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EDITORIAL.

demagog

Cal que tots els catalans es fixin en l'extensió que té la IMia
fatae contra Catalunya, concretada especialment en ratee a la
'ostra ilfrigua. Els qui senten hostilitat a la nostra patria i a la
ostra parla, i àdhuc els propis fills de Catalunya desafectes a la
tara, apareixen en tots els estaments i en totes les classes socials.
Laaticatalanisme es manifesta ensems en seetors oposats i diveros. En la mateixa hora que un bisba d'una dióceai catalana inf egreu ofensa al nostre idipma, un demagog pren una actitud
gessiva dins l'Ajuntament de Barcelona. Els ateas surten de la
caricia. de la magistratura, de la milicia, dels partits politice o de
tea associacions de classe. Per sort, els hornee d'aqueixos estats i d'aqueixes clet.ses que mostren llur anticatalanitat, són
geneea lmrint una minoría. Pero és interessant de comprovar el
lat de sa'ida e itat que els uneix de fet en una meaa de front únic.
Aixó nrova que per a l'atac anticatala no existeixen diferénaes de clrates i esquerres, de blancs i vermells. I si hi ha una efectvaFeadaritat en l'agressió anticatalana, porqué no hi ha d'haver
ele
na so'idaritat anàloga, i cent vegades més justificada, entre
o:al/1s que senten l'amor a llur terra i la dignitat de llar esprit?
Els cn2mics ens agredeixen des de tot erren on poden actuar.
'huy en Césser nosaltres els qui ens havem de negar a una unió
terdial i estreta en defensa del patrimoni nacional, unió que no
significa cap abdicació ni cap renúncia a les particulars idealitats
diverses? Seria massa cómode per als atacants que a llur front
Cric d'atea no correspongués un front únic de defensa. Heu's
luí la mes alta i més noble justificació del caràcter amplíssim
de la unió de patriotes que es denomina "Acció Catalana", on la
presa del sentiment català és rúnica cosa exigida als Sa.11S cornponents, a part d'aquelles altres condicione romuns als ciutadans
dignes i honestos,
Que hi ha en la nostra idea, que hi ha en les reivindicacions
lacional de Catalunya, què hi ha en les prerrogatives de la nostra llengua, que exciten l'animadversió d'hornos tan diversos i
allunyats en el camp de les idees i en la vida social?
Ahir poguérem veure corn un diari demagógic de Barcelona
defeners-a el famós jutge de La Bisbal, al qual aplicava repetidatnent el qualificatu de "digne", al mateix temps que en grosses
titulare anomenava "infame campanya separatista" la protesta
dela ca'a l ans contra aqueix funcionad judicial que ha posat el
aunar al servei de la seva passió anticatalana. No ens estranyariem gene que el mateix diari publiques una defensa del bisbe de
l'adosa i del degà d'aquell Capítol catedral.
No es tracta, no, d'un problema de dretes i esquerres, d'avantate i reaccionaris, sinó d'un problema fonamentalment nacional.
De la raareixa manera que l'agressió ve ele tots els sectors soCale, en tots aquests sectors havem d'organitzar nosaltres solidéri2.ineat la defensa. Totes les causes nacionals tenen aquesta mateäa amplitud de front. I quan algú vulgui dividir els patriotes
tatalans parlant-los de aquellas coses en qué naturalment es mainfesta, a Catalunya com a tot arrea, una diferenciació d'idees, de
Sentiments i d'interessos, recordem-los aquesta unió de fet que els
enemics mantenen en Ilurs múltiples atacs a la nostra patria i al
postre riatrimoni espiritual.

POLITICA ANGLESA

Les eleccions generals

LA PREMSA ES- El respecte a la
llengua catalana
TRANGERA
EL GABINET BONAR LAVV
Segons el "Journal de Genere", per be que la tradició anglesa exigeix que el primer ministre sigui al mateix temps
cap reronegut de la majoria o
del partit que el costé. en el ras
actual no es tractava sinó d'una
simplic formalitat. L'Assemblea
del gmup conservador acceptä
unànimement com a lider seu,
ei candidat que li presentava
lord Curzon i que baria obtingut
ja el favor retal.
Bonar Law. escriu la "Pall
Mall Gazette, es un borne essen_
rialment assenyat, prudent i präc
tic que mai no es compromet
la Ilengera. El mateix cabdill
dele treballistes, Clynes, ha rotut homenalge a la seva habilitat i a la seva honestedat. No
se cap encara exactament quin
serà el sie n programa. Cal esperar por aireó la declarada que fa_
rh dilluns vinent.
Per l'"Evening Standard", el
Seu fi serà d'alleugerir a Angt.la•

torra de les responsahilitats cx-

teriore que pesen damunt seu,
tot rollaborant eatretament ami)
Franee en les qüestions cnntinentals. Cal. erran. ésser prudent,
ja que aixd no passa d'esser prn_
nóalirs. L'exemple de Tilovd (loor
ge ha provat que la política estrangera. a Anglaterra ¡misar
mes que cribar, roman estretament subordinada a considera-_
cions d'ordre interior.
El "Journal des Debats", diu
que Donar Lace ne ha perrInt el
temas per a constituir tin ministeri que comprendrà una mes
eran proporein de membraso de
la Cambra dels Tordo que el e,o_
binet de la eoal i ein. rosa que era
inevitable i rara no desplaurä ala
electors britänies, als quals els
agarida ile veure
Govern per_
Ira
enes ets nnms
aIri els
signin ronezuts. itrihne a llerto

ea demorrhtlea qiié. rivim.Ttonar T.aw, nat a!, Carnea par he
que de soca essencialment escocesa, guarda sentiments molt
colonials i te en el set: Ministe_
ri, nn untar covernadar general
fiel Canaria (duo de Tlevnnobire%,
un entra virrei les Indice (lord
Curzon). i 'in antir governador
de l'Austràlia (lord einvae). San
aquests hrmrs que tenen una
gran experienera dele M'eras i dos
deis nuale al menys han estat al
davant d'aqueixes erane deMnerä
eles hrithniquea. rannet i
cofa Que indica badmint
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Des del bisbe al

TALLERS D'IMPREMTA

BARCELONA, dissabte, 28 d'octubre de 1922

BE GRACIA, 34, BAIXOS.—TELEP /451-A,

Exposield de l'A.

P.

do l'E. C.

Eminenttssim senyor: Segurament a /lores d'ara no ignoren,
Emm. Sr., l'esdevingut en una
de les Diócesis catalanes, qua
s'es fet públic amb escàndol dele
bons patriotes. Un document
episcopal ha prohibit -als canonges de Tortosa rús de la llengua
catalana en les sessions capitalars, reprovant-la altament corn
ama innovada i deolarant que
no pot es.ser tolerada. sota pretext de serrar els costurns d'aquella Església Catedral. Amb aguasta gest enèrgic de condemnació
definitiva contra una Mengua
i pacifica, per voler dé Dei.)
fidelitat amorosa dels sena
Ta senyora i majora de la seia terna, acaba d'esser assenvatirda aquella abans gloriosa DinE:esi, ola lot ara apar possibte
* p uya el respecte a la parta naamb que rls infanta hauraen d'apendre el catecisme i
hauria de fer-se la predicacii divina.
Davant aquest fet inexplicable,
l'Associació Protectora de l'Ensenyanea Catalana no pot rontenir la sera protesta. que a !llagó com a vós pot adreçar, puix
que veis snu el cardenal de Catalunya Desitgem que vós acolliu Paiernahnent la veu de la
dignitat of o sa dols eatalans. TuLa coacciii t'eta a un germà nostre, anises-una sigui. en l'As de la
Maligna materna. es un ultratge
cj front de lots els catalana. que
mai no ens deixarem arrolvassor
cl c p ny august de la nostra personalitat i el mes natural i
gitim atribut del nostre esperad.
Cap ra6 ni excusa no s'hi val per
ranear la -boca ale relatarla. Ni
l'eficialisme de l'Estat, que es
tira ingerlracia hurnerätira en
l'Església. ni cap edicte de preerra Aue vulgui oprimir un roble,
tenen dret a coaccionar la !lengua própia, que es l'expressió Iliberrim i invencible de la ceneciencies deis honras, menys encara pot fer-se a tito) de servar consuetuds postisses i nolamieres ofegadores
°regadores de la trraticid milenäria de la riostra Ilen gua- que mai no preserin i tothora
Os de cena' i de rad que revioqui,
mes que mea gnan lea seva renalXenei a serveix leu nil, S elles finalitats c!n Vesperal.
Vds, Einm. Sr.. pro// *abren
ter-vos chrree de l'emorió que arb ora amir . la
I; \ostra
superior jerarquia adreemla. espPrant que voleen 1 . mplrar la
Men gua parlada pela fills de la

