsmnarznesaczni

BAR CELONINS
Recordaren que en implantar-se a n'aquesta capital l'acord
dell Col.legi, de tancar FORÇOSAMENT les farmàcies. s'aixeca
contra d'ell l'opinió pública, la unànime censura de la •?remsa i
la nostra enèrgica protesta, en la qual prometfern, tom a pro-:
fessionals conaments, no abandonar mal als malalts que enst
dispensen Ilur conflanea,
No haveu d'oblidar mai eme per a complir a/Tuesta rastra ineludible MiSeil5 1 per a defensar el sagrat dret dels malalts d'ilsser
AeISTtTS FN To't' MOMF:N als otasic+irt-ts havem estaj
BOICO T F.JATS, MULTATS 1 ADNUO AMENAÇATS D'Ee.SER EXPULSATS DE LA PROFESS!0, oBLIGANT-NOS A TANCAR LES
NOSTRES OFICINES DE FARNIACIA
Jose p Tarrès, Carme, 8 1 , Farmacia. — Rafe! Surifíach,
ban, 180, Farmacia. — Josep M. Rossell, Rambla del Mig, 17,
Farmaria. — Josep Särrias, Pla ea Santa Anna, 0, Farm -cte.Joan Mol, Clarfs, 59. Farmacia. — Lluís Gasull, Sant Ratel , 20,
Farmacia.--Josep Farrero, Ronda Sant Antoni, 1, Farmacia. —
Lluís Amargós, Corta, 650, Farmacia.
"••••n••••n••••n
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Eentrurital Weeia
Avui. divend e es, E is tres

•

tarda, que es troben a tots els
magatzems ile PIELSI d a. Sng-itotg
obert l'abonament als concerts
esmentats.

• rnosqumers, capitol 10;
Somn1 I reatitat, per Mary
fiord: Diner contra dire . ; U 011 del Paced; La

Intiocto-itelM1
del
111 09-23 aro,. diles

tre,gedia d'uns paetetons,
Picentir;
Pi per
Descot•rlrl ment sonsaeal.
m
cie
— Din_
S nun:ze, r : Ele tres morquatersk capitel 11.

do,

coneerts de

arti5 la cornee/o'.
Arda!. O t tein• sr.
Armar.d Gebtet:,
Wanda Linamalitlia, elav!cemIal i ste ! nellIa orQU e SITa. rilrergq6; mEsTBE PAL) cAsm.s.
E g rIne"-^m-nt per ris socia.
Arfe: Esiaot 13 reltx,/ r•I nombre re_
rlsmrcnla'l n•••• OMS, 105 rr • ,..ffe . 3 d o e deait g !n Inares e ar a ESssoelac t d, etd
tE!eseetgann d e sdegulita a la llora danpiranis, p e r a picor a .oe:s, a mida
ep, ht harM baixes, 1 per torn rigores
,'In

oc r urt!5.

..".NettIGAZIONE GENERALE ITALIANA"
"LA V ELOCE "
eourTA ITALIANAXIISERVIII

rápidg

:reComensup
_

cap

rADELL

ptIG-AvAr.:,28

'f ZIETiL 7.10

IOLUI.P.O, Pica del
Barcelona.
S.
d'exbrtnar I coro-- orle, xlment tot
in e us interese, per
• ;;Ie 5,4, • a Cualdel 'non. Rete- de primer ordre
ia no va pol-in
' m'a -ta •emostt
malta anys. Con:- 4 a 3.
•

O

JAQUECAS
NEURALGJAS
REUIVIAITS.MOS
INFZ-.1gEiw"eS

iiilca
,ilavart el
.1nstrial ( rn
,c to . .arot f
1,3. 1r,

i

ariemea A. Ro1B,3 del Teatro.,
...cisititä auto., 1 e' vml. Con", 4 a 3

ir

el CIA 6 de Nov e mbre sartira de Barcellona per a Tenerf-,
fe, Barbados, Trinidad, La Guayra, Puerto Cab e llo, Curaea.o, Puerto Columbia, Cartagena, Colón, Guayaquil,
Callao, atollendo, Arica, Iquique, Antofagasta i Valpaa
rafso el formás vapor correa

Minerals
Prcducles química
Ferro—aliacions
Melalls par a impremtts
Cc u.e i Ilautó
Alpaca
Foros de fundició

VENEZUELA
de mes de 7,000 tones,adm^tent passatgers en primera
i tercera classa i mercaderies.