ELS MARCS A LA BORSA DE BARCELONA

Una

cotització absurda

Iti ha coses per les quals els
preus de un mercat a l'altre vaden prefundament. Els preus de
Les verdures a la menuda a Barcelona i a Girona podan diferir
en un tant per cent considerable.
D'altres COSOS en rann i tendelami a tenir un preu mis general.
Finalment hi ha COS3S que tenen
UI niercat universal al quall s'adaptan els mercats particulars,
talm e nt que gairebé no existeix
mes que un preu per a tot el
mea. Un exempla de coses d'aquest ordre sembla esser la moneda. La moneda d'un país es
cotitza totes les Borses del món
amb nomes qua petites diferencies. La raó d'aixó es l'extraordinària fluidesa del material amb
el quail s'opera. Si una Borsa cotitzes una moneda massa alta,
l'oferta es precipitarla a ella i
obligarla a abaixar tipus. Si al
contrari a una Borsa I1S rotitzies
una divisa massa baixa el ferióroen contrari es produiria. Tothom comprarla aquella moneda
allä on en tan singularment favorables condicione toma oferta,
i l'augment de la demanda obligarla a apujar el tipus de cotitzaria.
Aquesta lli sembla esser
lida arreu del mon. Hi ha, perea
una petate) excepció, i és la cotització del marc a la Borsa de.
Barcelona. Aquesta cotització es
regrix per unes Bala que no tenim temps de fer. Ni pot ser val
la pena.
Noldriem nomes que ces nostres Regidora notessin lla particularitat de la cotització de Barcelona en front de la normal al
man. ¡leus aquí, per exemple, les
cotitzacions a Barcelona i a Berlin durant el mes de setembre:
COTfTZACTO A LES BORSES DE
BERLIN I BARCELONA
(100 mares en cèntims iguals a)
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Pars simpaties per les idees dn
25
:n7
• nal transcendencia tafs, i esperen tenir-ne 120 en la progris.
'45
26
CalalurNa, que N'As eelesiiistica5 2 112
40
internacional i les
nora Cambra,
27
Sir Robert 'Torne, en roa PP- mr • tt representen. no semprr
50
39 '/2
28
•,as en que s'ha proLa incógnita mes grossa es la tra dirigida als seas' elortors.
50
41
rairlarnent
representada
2.
,
en
ministerial anglesa. del nombre de d,putat u que obtin • declara une no hi ha cap diver,
nao en fon el seu 611im
rit e ressant i mes incert
(Irá, el partit !liberal de Mr. Lloya chirla d'opinia entre cliiDonar Temple,
mios
refugi a l'hora de la derniittneia.
de les próximes elec- George. Aquest conserva enrama J.aw en
0
refereix
a
Ara
se
54 112
del mes 4 lit
(. n glIn
Si un drat natural no en . dones
e:77,
a la nova Cambra dele una part de la seva popularitat. grans gilestions
p olitiqueo. Ate_ ale per auf defensar-la davant
Es a dir que a Barcelona es
Es els anys duren, els En molts 110(. 3 veurem probablegrix que la enntinuarin d'una
t. tricS anglesos han exmera una coalició entre dl s 'libe- riliance entre el . Mitrarais rarali- de vó., , té pmnnti abastaria l'evona- paga el marc aproximadament
• l'oras canvis en la seva rals de Mr. Lloyd George i els eionistro ro suposa de cap ma- ció d'aquell blsbe admirable 1 un 20 per 100 mes que a Berlín.
i en el seu idean. conservadora de Mr. Chamber:a in. nera l'aband6 dols nrineipis unto patrio t a, el doctor Toi-rae i Pa- Un vint per cantl Aix6 represenLanas ;•7tit Iliberal està divida Ens decantem a creure que el grna Pistes. Fa tira erija a Ints els ges. qu o en la me ya obra mestra ta quelcom, cont si ea prima del
fet sabor per amper a Iras cana mita Tos una maquittael0
aaecions, la de Mr. As- de Mr. Lloyd George obtindrà
unionistas i Uni e rais de la ríe_
deis banquera de Barcelona i en
1
Ntr. L oyd George, 1 nombre de llors considerablement eums e ripein per t al que mantin- els adatan% quin es l'esperit i
legislaran
de l'F.sglis aia en Ida de surtir al món horn es indias que
• Put anionista i conservadar superior al del grup de Mr. As- gnin la conperaria i Taran nossiles Mengües naturals i la fruti- el frene sois vstä a la par amb
tpareia
dividit al seu torn en quitli. 1 podría succeir molt be que hle el furrio siament ronsfilurin
cié veritable de la provinria ta- la pesseta.
les fracraons acabdillades, Mr. Lloyd G-orge resultes, an
ser90 la ennot d'un flovern
rragenina, nue no rol tolerar
El públic habitual a des pedites
resIva naint, per Mr. Bonar nora Cambra dels Comuna, l'arbioplraeii5
d'armella
talerrent,no
Lar : Ntr. Austin Chamberlain.
frägils ronsuetuds de tomaste- diferencies de deu o vint centestre de ! la situara& En aquest ras
port era subsistir.
na.
simes entre les cotitzacions de
Es d 1 le preveure de quina seria molt dificil que un Govern
Rebela Film. Sr.. rheaeraatras les diverses borses, no s'adona
tll‘ 7. ,:elluira en el resultat dala exclusivarnent conservador po- L'ESMONDRAMENT DEL MARC
reverenrial d o l'Aasoriarió Pro- qu.i una diferencia de rima cenessr el fraccionament deis guAs governar l'Anglaterra Marga
1.-11iimantIA" puhlioa unes dr
tectora do 1,,Enaenyarraa Cata- time quan una moneda està a
nrant i amb tranquil.litat.
- : partits. D'altra banda,
do s
claraciona de Charles (lid', cortelana.
010 es exactament el mateix que
I ba it partit del Treball, fort i
gut
economista
francés,
sobre
la
A. ROVIRA I VIRGILI
Barerlona, 27 d'octubre de 1922 una diferencia de vinticinc en!'5dIh re , que pot aprotitar-se de
crisi alernanya:
El president accidental, Albert ters quan la moneda està n cent.
l a flrj 1, citat de candidatures
"Segons Gitle, una falta ini_
ld verse. Recordi's que la neceeI així es el qua passa a la Borsa
cial ha estat el no admotre Ale- Bastardas.
El serretcri, F. Cutí 1 Verde- de Barcelona.
ritat d'oposar un front únic gomanya a discutir les condicione
Par tal de poder fer compara-.
%`eoll arn e ntal davant els candidat
segons les quals podria treballar guer,
Emm. i Ttdm. cardenal n'airarse mas anotem 'aqui les cotitraIaberist,i fou el princi pal motiu
per Ins repararions. Arresta accions de B.Olin i Zurich.
Vida! Barraquer. arquebistie
e vocat suara per Mr. Chambeetitud no podia ile nap manera en
Ta magna.
bid per a justificar el maniatocoral jar les seves brines
GOTITZACTO A LES BORSES
eantnent de la co:Va a .;
cions. Es una neran falta haver
BERLIN I ZURIC
tentadora.
obligat, per l'art 'le 221 del Trae
(100 mares en céntima de fraile
Lat, a Alemanya. a declarar-se
Al medre entendi a, e S i-a-„iur
En un excellont acide escrit en un
suis iguala a)
VOS, NACIONAL : STA,
ele el Eisern Bonar Law °burlculpable de la guerra. Aquest
català acuradissim, trobem, per6, una fala Zurra
a Iteraba
Stmbre.
eta en les e,eecions del mee en- ta de construcció que volem assenyalar prorediment, medieval, (.5 aman
JA SOU SUBSCRIT A
tra:1 el primer Hoc. Pera segare
ral i indigne de la riostra rivial seu autor, segura que la rcconeixerä 1
3711t
40
litzarió. Quin valor pot tenir una
1
rnent la sera majoria serä
ens agrairà que la hi advertim. Diu aixi
"LA PUBL1C1TAT"?
36
37
4
i Per a governar haurà d'en- el patigraf on figura la construcció dc- signatura arrenrada per la vio36
lit
37
les dreat anda:ligan altre grup. No feetuosa: "Por& si podem fer aquest cc - lenria? Cree rimó que Alemanva
5
---- ----2
39 ll
41
1
6
1
vers e rnblant que s'entertgui, tret als nostres cditors en eo que es re- no refusarà sistemàticament fot
4011.'
39 lile
7
Pe r a la política general, ami) alta
pagan-lema lies no permet asse_ fondrament de! marca No caldria
fcrcix a la nostra literatura medi-eval,
33 11 t
34 '1?
11
Lire cl George, i menas encara amb no podem f . r-los-hi... en ço que es re- gurar que els alernanys hagin do-' ventee-hl mes aviat les ronce35 I:
35 112
12
p arlit obrer. Mes aviat ea da fercix a la nostra literatura renaixent". preriat lliir moneda per sistema. guindes de la situnció dificil 1
23 111
33 li?
13
tr ence que rindrä 'una intehli- Si l'autor rellegeix atentament aquest pa- Llur Estat pelan ha fingid consi- vedarte quo el Traciat ha fet
33I2
35
14
37
30 112
f4lo ia entre els conservadora de ragraf, no deixari seguramcnt de notar derable fretura de diner per fiar alernanysa
15
36
34,
135 dues fracciona, intelligencia que fer-los-hi és incorrecte. En f
18
Alemar3a, p • :5, l'arar\ la s'va
cara a les primores extender)
37 112
26
19
Palmer es manifestar& ja en cl pronom los significa als postres editors del Trartat de Pan i, d'altra part, poténepa económica. Sense club_
36 III
87
20
la I luita ala comide. A despit
i el pronom hi vol significar aquest retret; a la situació interior a l'endernä te ea praerdirts a una desvalorit88
38 Ir
21
d ivisió conservadora, les dues los is correcto, per6 no ho Os hi, que mai
quatre anys do guerra. L'em is_ rama del mares per l'adoprin d'una
38
38
112
22
frac cions no queden separades en no pot fer de complem e nt directe. Es fer- sin de maree paper havi de de.a moneda nona, que recluir?' la di38
38
25
la te rna d'enemistat que separa
existent
entre
el
mare
unitat
monethrta.
31 112
preciar la
37
sobre ferbncia
:6
los-el que calla escriure. ¿No dirien:
les d ues fraccions
31 "1/
32
la
or
i
el
matra
papes.
Alerrianya
27
tot
havent-s'hi
barrejat
PesneAquest rarrt, no el partem fer als
33 11.
32
i?
21
harem
de
refarh,
i
ho
n'Inda:
Ele
alemanys,
Inquiete
laboriStes confien en uri tres editora?
editora? Dones, reemplaçant al.
33
33 112
29
tlall co nsiderable de llocs, pera) nostres editor: per els: elquest refret,
de l'eschaventdor, slian tret de parque la nostra fortuna va IlL,
evo tenen ara . la iliusid que tenien els el podem fer; o, si volem adjuntar el; sobre Miras mares, desranviant- garla a la seva.
Termo mil;
PC enrera d'obtenir majoLe g finaneem franceses (lenelos contra lliures angleses 1 socomplemcnts a l'infinItiu, no podem fer36
del mes 36112
Parla mentäria. Comptaven a los-el.
bretot. dólars. 9orlern, perd, con__ nen tima a mg rinnt de les finanIleilment es pu t veure que les
Carnbra diario:te amb 76 dipu
POMPEU FABRA aiderar alzó com a causes de l'ea ces alemanyes,*
'
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Converses filo-