Ferrocarrils lta'ians de l'r,-Tstat

Oficina de Viatges I Turismo
Despatx de ballets de ferrocarril a preus raduits, per
a tots els destins, valedors per sis mesos. — Informes i
pressupostos gratuils per a viatges a Italia.

Gresols de Plombagina
M 11P,213 1119h112 :1112129(S
'relames S. A. Telafonamel

îiprometa
BARCELONA
3.55

BARCELONA: Rambla Sta. Mónica, 1 i 3—Teil. 3291 A.
MADRID: Aleaie, 47.—Teléfono 48 .19 M.
Direcció telegrafIca:
SANT SEBASTLA: Eusehi Cafranga, carner Eicano, 8.

itAarlat 16i

BILBAO
I CARTAGENA

ALMERIA

Colessal èxit
u

CNES.
PiWtiEVERE
GARAY

GNES.
i

o

PARA EVITAR LAS ENFERMEDADES !

a:tres imr;ort:nts

ea.regs,..zaw cate--...aeassananstrae trammarama

nün-,::ros
Ex:t ie Tereseta Pons
Aviat, inanguració
Tatusrin amerxia,

5.

U

igleitecarczT71-,..,124..42:1
Stiät31-CA
3.—Cabaret tontica' de

les set a dos quarts de (-ten i de
les dutze a les qualre da la roa-

FUTBOL

Ce.IYPIONAT DE CATALUNYA
Diumence, 2 . / d'octubre, a les
tres de la tarda: E:Ta5u1-Sabadell; Unió Esportiva de Sans_
Europa; Barcelona-Avene; Radalona -Terrassa; Espanya_Martinene; AtlAtic-Júpiter. Camp dels
nornenats en primer Roe. Eutrades i localitats solanient es ven_
dran al camp de joc el di-a del
partit.

i

FAT ISMC - Es el origen cons.
tituclarrl ri,e las eniirrnedades mas di- er.
saa, corno la gota, el raurnatismo. la
diabel",s, el '-'sal de piedra, !a alburnInu•
f;2, el asreta, la m;gratia y el tetemos, todas
ellas imp.asibl de coro! sin un lralarriiertadecuado, endienda sin embargo ser

cornbaii,;35 eileurneme por el solo uso
loe
L11111,415 t)U DOCTEUR
TOL:as IOS artriticeslArlanse
expuestos constantemente a ;a congest ion
y a los islarios del idgado y muy especia.
linente .1 da« intenso del cloco hepi•
tico. Para prevenir y curar dichas bien.
ci2S. es preciso observar estrictamente
un régimen severo, exclusivamente hldro-rnneral ilcalino-litinoideo, el cual
puede obteaerse facilmente con el uso de

LITHINES DU DOCTEUR
- El mejor antre.oto del
leido arfe°, de ese terrible veneno del
rira,a, es la litina, la que es preciso to•

RIÑONES.

grandes cantidades para obtener
Oil tratamienlo completo de esa afeccion
renal cualquiera, como la nefritis, la
albuminuria, el mal de piedra y los
ealicaanefriUces. Afortunadamente hoy
di3 12 litina, Wallase 31 alcance de todas
las fortunas. gracias a los
Mar en

LITHIN g S DU DOCTEUR

catarros de
la vejiga y tos depósitos iricos de la
orina, exiien el trziamiento depurativo,
a la par que clarifico/Me por excelencia,
de la litina. &rala miento umplificado hoy
día kor los LITHINES oti DOCTEUR
ESTOMACO. - Para facilitar 13
digesCon, abrir el apetito, neutralizar
la acidez, Suprimir las acedas, disipar
;TECA.- La CiSiitiS, IGo

tes eructes y “ Irnär el dador de est6:nago,
lOrilit

durante las cernidas las

DU DOCTEUR

ir ;67 - ZSC.ä..2.7.A 1....4r_nrimai.aramme.ram

iNTrlwrft11.1:5:- Una regularidad .b-

o

soluta da !a (urden intestuaal es segura,
con El use duro de os
LITIVILS DU DOCTEUR

1.31 a Lithinh da Pectrut Cuen o hillinst de 'ama en las
prordpalts farmacias y al Dtpastto Cotral dt ; 11. 0,.....r1A0
OuvERES. rasco de la Industm, 14 eattelva

E4cizIo!,5 venda.—Taliz,• rs al
mate:x leca!