lógiques

divergències entre una cotitzei6
i l'altra són molt petates. La diferencia dels termes 'Majos del mes
rs nomas d'un quart de cèntim
o sia encara no un O per cent
contra un vuit entre la Borsa de
Barcelona i la de Berlín.
Les diferencies san normalment cts mig centirn o un cèntim.
La diferencia mis grossa es de
dos cèntims i mig el dia primer,
coincident amb el restablinient
sobtat del mere provocat per record de la Comissió de Reparacions, dispensant a Alemanya
dele primers pagaments en or a
Belgea. Es natural que la impressió produida per un fet tan trascendental determines diferencies
d'apreciació entre les diverses
borses traduides en momentänies
diferencies de cotització.
- En conjura, es veo ben clar que
les diferencies que hi poden haver entre Zurich i Berlín no tenen
punt de comparaeió arte les que
existeixen entre Berlín i Barcelona.
Posteriorment no sembla que
la irregularitat que comentem
tendeixi a desaparèixer, ans be
s'agreuja, car Barcelona sembla
voler sempre conservar deu céntima de diferència, quantitat que
naturaltnent va representant una
proporció mejor a cada nora baila del mame, Nosaltres preve:eta
que vindrà un dia que a Barcelona es pagaran els mares el dalle de coro es paguen a tot arrea
del món.
Heu's aquí les cotitzadons segons les darreres dades que Le
aogut reunir. El dia 13 d'octubre
es pagaren per cent mares:
En frenes suissos, a Zurich,
0'20 1/2, aBerlin 020; en franca
francesos, a Paria, 050, a Berlín,
049; en lliures esterlines, a Londres, 0'0084 1/2, a Berlín, 00083
i mitg; en dótars, a Nora-York,
003 13/16, a Berlin, 003 11/16;
en pessetes, a Barcelona, 0 35, a
Berlín, 024 1/2.
Com ea veu. a tot arreu es paguen tnillor els mares que a Berlin. Aquest es un fenomen que
fa molt temps que s'ha pogut observar. L'aletrany es el que mes
poca simpatia té per la própia
moneda. Peial en lloc es presenta
el fenamen com a Barcelona.
A Zurich es pagara el mare el
eia 13 d'octubre un 2 1/2 per
100 mes que a Berlin.
A París un 2 per 100.
A Londres quelcom mes d'un t
per 100.
A Nova-York entorn d'un 4 per
cent.
A Barcelona, un 40 per 106.
Cal recordar que la Borsa de
Nova-York te 'loe a hores distintos de la de Berlín i per tan( la
diterència entre les deies colitza cions pot esser deguda, no a diferéneies locals, sitió a qué algun esdeveniment que no hagi
vogut afectar encara la Borsa de
Berlín, afecti la Borsa de Nora'5 orla
No cal comentar les dados que
txposem. La colilzació del maro
Barcelona es senzillament escandalosa. Per les mateixes eran
ressetes que a Berlín es donen
mes de 40.000 mares, a Barcelona se'n donen mucama no 29.000
Caldria que qui pingues expliques
aquest (airada fenomen. Si es que
tui ha manera digna d'explicartel.

Mentrestant, cal que el públio
cviti comprar mares a la cotiliacid oficial de la Morsa de Barcoiana. San prous de revenedor pos
honorable. A Alernanya !Inst a .
r mes aprotitat, el jueu mes irn-.
radie, Belice deixar de ter el seu
negoci, us oferiran millors preus
que els incomprensibles de la
liorsa oficial de Barcelona.
JOAN CREXELLS

UN FARELL DE T.

11. F.

Londres, 27.—A la illa
keith (Esebssia) es fan actualment asaigs amb un taren de telegrafie sense fila que servirla
durant la boira de gula als val.
xells que portessin oqursia }fan_
gratia.
Fi prinelpi es el eaaanit, pet
mitjä de reflextors les pues hert.d
zianes es concentren en un feix
rata encale de 160 guilametres.
Aquest feix gira en toles diree.
rions 1 s'atura a rada grau de la
hretixola 1 a cada) aun ami. 118
senyal especial.—Radio.

•

•
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LA

FINANCES-e.I
SESSIO DE BORSA
del 27 d'octubre de 1922
BORS1 IIATI
Obertura

71 60

lates«
Borda

Alt
71`o5

Balo
71ro

Tanta

6.S35
es • lo

(810

P8'.15

1. 8 ,35

(4,...,5
58.20
45.10

Balo

Tutea
71..s0
6810
68%0
56%0
17.1.0
3i".0

4825

Alicante 64.2o
AndaMeos SS 2o
4593
?teta
110ASA YARDA
Obertura Alt
7103
Interior
08'15
LS'o5
No6
Martilla &Nao troo
Aricialusos SI,lo :abre
'1, 4.,
Oreos 1795
Carencia 0224io

4795
79J
ST"Do
1780

71.05

Cotització oficial de la
Borsa de Barceloaa
Denle Interior 4 0/0 F
8500
aterior %
k
immie. 4 %
•
97'90
Amble. 5 %
•
A.
OMS. 'r. /. 1 Juliol 1922 3.
S. B.
•
102'05
4 lenta. 1924 s. A.
•
•
B. 102'05
"
"
4 tare!" " S. A. 1110'80
98
•▪ ••
B. 10.2'35
•
•
PJUNTANENT IS
Detie municipal E.

OIPUTAC6ON3

19e 5

1944
1909
1906 Ser. h.
1906 Ser. B
1995 Ser. Cl
1907 Ser. D
10141 Set. 11
1111 Ser. te
1911 Ser.
190, Ser. F
0913 Ser.
1418 Ser.
1917 ser.
1911 Ser.
*219 Scr.
1900 Ser. 13
1121
E.
1999
4 1/2
Bctite Eixtmpla
" 160
•
"
1915
•
" 1993
Done Reforma
Barna, Emptit. 0.000.000 p.
.
•
5.016,003
^
15.200,021
"
133nremun1131 CataI302 17. • 1014
E.* la:3
"
•
' Calza Creta Corounal
Obeis. Fort Barra. 4 1/2.
o16LIGACI0N8

78'25

,73
•0'•5
7725
77'25
37'25
9625

PO 75
78

72'70
99

990150 1.. Ser. namotaliteadee
• 4.. Ser.
• 5.. Ser.
•
4 ser.
.1 •
• 5.• Ser.
Reneclels Pamplona
TT.,:r n tdt DEJTAL.

berSvia Medina

audahcsos 1.. Ser.

2.. Ser,
^
Alma. Valencia Terror. 69/0.
Ailhs.
•
91 S A. • t..
▪ »
9 " "
u . u

3."

Set. A
. o.
as" soG
• • » • D

• •
•
•

01•00
tia
56'70
59•95
6175
57'75
39'75
75
03'35
58-.5
ES
4430
75'15
69'25

• E
• y

83'75

FranEtte 1864
»
1978
53
Gral. Trainv.es 4 0,, 0
.
^
50/0.
Ferocarrils de Catalunge
P9'75
C O21310 3 La genera/ te. robi. Ceteleris 9870
Con.panyla Barcelonesa Electricrat
AlgLes de Barcelona 4 0/0
79'75
CAtaisaa Gas I Eleetal. Ser. E.
e
3155
r.
Ez.ergia Electca de Catal.• 5 0/0
. •
60,0 9375
Emeleiet Pioductora Fuma 01651710 83.0
Csmpinyla general Tabacs
A00I0N8 COUPTRT
Ealtlar,a Gas, Elecirlcitat
Gana) d'urgeid
E0pariya /ndue.trlal
Sial. Gral. Telefoneo
• Peninsular Ihm
104
V.4 AmcrIca d'Elec , e i tat.

ORSA

15 1/9
14
...atgons arrIbils.Tford,
18 de blat.
"
Alacant 40
MOND OTEO
AmonquIllna, 67
Coco pala,
Prat novel,
61
Ida/lOrea,
76
Pibe Valencia,

TANCA

Celulce argentinos, 40 5/8.
Exterior, a.
Tranea, 63805 ,
Noca York, 44650.
Espanya, 29240.
Seisse, 0460.
lioNeus, 1143.
Italia, 113'37.
enema, 16.6 9.
Portugal, 343.
Argentina. 4409.
filontevIdeu, 4200.
Nilo,
Ortlin, 1S000.
Copenbaguen, 02165,
Yokohama, 2193.
B blgica, 687'25.
Noruega, 24700.

Blanca extra
Corrent
62
Superfina tuperior
•
torren*
Vagan! in ribete Nord,
11 56. 91
»
A/acant, 4,
CEREALS
EE. UD. Irot

S

amb deu peces a escullir una capea d'agulles.

114

neon 19,
•
" 10,
Berilloch 0,
Selecte.
%MIRO,

Ultimes novetats:

105
105
48
58
sa

"

Acabem d3 publicar
LLEVANTINA GINESTA :: GENTILESA
i altres Sardanas per la cobla
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

C1GRONB
Sano neol. 31,
Jerez
"
1,

1:0
tau
1:9
I i4

BITLLETS

rte..
78
76
66
1 62
I 69
1 80

2350

Alai de moro (Plata vell) Crptat T:97.
30
" nou 29
2950
Total de compres
03,770
Pte%
Clvada Extremadura,
34
role
"
33
OMI
35'59
Faya Prat
47
"
Valencia
l'avene Slaz mes
48
"Jerez fine
49
Vecee
de Sevilla
56
Vera
Escalo/a EevIlla
43
SUB
Estrangrer
Comarca
Berta
Tilos
Tots am.e•ts proas són per 100 clul:02
j per mercodefia sonre carro.
Garrofa negra
315
•
Ilatafera
34
"
Tortuga/
20
" Rola
e Ibiza
tu
•
09
Mallorca
Vagons a-rIba7s: Vord, 4 d'oral, 1 de
ces I 1 te blat de moro.
Idem Idern Alacant, 1 d'ordi 1 1 de fases
DEGPULLOB

Pito.

Ferinos nenzero 4
Fcaonce
Terceree
Qe.artas
Pri.o3 per Sac11 de 00 qwlos.

44
00
1700
1605

Henal,

Rals
16

Francesos, 4040 per 100.
ingleses, 2130 3 pessetes
Italia/1s, 0 240 per 100.
Belgues, 4040.
Sulesos, 118 per 100.
Portuguesos, 030 pessetet
Alemanys, 020 per 100.
A lis i rlaes. 0'02 per 100.
Holandeses, 235 pessetes.
Suecia, 163 peasetes.
Norueca, ter, pessetes.
Dinamarca. 120 pessetes.
Rumania, 1 per 100.
Escale Chile, 648 pesarles.
Candela, 6 peesetes.
Arg,entins, 228 pessetes.
Progre'', 190 pessetes.
070 pessetes.
pragliers, 060 pessetef.
Bni:Vii1113, 135 peesetee.
Perni.ni, 0 0 peSSCieS.
n . i o ps,t,s.
Japonesas, 280 pesseiee.
elina,
4410
per 100•
Arg
EgIpte, 0/05 posseles.
Filmines, 075 pessetes.

Baleargs:

Dr, Pell Cuff

ha rerp2,33 la con imita
GOLA,. NAS 6 OREL.I.ES
CONSELL

• - I, 4. 'e Reek.e,.. •

(Lo:iza

•AL

SOLER i TORRA

G.MANS

BANQUE.RS
N
tu

Alfas d'' ‚toll primera a 27 p0500 1(1.
Iit c rn segona, a 24.
Palla ideal, a 13.
idem curia d'Ara g ó, a 12.
Mero pro' enibalatge, a 11.
lelern I 'lelo ornplir transponlIns. a 11.
Tul per 100 quilos esta«) Barcelona.

"[1 s"1

Impermeables

RAMBLA DEIS ESCUDIS, 13, 1 BONSUCCES, I

Gabardines

Abrics i Capes

VALORS- CUPONS -GIRS-CANVIS

noi a preus
d'ocasió

Negociem tots els cupons venciment
primer de novembre vinent :
4.7.=21Mrt52M2t.

.e%

fHEU
Boque)ria, 36 i 38

""ii:egek

NOU CATALUNYA

D'ença de la seva llana estada a

Mercats

DE CENT, NUM. 344, principal

▪ De retorn del seu vietge d'investigaclá científica per Alemanys,
1 Austria, Halla 1 Sulssa, ha reprès la consulta de malalties I defor
• mitats deis ossos (ortopedic). CARRER TRAFALGAR, 14, pral. .

Lluís Carrasco l'estranger ha establert el seu
Dr.
Consultori al correr de Valencia, núm. 278, pral.--De 4 a 6.-Dies

Montera, 7.-1114135tID
Mddiques pensious per a vial,

jants i

feslius, de 10 a 12.-Raigs X -Diatermia.

O

P'1.52.-'...=~3~MOMTEELTa

BANO

UO

1

El Dr. Bosch Ucelay .

OR
ftn`ta, 12530 per 101.
Onzes, 10430 per 100.
4 I 0 duros, 124'50 per 1 •
1 duro, 114110 per 100.
1210 prr 1,11.
Frailes, 115 per 100.
Mimes, 3140 peSSei.e.
Pelara. O' 17 Mi in.
Caba, 643 pesemos.
Mexice. nie l, 127 per /OO.
Venesuele. 124 per 100.
Alares. 150 per 100,

i

Catalun y a

Pelayo, 1, can
tonada a Pla
ça i Ronda
Uni.tersitat.

•

Agencia Ge-.
neral per a

relate.
69
Yaguas arrbatsi Nord,
"
AlaCant, 1 de virada 1 1 de
gaseo.

S OLEI 1 TORRA GERMANS
Banquera

tothom -

MllÍ1 sitit te PIE 9110

ARROZ

Bomba Moret,

Mercat de Llotja
eran torea
Renye •

Per a

eonstruits, en grans steries, amb fustes de caoba
roure que ni s'esquerden ni es guerxen; MUR- tats amb bocina o sense, amb motora d'una o
doses mollea, braços i diafragmes ODEON, reconeguts a tot arreu, com els mds sólids, clars 1
potents.

iincisnet

FARINES

Dla 27 d'uott.bra te 1922
MUTES DE 1.11.9TAT

I

MERC

DE8PRES TARO*
Lllures, 6375 off.
Pessetes, 218 off.
Lires, 5630 off.
Dólar!, 1432 off.
Fraucci suiuos, 05850 Off.
Mares, 0355 off.
Corones, 002 off.
LONDRES -

Dissabte, 2 $ d'octubre de 2522

PUBLICITAT

BARCELONA

j

Of

•• n•..114.

Aquest Eane a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Ilenovacions, Conversions, C tnvis, Agreou ció de Fulles de cupons i Revisió de instes d'amortitzacions.
Admeten dirAsit tota mena de valors

O

tj

1(1

sense precedents

Per dissolució de la Societat
es liquiden forçosament tots

els calçats dels Magatzems

PlEtiGn CAZAR

RIAOR!D

Inferior romptat, 7090.

Idrm fi de 1)) r3, PO.
Arnorti!zable 4 per 100, 887
Llem 5 per 100, 9785.

71 -

Ilacc d'Espa p n a, 586•
Jdono E,riary91 de Credit,

136.
flc'n II :u de la Plata, 229.
Mepano-Ainericä, 198.
T.ilv, rs. 250.
Flererrs preferen t s. 0'50,

AL

ordirVarieS. 00.

S A I, DI E,

PREU

Et.