VOS, NACIONALIZTA,

• —AalirsLIZIZISSMIMI

que feu reclam a la premsa,
JA

.002.

de VALENT1 SOLER
KM' lis aseurtit en gel I Eyen per a vestits 1 abrIce tle
!tensora 1 aviene. %ande de
telaila ela dLioult I (nasa
AvInyó, 7, entresol (c ahRuda Fuma/ido).

1

Unja del Centre América i Sud Pacific

!Aria, 53 - Art - ECONIT.112

1..re 2.'. PUBLIC/T1T

Fábrica de P311YEFia

Retalls els dilluns
i divendres

admentent passatgers en p rimera, segona i tercera classa
mercadertes,

Adoptada p,:r el cuerpo
W-2dical de FRANCIA
ubos de 20 Comprimidos
de SO Centiuramos.

Cexera

Sir P",AiiC0 rkol n a en casa
cinto Lcomt!lorab.
r dtaa ies.

in : s e ta!):

Vendas a l'engrós i al detall

El cita 1 de Novembre el formes transat/antle
RE VITTORIO

Avui, divendres, larda, a dos
qu..rts de Mur: Dos interessants
partits. Nit, a un quart .runze.
Dos grane partits a eis'.
Barrenechea i E7gddicar;
Blaus, entierras i Patea. Nota:
PrAximament. es rependian els
partits matinals.

,

a

Rio Janeiro, Montevideo i Buenos Aires
- -

Frünt5 Princi7)al Pace

ORA—ORP.esPROO(/,,..y:

Abrics i articles blaus i
negres, Camusses i generes per a vestits jaqueta.

sortides de Barcelona

Properes

--ESPORTS-4,

Temporada dtivero

Gran assortit ei Meltons,
Xeviots, Estams, Gabardines, BeHardines, Xesters, Gèneres per a

SUD AMERICA EXPRES
Linia rapidissisna. de Gran Luxe

tinada.

,

Oi4io

rfi"{9T

AE,ILTO,

P'3'Er:13.!!!, e stevamBRE. per primera cegada
Pa e relona, re p resentarte de la sarnosa devera
Pereolesl,
de
cernir.,
pst.11 mo e lcal del. SO'
Ele

...,•n•nnn

Cura

[1

MIR VIVES, s. A.
Ronda de Sant Pare, 15

ITALIA - AM ERICA

a

l'emtnent vdot t alsta belga

LA SZ7VA FiZZTIONA

J.

‘.2

-

Per a informes i solicituds de plae2s dirigir-se als
Agents generals per a Espanya

ORQUE:STRA P,111 DASILLS
ano. la conn.rartel de

fa. CnICK.500111

PANYOS

fl•G•1
'GENOVA

ZffSISISTEIESTr2D1133SIEISA

la

CCNCERTS : :

dels

enes

solea-iarit , imi.a. PIjiras, si Ion,TrE.^,E,
roncert ealraorclinarl per
ones

Utr,nceLzatecsmerecriaricc:

programes

m 11 SIC-HALLS

a

CRQUESTRA FAU CASALS
Cn e e e rt, dlions, 20 d'oetubr e . a dos quarts de 10 del ves_
1r e : Programa: aleedelssohn.
e *:,.. t .l tt ra de "Huy Blas"; Ricard
concert p e r a trompa i
;
"071ra (Prlrialra
S sers, "El Carnaval dels
• Ik "
(Primera audicicr
ven, ".Smfonia Recalca".
s: de l ocalitats: Unió Enl. 'parlynla. I i 3. Portal de
De 3 a 7 tarda.
ja els
AVIaa S'han puhlieat

7

PUBLICITAT

Menees, 20 d'octubre de 1 202

rtrarecicu A
"LA PuBL!C:TAT"?

alti.Z.n••n•n•n•••n•• n••raumacuanwalwareers

Es

nessesita

',mayores' de 30 a 35 0033
per a carree du conrlança
casa important do comerc,
mula bonea referendes.
LA PUBLICIEserture
TAT, manero 2001,

nessostla

una bona vciiedoia en a. Lides do luxe, guanyara bota
sou, escrivlu refereucies I
edilEzertnre LA PUBLICITAT
nisniero 3003.