O N -

DE

71

COST

•

89.
00 0 .
Alarts, 347.
FITI:39, 4496.
L ures, 2026.
ontisra ESTOBV.ERES
,Nrirds,

Trance, 4595.
Li nl suissos, 11830.
Plem bel g uee, 4205.
'
I liares, 0930.
Lilas, 2570.
Deli.rs, 658.
Mores, 0'05.
Corones, 00150.
E.O0181 Oil'
Bale
Obertura Ait
Nord 18T.0
Aloc arl s , LS'eS ES . _5 47'91
andalmos 57 .'10 57o 5783
Ocultes 17 .50
EARM TANGA
CanvIs sobre Londres, 04225.
Ithza Beigice, 9310.
Ideal Espanya, 018'75.
Mena Holanda, 564'75.
Idem Italia, 5620.
I0110 Nova York, 144'35.
11e10 Portuzal,
Meto Suecia, 28750.
Idsm Sufasa, 259'25.
ICedl Argentika,
IdeM Brasil, Inc.
lilem Grecia, Me.
Ideal 71 0ru000, 21950.
ldem Dinamarca, 289.
IcIMIS Benin, 010.
Idem Viena, 002.
Idem Praga, 45 ,

e

.

Tothom pot comprovar a 110
Tots els articl2s de la casa,
incloses les més altes novetats
que estaven preparades per a
temporada,tot marcatclarament

Panyos seieccionats
La fama de que di3frut1 Lt PANYER1A RAMOS
deguda a la gran cura amb que tradicionalment
selecciona els seus géneres i als preus reduidissims a que pot vendré !es mil:ors qualitats pel fei
de tenir un extens gir
Grans
Troca
C‘Poo
6799
5799
17 53

AL.

1Z

COST

Aquesta liquidació no és, com algunes, una mera especulació comercial

Garantia
qualitat
Eta Panyos Ramos y estclxen I duren; st.'m de colcra sd.
11cis, de bona llana I do la darrcra moda

Claases especials per e. unifcrmcs d'empleats de Rano&

Salmalin, 71

Companyies
BARCELONA: p ela!, 10. Telefon 4622
SUCURSAL: Hospital, 27 I 29. Telèfon 3469
MADRID: Cava Alta, 44.

Fürica de Panyos l'oval e de VALENTI SOLER

(Tivessera)

t gi nninr n . 1 a h + nn n I; 0 14 de regres de Parlo i
Immeos assortit en generes per a vestits i abrics
do senyora 1 senyor. Vendes a Pengrós i al I GI UUblUI Ultil 1 M'Unan! ha reprég
on‘sull94 4
jo a 4 2 j d9 .4 .1. 6. p.919i0 3, ;4,1.94 j
Alba, amo, 7 .(gANTONADAFERNANDO
-• '

4

"-eeek

'AGENCIA NAVAS
AGENCIA

RADIO

TELEGRAMES
LA POST-GUERRA

D'Itälia

EL PROXIM ORIENT

D'Irlanda

EI -general deis La Comissió de Reparacions s'ocu- Avancen els preparatius per a la El partit republi.

feixistes será pas- pa de 'posar rernei a la caiguda Conferencia ::: Son enviades les cä de De Välera
del marc
sat per un Consell
ha constituit 'un
invitacions
El caneeller Wirth parla de les mesures que Els turcs, però, pensen si no fóra millor ajorde Guerra
nou Govern
Milà, 27.--El ministre de la
(hierra, decida a evitar que alguns generals de l'exercit regular formessin part del feixisme.
invita al general Delbuono a que
o deixes de pendre un comanament a l'exercit feixista o be es
sotmetés a un Consell de guerra.
jetes`rés de consultar amb els
seus amics el generar Dellniono,
cbtit per aquesta darrera solució.
.A conseqeencia d'aleó, sella*
gran agitació entre els feixistes.
—Radio.
UNA CARTERA OFERTA A
FACTA

Roma, 27.—L'Agencia Siefani
na publicat la nota següent:

Durant la reunió del gabinet
ministres oferiren al senyor
l'acta una cartera amb objecte
que tingues Ilihertat complera
per a examinar la situació. El senyor l'acta agria( aquesta mostea
de considereció i es reservà la
, decisha—Havas.
Roma, 27.—El senyor Bianchi,
secretari general del partit feixista, ha deelarat al corresponsal
eel "Petit Parisien" que l'única
enlució de l'actual crisi seria la
constitució d'un gabinet sota la
presidencia de Mussolini. — Hayas.
els

LES MUTILES GESTIONS PER
A EVITAR LA CRISI

soma, EL—En vista de la
cuació i sobretot del punt de vista de la manifestació feixista de
Näpols, tots els ministres posaren les Hurs carteras a disposició del President senyor Facta,
el qual immediatament telegrafiä
a Mussolini, que es troba a Milà, invitara-lo a venir a Roma per
a c'onferenciar amb ell.
El (Mari "U Alessagero" din
que el Consell que els ministres
celebraran aquesta tarda decidirà si s'ha de presentar la (brillesió del Govern enter o s'ha de
•pendre solament nota de la dimissió d'alguns ministres.—,Hasi-

vas.

LA CRigl ES DECLARA

Roma. 27.—El Govern, després
d'examinar novament la situad()
politice acorde mantenir la dedele) que baria pres ahir i presentar al Rei la dimiseió. col.lee•tiva del Gabinet.
El Rei a la seva tornada a
aquesta capital, ha rebut al se_
nyor Feche, al qual li ha reines
la dimissió coLlectiva del Gabinet.
Es desmenteix el rumor que
havia circulat sobre que el Rei
pensés conferenciar amb el senyor Mussolini.—Havas.
UN COMPLOT ANTI-BOLXEVISTA
1,500 DETENCIONS

Helsingfors, 27.—Els diaris dónen detalle sobre un complot antisovielista que s'ha descobert
i que havia d'esclatar el dia de la
commemonació del einque aniversari dels Soviets. Havien de
pendre part a la sublavacie unes
30.4)00 persones. Fine ara hi
1,500 detinguts.—Radio.

•

LA NOVA CAPITAL DEL BRASIL
Rio Jan e iro, 27. — El projecte

de fundar una nora ciutat per a
que sigui la capital del Brasil,
tindrà realització, puix la Cambra ha aprovat ja el projecte.
La Companyia que sen enea mega haurà de construis la ciutat per l'espai de 10 anys. Per
als treballs preliminars ha estat
concedit un mild de contos
reis.—Radio.

hom pot aplicar a aquest fi

Paris, 27.—La Comissió de Reparacions continuà ahir tarda
l'examen de les mesures projectades per a remeiar la caiguda del
maro i la situació financiera d'Ate
manya.
El primer deleeat belga, Mr.
Delacroix, ha presentat proposicions transaccionals que- poden
conciliar opinions expressades
pele delegats francesos i britànics
en llur respectiu memoràndum.
A continuad() ha ultimat la Comissió els detalls del seu próxirn
viatge a Berlin i ha fixat el programa de la sera Inició a la capie
taul de l'Imperi.—Radio.
EL CANCILLER WIRTH 1 LA
QUESTIO DEL MARC
DECLARACIONS DEL CAP DEL
GOVERN

Berlin, 27.—El canceller Wirth
ha rebut als representaras de la
fracció socialista del Reichstag,
discutint arob ells les mesures
reclames per aquesta fracció
i destinades a sostenir el merc.
Aquestes mesures, són: Prie
mea la creació de fons en divises que permetin de satisfer to_
tes les necessitats d'Alemanya
durant els tres primers mesos,
posant a contribució les reserves
en or del 1Ranc de l'Imperi.
La segona mida proposada
consisteix en la emissió pel Bans
de l'Imperi d'un emprèstit exterior de valore constante.
A conseqüència d'aquestes con
verses. el canceller convoe.ä a una
reunió ale representante dels
grane Bases alemanys.
Despees d'haver obtingut Popinió dele perits aliats invitats
a venir a Berlín, es convocarä
una reunió general a la qual ase
sistirien perits alemanys i es_
trangers.
Durant la eopferencia, el Can,
celler s'ha defensat dele alees
que li dirigeix la Premsa i ha
declarat entre altree coses, que
no volia ésser exclussivament
Canceller deis beirgesas ni tampoc dele socialistes, sitió que vol a rol.laborar amh embride.
Parlant de la qüestió de les
reparacions, digné que l'actitud
del Govern en aquests darrers
eemps no foil ni rnolt menys pas_
siva, sind que pel contrari, fou
molt activa.
fa confereneia ha tingut ree
setate präetirs, ja que a petició del Canceller s'ha acordat la
creació de dos cornns, un dele
'guate s'ocuparà deis decrete 1
reglamente referents a l'especue
tache sobre divises estrangeres.
—Hayas.
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TREBALL