S. en C.

Matinfaotura de Generes
de Purit
Canal de Mar (Barcelona)
•••n••••nnn

rc.stá

Fábrica de Güeros de Punt

Canet de Mar

*31r

11,1!Ie
.

DIvendree .14 ireeken

LA PUBLICITXT"

Del 16 d'octubre al 4 de

S I
C fr ifes ,

11122

novembre

p

1

D'OCASIONS EXCEPCIONALS

Mobles,

do

;' es
amseri

EN

Cortinatges

Portiers, Cobre-taules, Estors, Mobles, 'Atrapares Cuadros, Coixes, Flassades, Figures,
Testos de majelica, Flors, Aparells parlants, Reguladors, Baguls, etcétera, etcétera

Ho asura posible detallar e! gran rumba . d'3rtiele3 qua iteren apesta Exposiciú, n'anunciel salant aigills p3r a dllar U3 H31 ra13U73 13 13 s313

VISITEU ELS MAGATZEMS

VEIEU ELS APARADORS

tp

t> 'P
r
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zetan,d-ç›,,:r,111..Ç
.

_

00E9)

25-el4e7;27V:175e.;iz,

)
VANOVES erni-piqu, colors blau, rosa,
;almú i blanc.
Tamany 170x215 uns..; una_a Ptas. 15
Tamany 185x230 eins.; una a Ptas. 18
CATIFES-CARPETE3 de vellut
Tarnany 215x250 ems.; una a Ptas. 21'75
i colore; Eort:ls, d' . stil or.ental.
S00x400 VANOVES de damasc de ot6, merceritmany rrnS.,
dtbuiixos de novetat, colors rosa,
481'50
una, a Pies.
I 40x200 satinó, blau, blanc. Tamany cms.
170x240
25)
1.80x3ü0
175x220 105x210 220x250 250x270
103'80
351 23850 107'50 10350
2525
3150
34'60
50 x 100
3950
CATIFES fent joc. tamany ems.
Pessetes
70 x 150; una, a Pies. 3690
CATiFEs do Moqueta de llana, di buixos Sortits VANCVES de ganxet, rentables, colors
rosa, blau, salmó, or i blanc. Tamany
tamany centímetres,
ser tfm et res,
60 x 120
70 x 150
I
160x200 1107230 215x240
5'35
950
una. a40x1S0
Ples. 1325
825
12e 0
975
15
CATIFES de vellut mohair (semi sch), co!ors
230x250
or, granate, verd, gris, rosa i bla u, tam. cm
17
Pt.cs.
65 x 135
75 x 100
una, a Ptas. evrd 41'50
CATIFES de vellut de yute, arnb s sarrell, surtit
en eulors ilisos
45 x 100
Tam. crns., 70v 150
60 7130
540
2'25
,una, a Ptas., 11'1;0
'
2' 3

Tassades [13 Llau
PER A VIATJA
!UD', a gsssts 65.59, 21 22'5J

IIRGULS, forma vienesa, colrrts de luna supco
rior, marca "Strang", classe extra
9"
110
100
Llag crns,
. 223'50
233'50
25250
un, a Ptas.
CANASTRES de mimbre p e r a vi afge,
80
100
Llarg centírnetres,
27'93
una, a Ptes. 42'50
FAALETES de cuiro artificial, llar g 65 eenlime.
tres; una, a Pies . 12'60

L.,,iEDONS de ras de seda per
una cara, plena de plumee de siena, colors rosa, blau, or, verd,
salmö i grana.
Pn r a Hit de Matrirnoni -Camera
un, a Pies. 81 64
EDREDONS de salí de notó, classe
superior por les dos caree. colore llene sortits, plens de mira-guano.
Per a Hit de Matrimoni Monja
un. a Pies.
28
22
Amb una cara de perealestampat;
un- a Ptes.
23
22