Ginebra. 27.—A la sessió celebrada pel Congrus del Treeall, el
delegat belga Ilegi una important
declaració relacionada amb la
uüestió de les vuit hores i dese
pres d'assegurar als. obrers la
solicitud dels patrons, exposà la
situació mendial despees de la
guerra, comprovant que determinados nacions traveseen tal sittració econemica que seria ferles-hi córrer majors perills en
obligar-les a seguir el regim d'aitres que es troben en millors
condicione.
Els delegats deis patrons declararen que encara essent fidels
r. les idees de la Conferencia de
Washington, no podien menys
que inclinar-se en el sentit que
cada nació reclami als seus
trulans respectius la seva part
contributiva i els venificis necessaris per a la restauració de

CATALUNYA
ARENYS DE MUNT.—L'ablindor de bolets ha fet surtir a moltes colles que corren per aquests
paratges cercant-ne. El dissabte
passat vingué una caravana de
Sabadell amb aquest metete pro_
pósit. La cullita fou enorme.
' — Un confrare de Ciutats ha
'matra de la tristesa que fan les
ruines de Permita de Sant Miguel. Té ra6.
OLOT.—Ha estat azafat per la
guàrdia civil de Sant Esteve
Bas, el ve( d'aquesta Ramon Tor. rent com a presumpte antor d'un
robatori comes en ta masia Colltort, del terme de Sant Feliu de
Pallarais.
— Ha professat en el Convent
de Filies de Maria, la senyoreta
Maria Güell.
Durant la paseada setrnana foren registrades sis defuncions; tres naixements i tres matrimonia.
•

—

— El mercat, del dilluns es
vele fo rca concorregut realitzant_se bon nombre d'operacions
— ha mort el jove Josep Hose
terich Traste fin del comerciant
de Farriol a qui i demés familia
desitgem santa resignació i motu
panyem en Hur condal.
— La seesió d'aquesta setmana eelebrada per l'Ajuntament
revesti poca importància, puix
sois foren aprovate assumptee de
trämit.—Casas.
REUS. — L'eminent publicista
Mitote Rovira i Virgili vindrà
properamant a aguaste ciutat
per donar una conferència Foment Republicà Nacionalista.
Properament donarä una
conferencia al Centre de Lectura el líder regionalista En Francesa Cambó.
— Hi ha en projecte la corletrucció de dues sederos a a q ueatic ciutat.
EV1

la situació económica i de la pau
del món.
M. Jouhaux, en la seva resposta, no veu en les raons invocades
contra la hei de les vuit hores
mes que una qüestió politice en
Ja qual l'oficina internacional del
Treball adquirirà torea per a fer
ratificar la Convenció de Washington o les classes obreres es
veuran obligades de recomençar
la Huna.
La Confereneia ha acabat la
discussió general de l'informe
presentat per Albert Thomas sobre l'organització del treball i les
vuit hores.
Acabada la discussió, el senyor
Thomas, recullint les declaracions formulades pels representante patron i obOrs respecte dé
la qüestió de les vuit bares, pregunta si entre la política que consisteix en esperar pacientment
les ratificacions dels governs i la
política que consistiria en recórrer a la violencia, no n'hi ha una
tercera o soelució trandaccional.
Preconitza el que diu "politice
constructiva de les vuit bares",
política, digne, que encara acatant els principis del conveni de
Washinton, permeteria d'estudiar
les modalitats de l'aplicació dels
mateixos.—Havas.
Ginebra, 27.—A la sessió d'aquest mate de la Conferencia internacional del Treball s'ha donat
per acabada la qüestió sorgal t
amb motiu ei5 l'elecció del rice.,
president. Com els dos grups
francesas patronal i obrer no han
aconseguit posar-se d'acord, la
Conferencia ha decida que aquest
any no serà elegit cap non vinepresident.—Ràdio.
EL TREBALL DELS DELEGATS
ESPANYOLS

Ginebra, 27.—La delegació espanyola a la Conferencia del Tre.ball ha oree , un banquet al delegat de Portugal i delegats iberamericans. El comte d'Altea, pece
sident d'aquesta delegació, ha
pronunciat, com era d'esperar, un
bell discurs, cantante no faltaea
més, la raya i expressant la seva
fe en ella.—eravas.
LA CONFERENCIA DE DRET
MARITIM

BrusseLles, 27.—La Conferencia de Dret Maritim ha clausurat
les seres sessions aprovant unes
convencions dr, lirnitació de res eonsabilitat per als propietioes
Ge vaixells, aixi (em unes bas
de crèdit maritire. Aixt metetx
edopta une regl e; per a donar
ceräcter internaci e nal ale <leenmente de càrrega, tracori ami)
el que s'acordit pels comercernte
carregadors i eesearregadore
presents a a Co, rerencia.—Havas.
EL TRACTAT ENTRE ANGLATERRA 1 L'IRAK -

Ginebra, 27.—EI Govern britänic acaba de comunicar al secretari de la .Societat de les Nacions el tea del tractatesignat
entre el Govern de l'Irak i le Govern britänie, aix com una cóp'a
d ela proclama de l'Alt Comiese,
si angles a Bagdad, que ha seguit,
cn nona del seu Govern, a la publicació del tractat.
En comunicar aquests documents, el Govern angleserecer -.
da la htemória presentada.aeGonsel de la Societat de Nacions al
17 de novembre de 192t pel senyor Fisher sobre la politice seguida pel Gcvern angles, i l'Irak,
el mandat del qual ii havia estat
conf iat.—Havas.

GIRONA. — El governador civil ha aprovat el pressupost ertraordinari de 193.60223 pessetes formulat per l'Ajuntament
d'aquesta ciutat, amb Popesicie
sistemàtica dels regidors de
la U. M. N., per a la immediata
realització d'importants millores.
— El diputat provincial seeyor
Noguer i Comet va donar una
conferencia al Centre Republiriä
a'aquesta eintat sobre el terna
"Corn coinprenem i estimem nosaltres la jove Catalunya". Afirinä
tale el nacionalisme es essencialment Negä que el nacionalisme catalä tos un fet record, recordant que segles enrera Catalunya tenia la mateixa
personalitat que avui. Digné que
la fórmula federal pot ésser
perquè Catalunya recobri
la seva personalitat i evocä la
grandesa de la nostra pätria quan
vivia confederada. El conferenciant fou molt aplaudit.
— El notable artista gironi
Adolf Fargnoll esta preparant
una exposieió d'arquetes i altres
ehjeclea per a les Galerie Laielenes.

nar-la fins al 25 de novembre
Londres, 27. — Segons l'"Evening Standard", en el ministeri
d'Afers estrangers es prenen actualment totes les dismesicions
Per a la Conferencia de la pau
oriental. Sir Erich Crewe i Mr.
Vansittard, acompanyaran al ministre d'Afers Estrahgers i es pos
sible que figuri entre els dele,
gats.—Radio.
LES INVITACIONS
París, 7.-11a estat enviat a
Moscou un radiograma invitant
als Soviets a que nomenin els
llurs representante per a la Conferencia de Lausana.
També serä invitada Bulgària
i igualment es pregarà als Estats Units que envien pletipoten-.
ciaris.
El Govern francee—no fia-nomeat encara els selle per aquesta
Conferencia.—Havas.

ELS DELEGATS TUNCS A LA'
CONFERENCIA

Constantinohle, 27—Comuniquen d'Angora- que els delegats
kernalistes que pendran part a la
Conferencia de la pau seran Hassan Bey, flnancier, i Ratxid Sami
Bey, secretari general del Goevrn.
Hayas,
FRANKLIN BOUILLON NO VOL
ANAR A LAUSANA
Pares, 27.—El senyor Eran,
klin Bouillon ha eserit una Relea
al president del Consell de ministres. M. Poincare, declinant i'honor de representar a França a la
Conferencia de Lausana.
Afegelx que deplora en extrem
els atece de la Peernsa britärdca, atare delue ara dell fa objece
te per part d'aquells diaris, i diu
que tale corelTees etendeixen solsament a desnaturalitzar la seva
mlesió i l seu pensament.
El senynr Poineare contesta a
Franklin Bouillon, donant-li les
gräeies per la seva labor a Oriet,
iir recorda que fou enviat a Esmirna de perfecte acord amb el
president de l'anterior Govern
brit änic.—Havas.

Londres, 27—La premsa
Dublin diu que el partit republe
cä irlandès ha constituit un
Govern, nomenant president de la
República al senyor De Velera
Entre els membres d'aquest Go.
vern figuren Barton, un deis firmente del Tractat anglo-drlandes,
i la senyora Mac Sweeney, vldua
del que fon lord batlle de Cor.
LA POLATICA ANGLESA
NOUS DETALLS DE LES DECLA_ —Hayas.
RACIONS DE SONAR LAW
Glasgow, 27.-- •7arlant a la re- COM OCORREGUE L'INCH3ENT
unió electoral, Bonar Law afirma
DE NASSAU
la possibilitat d'arribar a un
Berlin, 27. — D0 les darrerea
acord entre França, Anglaterra noticies rebudes en aquesta ea,
i Itälla respecte de la qüestió pital referents al incident oca.
d'Orient i podia casi assegurar- rregut a Nassau en visitar un
se que Grecia i Turquia accepta, oficial francés i un oficial an
,
ran les decisions d'aquestes po_ gles
un dels ctiartels d'aquella
tencies,
ciutat resulta que aquests aArene que ef Govern britànic riete foren objecte d'un verdeno desitjava'convertir els estrets der atracament.
dels Dardanels i Gallfpoli en un
En entrar en ei referit parta,
nou Gibraltar.
que tenien encarrec d'inspeecia
Expressa, seva confiança en nar, foren maltractats d'obra per
que el Tractat amb Turquia per- la norribrosa multitut que eslava
meterä als soldats de tornar a a la porta i en el pati dee referid
Anglaterra dintre de breo termi- quarter. En el pati d'aquest
ha.
ni.
vien estat fixades, inseriptions
Respecte al problema de les injuriases per als adate afile
reparacions, digué que desitjava
En sortir del quarter l'autouna estreta coLlaboració amb
França de la qual reconegué la móbil en que anaven els °hiele
fou apedeeat per la multitut
legitimitat de les seves aspira- quedant rompus els vidre del
cion e.
Tractä lambe la qüestió d'Ir_ cotxe i resuittant ferit l'oficial
per un troe de vidre.—
landa. pronunciant-se favorable- trances
e*
Ha y as.
ment sobre la rectificació del Trae
tat.
UN ORIGINAL
Digué per fi que considerava
Colónia, 27.—Prop del poble
aire Pierde remei contra Peine d'Opladen sha suicidat un heme
forOs era el restablimert del d'una manera original , Sentat
comerç.—Havas.
damunt d'una granada, en ple
ELS CANDIDATS LLIBERALS camp, encengué la metxa. que
1NDEPENDENTS I ELS SOCIA- tenia alguna longitud. D'aelieel
manera quedà materialment
LISTES
vnritzat per l'explosió de l'arteLondres, 27.—El partit
Independent que capitaneja As- facte. La seva promesa. la cesa
quit ha designat mis Tea 300 can- mere i un dels seus amics que
didats, entre elle deu dones i corregueren per a impedirli de
realitzar el seu objecte resultanombrosos joves.
Els socialistes han designat 409 ren grenment ferits pels fragcandidats, entre els qual figuren mente de la granada.—Radio.
Thomas, Clynes 1 Hendersom
als delegats estrangers que har.
de pencire part en la Conferencia per a concloure el tractat de
pau d'Orient que ha de comenear
en 13 de novembre próxine—Havas.
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LA VENDA ROSTAND
LA PRETASA A N GLESA 1 LA

Parts. 27. — La venda ele,
jectes d'acort, mobles i llibres
que pertenesquen a Edmond
satant i que aqudst havia reune
a la villa de Cambo. ha produit
149.000 frane — Radie.

UNA CONGRATULACIO
Verna, 27.—El cap del departament polltic ha declarat que el
Consell Federal es congratMa
poder saludar en territori suíss

POLITICA
Londres, 27. — Escriu el "Times": "El nastre nou Govern
den anar cap a Franca i eap
aquells amb els guate voten tre, reconeirer els erres passet declarar la voluntat de seguir una política sobre noves bases. No havem d'obrar en l'esdevenidor sense consultar els nostres amics, com tampoc harem
d'oeasionarelos-hi desagradables
sorpreses."
El "Daily Express": "Resulta
elarament dee discurs de ele.
Lloyd George que es decauta una
vegada mes a la dreta i ofereix
a y ermar de front amb els conservadors. Francamente aquest
pla uo es admissible. Els conservadors haurien de rebutjar aital
arranjament i entrar a la !luda
cense tenir mes confiarme que
en si mateix amb el crit de guerra de "Tranquilitat a l'interior
i no mes aventures a l'exterior".
La "Westminster Gazette":
Malgrat tota la seva bona voluntat etr. Donar Law no pot crear
un ministeri de primera desee
amb elements de tercera categosea. Quan aquest ministeri
presentat en el Parlament es
descobrirà que la respectabilitat
que se atrbueix no es un factor politic atrae. No veiem cmi el
discurs de Donar Law una diplomäcia constructiva:.
El seu Gabinet promet el contrate d'aquell perfode de tranquilitat que anuncià a la nació.—
Radio.

— El dia 28 d'aquest mes tindrà lloc a Pinstitut d'aquesta eintat el sorteig per a la concessió
d'una beca a alumnes d'Escotes
de primera ensenyança de la
"provincia".
— S'ha convocat un concurs
per a Hogar un local destinat
estaeió telegräfica de Cadaqués,
concedint-se un play de den dies
per a presentar proposicions.
— lieu's aquí el programa del
Corleen que FOrquestra Pau Casete donarle el dia 31 d'aquest
mes, a dos quarts de guatee de
la tarda, al teatre Principal:
Primera.—"Oberon", obertura,
Weber; "Suite" en si menor, per
a flauta i orquestra de corda,
Bach. I Grave.—Allegro.---Lento.
—II: Rourree.—III: Poloneise.—
IV: Badinerie.
Segunda.—"Tercera Simfonia"
(heroica), Beethoven. I: Allegro
con brio.—II: Manila fúnebre.
Adagio aseste—LB: Scherzo.—IX:
inalo. Allegro molto.
Tercera.—"Egmont", obertura,
Beethoven; "Parcival", preludi,
Wagner; "Mort i transfiguració",
poema simfónie, ft. Strauss,

TERRASSA. — Esta realitzant na Mestres, de Barcelona, 1111)
una brillant campanya de teatro èxit
catete al Retir, de Terrassa,
— Pel vinent diumenge. les
la companyia de declamació Tor- cinc de la tarda, l'orfeó Sr ele
ner-Bove, en la qual figura con' Cantorum, de Barcelona (Gräa primera actriu la gentilissima cia), que dirigeix el mestre Neidameta jove que ha actuat du_l dre Motes; donarà per pnirni el
rant pasearles temporades al teatre Romea, Na Laura Bo y e, ultra vegada un corleen al teatre
la Litem, cotleaboreent-hi els 0altres clemente de välua.
fessors vioilinistes En Joan e
Per a dimecres vinent prepara l'empresa l'estrena de la co- reflor i En Josep Solsona de
media en dos antes i en prosa' Celen En Bernat Butinyä.
— La Lliga NacionaUst ul
"El reuní perdut", doela qual es
adherir-se als rieles organe als
autor el nostre compame el corlee' pel
Centre de lee pendents del Cogut literat En Juili lista Ortiz»
Aquesta obra, segons les nostres mere i de la Indústria, de I
informacions, es teatralment en- . pita', el passat diumenge , bacertada i d'una emotividad cm, 1 veta enviat el corresponent ffle
prenedora, i sichern que a no be-, flete
gar serri posada a la nostra dile! — Des de fa uns quanti die.
tat per la mateixa companyia que es veuen a les muntanyes qui'?
rodegen el terme calles de gent
l'estrenarä.--C.
en busca de bolets, si bé les
SANTA COLOMA DE GRAIRA-i punges els han estat favorable&
NET. — El passat diumenge, a la tallada de pins que s'haa vine
la tarda, al teatre de la Llign, gut fent i Pésete collits ea es
Nacionailistat s'hi represente, ed
-taimprofquelsaito
drama "La Mere", d'En Rusifiol, no siguin tan abundeeees coi al.<
a cärreo de la companyia Ramo- tros anys.

ELS TURCS PENSEN EN UN
AJONNAFAENT
Constantinoble, 27—Es éreu
que la reunió de la Conferència
de la pau s'ajornarà fins el 25 de
novembre per a donar Hoc a la
Ondeen/orla i autoritat Duques
que ocupin totalment i organitzin els serveis pídele, a Träca._
Havas.
UNA MANIFESTACIO DE GENDARMES KEMALISTES

Constantinoble, 27. — Malgrat
de Pordre que prohibeix tota manifestaciój desfilaren ahir a la
tarda pels carrers 36 autornóbile
precedits d'orquestres i ocupats
per gendarmes kemailistes, quo
onejaevn bandera.—Radio.
IUSU KEMAL, DIMITEIX
Constantinoble. 27.—Ha presea
tat la dimissió per motius de salut Iussuf Kemal. ministre d'Afees
Estrangers d'Anogra..—Havas.
EL. GOVERNADOR TURD SE'N
VA DE TXANAK

Constantinobte, 27—A causa
dels recents incidente de Tianak,
ha marxat el governador turc.
Els ale comissaris han dirige!,
una nota a la Sublim Porta per a
que es anomeai immediatament
non governador.—Havas.