Discos del tenor Fleta

ESCOMBRES "Bissei", ,Specials per
a rai; re s , modeli
sortils, un, a Ptas.
6350, 5?
46'75,
4060

CERROS de mayólica, nindels sortits;
un, a Pies. 6495,
4490, 3690, 30.95,
1990, 1205, 1120,
1055, 7'45, W45,
590, 480, 320
i 1'60
CERROS de cristall
modals
decorat; un. a pes. APARELLS
sets 735, 565, perfeccionats; una, a Plos• 211,
160 i 125
395 i 263
Vces; un, a PUL 185 i 159
FORNELLS per a Amh 612peces;
un,
a
Ples.
230
i 195
Arnh
gas; un, a ',te:. AP.ttrlELL FORMA MOBLE,
en
3350 i 775 roure o en caoba, e9rda per rime
ropera,
ARMARIS
tl,ses; un, a Pies. 415
do fusta de faig, .PRiSMAT129 vull augments, gravernissats color duació central; un, a Pies.
nantural, amh qua160, 140 i 130
tre portes, tam. cm.
•170x235; un, a pes17,
setas 355
dirs curda, sonoria
llores notgea !mies; arme: 79 Eni..
leniaa nogliara:
un. a Ptas. 82 40
Models sorti . .s: 'in,
a Ptes, 9873, 51.9d
8145, 7980, 74,
6545 i 50'85
Antb caixa de nutun,
a Pies . 9875
re;
7 1. i

ilai n a -Mallorca",
CARPETES de fibra de coco, mol 1 fortes, fa- classes de garantit resultat, ceo
bricació belga, variat surta en ti buixos ' nefes Ilistades, colore blau i grao
loes, per a menjadors i despalxos; tamany ceo- ! Da.
Tamanys
Ptas. una
tfinetres i pesseV,S,
5503750
110x195 erns., 1 ratlla
40 0 3 500
3o0 a 400
11'25
350 450 300 3 400
13060
13
6
180
301 50
247'80
120x205 cnts., 2 ratlles
1325
tamany centímetros i pessetes,
145x220 cms., 4 rallles
1775
140e200
1700e0
2503250
200x300
2503300
150x225
cms.,
5
ratlles
20' 50
80,03
48
ea. ns
112 .50
04.150
eme- 6 ratlles
2325
ESCURAFANGS anglesos, de rel xeta de coco, 170x230
150x245 cuas., 7 rallhes
classe superior. Tamany centime tres,
31
4170. 210x265 cms., 8 l'antes
61 x99
56x90
67 x107
un a Pies, 29'75 . 2475 20'75 11'25 FLASSADES de llana "Anime..
ESCURAFANGS anglesos, de reix eta de coco. ra", amb formoses cenefes coo
lors, ribetejades de s., da.
Tarnany centimetres i pessetes,
56 x90 51 x85 41 x 70 Tarnany bressol; una a Pts. 11
61 100
66;3107
1 5
150x215 eme., 4 ratIles
2250
810
14'40. 1 2'15
16'65
2650
ESCURAFANGS da coco, ciasse e xtra. Tamany 165x225 cms., 5 ratlles
35
335 x 65 200x250 cms., 7 ratlles
40 70
45 00
centimetres
210x265 cms., 8 ratlles
3950
4'95
6
7'76
un, a Pies.
4350
PELLS de cabra, grises i blanque s, de molt 225x275 cnts., 9 ratlles
abric, forradas. Tamany 170 x70 centimetres;
una, a Pies. 4725
De ciervo, tam. 160 x 70 crns., un ny. a Pessetes 4275 1 FiessadE,s de Llana

PER A VIATJA
Una. a rmsEtes U5, 1 h', 21)+3

_.!

TZSTOS i le metan;
un, a Ptes. 3295,
22'25, 16'15. 14'95,
235, 1170. 915, 785
585, 395, 3'40 i 2'15
BERROS de retall;
un, a Ptas. 2025.
1365, 11 . 70, 975,
585 i 355
FIGURES-do metall;
una, a PI es. 76, 5195,
40, 3495, 32'23 i 28
Amb rellolge;, una a
pPtes . 132,- 100, 80,
76, 68, 64 i 5595

I
'MANQUES a Pies.
Ainetller; una, 150
" 1910
Amarant;
C., rani;
110
150
Roces;
Travol;
" 125
" 060
Clavells;
Sensitiva;
" 310
Lliris.
11

BACULS coberta de roba pintada.
85
Llarg art.,
75
un, a Ples• 2090 16'90 12,60
BAGULS coberts de lona pintada.
85
Llarg taus.,
75
un, a P11_, s.
2330
1823
BAGULS robarle de lona pintada,
forma caixa, molt forts.
85
75
Llarg cms.
3790
32'4J
Un, a Ptas.

PEDESTALS per
aparells parlante; un,
a Pies. 72. 03, i 54
BINOCLES per a IraIre, models snrlits;
a Ptas. 82 i 14

OORTINATGES de panyo, colora y erd 1 grana,
dibuixos de novetat, compostos de dos tulles,
tamany 280 x300 centímetres; un,
a Pies, 5940 1 138
TAPETS fent joc, tamany cen tfnietres 180
per 180
un, a pe ssetes 2750
33
Tamany 180 x220 crns.;
un, a Ptas.

.

OALORIFERS, extens CRISTAL-LB artístics
sortit; un. a Ptes. 975 1 "Murano"; un, a pes415, 376, 3 50 i 240 f seta s 1b'95, 11'90,
r•r s., • s
965 1 ros

ainb
testes de mayólica,
models surtí 1 3;
una, a Ptes. 11245:
83'45, 7195, 59'05,
4690 i 3395
PARAIBUERS de
mayólica; un, a paesetes 0025, 44'25,
31,95, 2995, 2425
i 1010
1_

JOC MENJADOR de JOC DORMITORI de roure. amb
eslil ale-. titanes bisellades i tatilers de la
hariy, compost de
niateixa fusta, cninpost d'un armar', (am. 220x115 cms., Huna
1 Bufet,
tam. 135x11 ems., Un Hit, Ita1 Armad vitrina.
many 195x135 ems., un tocador,
1 Tarda automalloa tamany 98x58 eins., una calaixe61 ‚cadires tapissa- ra tam. 110x52 cms., dos (aulas
des; el joc, a m's- nit i dos cadires; el joc,
setas 2,763
a Pies- 1,400
ARMARIS de fusta ARMARIS de fusta de verde faig, vernissats, nissats, color natural, amb dos
color natural, amb
hunos. tam. 138539 cms. una;
una Iluna lamany
un, a Ptas. 375
10x66 cm . ; un, a
Amb una lluna, per a borne; un, a
.pesetes 34250
Ptas. 29750
Amb Iluna de
OHIFFONNIERS de fusta de faig,
120x33 cm.; un, a Vernissats, color natural, ami/ 8
pessetes247'50
ciaixons; un, a Ptea, 17510

LLITS ile fUSI.a de
faig• vernissats, color

natural.
Pies.
'l'ant. cms.
195x97;
so
9753
195x118;
105
195x147;
TAULES de nit, (1,3
11131a de faig, amb
etagere, vernissades,
color natural; una,
a PUS, 27
TOCADOR!) de fusta
de faig, vernissats,
color natural, arnb
tres llunes; un
,•
4t, Ptes- 20250

ESTORS de tul blanca, amb mago
TAULES meta! l do- nitros brodats i volant de tul, 44
rat arnb p at de mar- many 160x300 anos.;
un, a Ptas. 4190
bes; alt 80 eentfruetres; una, a Ptas. 130 BRISE-BISE fent joc, (am. 55x85
cms . ; el joc, a Pt es.
i 117
COLUMNES de mar- CORTINATGES fent joc, tamany
bre, extens sorld;• eins. 250x320; el joc, a Ptes 7775
una, a Pies. 80, 62, CORTINETES fent joc; tamany
Aa. i 132'50 55x200 pulo.; el iop bes, 2725

mis