LES MANIOBRES NAVAL!)
FRANCESES

Br , st, 27. — Apesta tarde
terminaran les maniobres naveta
començades ahir al mate a A
badea d'Iriose, entre els torpe
Itere de les divisions del linar del
Nord i d. la Mancha i les len.
Res de submarins i hidreaviera.
Segons el programa de les maniobres, mis torpillers, guiats pela
avions, havien d'impedir que ele
submarins entresein a /a brillales maniobres han continuat
anit passada.—Radio.
EL SILLO DE DESCHANEL
París, 27.—Ha estat einnunical
a l'Academia Francesa que L
Jonnhart, senador de Calais presenta la seva candidatura el eilió vacant per la mort de M- Der.
chanel. Figuren ja cona a candidate els senyors ',quieras. Lee
Goffic i August Torehnin.-11adio.
LA LECHO PER INANEYROL
Pares, 27.—A conseqüència
l'esplendida victoria que Manee
rol obtingué batent el recen
mundial del volt a vela, el sole
secretare d'Aeronäutica. M. Eyna
ha incoat expedient de peticie*
la creu de cavaller de la Te ä
d'honor per a l'aviador fran
—Radio.

sSabte,
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LA

PUBLICITAT

CONFERENCIES
L'aier de la destitució del Governador
No hi ha ingerencies estrangeres : Opinió d'En Sánchez Toca : Felicitacions : S'obrirá una informació sobre els critns terroristes? : Del sindicalista Claramonte
Parla en Rornanones : Estadistica trágica : La proelogi d'En Lacierva
testa a l'estranger

EL REGIM QUINZENARI
UNA CONININACIO DEL ATENEU

MADRILENY
La Junta de Govern de l'Ate-

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS

ala

LA QUESTIO DEL MARROC
El comunicat de l'operació de Melilla
Un dictamen sobre el general .". rnhibiEl suplicatori per a
Coció
missari .". Felicitació .". Una réplica del
vescomte d'Eza

nen de Madrid ha enviat al cap
del Govern el següent escrit:
"Exem, senyor president del
Consell de ministres:
La Junta general de l'Atenett
do Madrid, en la seva darrera reunió, aprovà una proposició en la
qual es consigna que aquesta collectivitat no pot restar indiferent
el desembarc per la platja sense
La nota oficial de Guerra diu:
davant l'abús sistemätie per part
"Amplio el meu telegrama del hacer vist egnt.
del director general de Seguretat migdia respecte l'operació de MeAquesta nit seguiré amb
regim de quinzenes, qual abu- lilla, que s'ha desenroDlat, ses xells, igual procediment que ahir
Com es veu, 'A B C" acusa al en el canal que li assenyalen
En el ministed d'Estat han
siva aplicad() representa una negens ern comunica el coinandant a la matinada si el temps ho per"A B C" i Lluís Araquistainf
aesmentit terminantment que la senyor Sänchez Guerra de desmet emplearé el "Dedatto" per a
Dones el primer dirà que aixi gativa de tol e els drets consagrats general, en la següent forma:
Martínez Ani ' letal al P artit conser vado r i fina
dimissid del senyor
Les torees sortiren de ollcs de obmbardejar la bateria enemiga."
estat conseqüencia ds manear als compromisos con- s'ha deshonrat a dues autoritats per la Constitució vigent, pel
do llagues
a
la
Junta
de
Goconcentració a les 445, precedidigníssimes i el segon que el se- qual encarregä
daina rerlamació diplomätica, trets amb la Corona.
EL SUPREM I EN BERENGUER
No eón ol's que
r
co ren ele fa- nyor Sanchez Guerra s'ha quedat vern que formules davant do des per regulars de lotes clast• m nt no ha
d
puix
V.
E,
l'oportuna
reclamació,
perses, gums, harka amiga i una ald'intervenir ni tramitar meses temps en quilsun adiete a la meitat del camí.
Sha dit aquesta tarda als efes
iln gl tt
tra de Dris El Riff i polluela; ocus cols politice, que reúnit 'el Cun-,
No creiem exagerada l'afirma_ que acabi semblant regim 1 es
cap ras que /legues esdevingut, de diari enderrocava *Mi Govern,
restableixi
l'imPeri
del
Dret,
El
paren
objectius
assenyalats
d'Axid
que
avui
feia
un
personatge
pedem
assegnraT
que'en
e
st
seil Suprem de Guerra i Marina
d'.; sser exaeta aquella suposició. peró
mandat es feu extensiu a que dir-Assu, Tayudait, Buafora i Bull per a examinar l'informe de desel senyor Sanchez Guerra ha pro p olitic:
EL NOU GENERAL GOVERNA - duit profundissim efecte i que,
ferit.
El senyor Sänchez Guerra es tingui efectivitat real l'aixecacarrec del egneral Berenguer,
La posició de Tayudait fou ocu- dividiren generals i togats, empaDOR DE BARCELONA a no impedir. ho altres conside- 1 roba en una greu crisi; és pot ment de la suspensió de les gaianties constitucionals i s'exigeipada pe.I tabor de regulars d'Al- tant a sis ovte, sobre la petició del
m
El re i sise de la G. .vernacia racione, avançaria la data de pro resoldre o amb la dimissió o ab
-ha manifestat aquesta tarda que sentar-se clavan/ del Parlament el venciment transitori dels seus gi responsabilitat als funcionaris hucemes, el qual entreve en foc suplicatori al Senat, puix men's
que
s'extralimitin
en
llurs
fanper
primera veagda.
Ire els uns suposen que existeiel general Ardanaz havia arrihat perque la majoria digui la seca adversaris, que no tardaran en
doras.
A les 830 arribaren els prt- len indicis de responsabilitat, as-.
ssuetst mati a Barcelona. prenent última paraula. perquè el presi- suseitar-ni una altra dificultat.
La
Junta
de
Govern,
plenament
al
lloc
indicat
anindígenes
mers
Un
candillatge
de
govern
molt
dent
del
Corsell
le
motius
mes
tres opinen, al centrad, que no
(1(ns:u' civil.
passessió
que suficients per a saber que acridentat i al final el cabdillat- identificada amb el sentir de la teriorment.
estä incurs en ella.
EI. TERPOIVSNIE SEGONS EN
L'enemic no qierf resistencia
ge maese discutit del partit con- general, cornpleix el seu comes
l'escrit per "A B C" es opinió
En vista d'aixd, el president del
SANCHEZ TOCA
pregant a V. E. respectuosament davant la línia esquerra d'Axdir- Consell Suprem ha enviat l'infordiversos grupa conservadors d'a- servaflor.
-greu
"El Debate" ha preten gut unes quells per als quals la seca je..
Puc posi atenció en cosa tan
Assus, fent-ne alguna a Halaut.
me al ministre de la Guerra, perANTECEDENTS D'EN CLARA-.
com la indicada i talli enérgicaA la dreta feren foc sobre les que resolgui en definitiva el QUa
&Maradona del senyor Sanchez fatura no es comp:etament norMONTE
ment
arbitrarietats
que
són
matropes
tres
peces
de
l'enemic,
de
de Tora solare la desticucid riel mal.
cregui de justicia.
El governador civil de Casfe- nifestes.
les quals, una emplaçada a Nador,
gevernador i el cap de policia
Les persones ben informades
El senyor Sanrhez Guerra sab
Bé comprendrà V. E. que una altra a Ulad i l'altra a Tayu- opinaven que el senyor Satis:hez
Barcelona: peró el president del a qué atendre's respecte a res- Ild _de la Plana ha desmentit ro_
Senat s'ha nenat a emetre opinid devenidor de la seva jefatura, i donament la informació publica- aquesta protesta no te caràcter dait. Han caigut en nostre poder. Guerra, en funcions de ministre
A Tayudait fou mes areentua- de la Guerra, Citada per accedir
sobre aanest fet i formula aladlnic per a gaudir del favor de da per alguns diaris, assegurant, de sectarisme ni pretensions parda la resistencia. les nostres tro- a que se sol.liciti el suplicatori,
gimes observacions de doctrina cap d'oposició de S. M. quan es que el complot contra el gocen- talistes.
nador
civil
de
Barcelona
es
fra_
pes
foren canonejades des d'ella,
no
entra
a
discutir
L'Ateneu
gereral, dient:
proslueixi un canvi de polítira.
fi que en aquest assumple (lesles facultats excepcionals de que o probablemet des de la posició apareguin tota mena de receis
"Amb tot. encara seria mes reSao que el senyor si gues en apuesta ciutat.
pie
el
sindicalista
ClaEs
cert
esmentada,
sofrint
dues
baiels
Governs
poden
necessitar
ndir que l'assistencia del Gocern no aconsegueix mediatitzar-lo
s'obri camf la evritat i la justicem a simple espectad e r, que les com a cap dele conservadora, es ramente, mort per la noticia de veure's investits, i respectara xes d'artilleria del regiment
cia.
Jurisdireions constitueinnals d'a- distancia ra d'en, cerrant en al_ Barcelona. era natural de Cris- sempre totes les opinions que a Melilla; rrialgrat alzó, l'avaneaquest Estat. impotent per a lea Ices combinaciore millor como- telló. per() pasea sois per allí, propósit de l'article vint-i-dos de rnent en aquesta part dcl front LES RECOMPENSES MILITÄRS
mes elementals justicies, vingues dita! ale seus amics; pera ara portant la seva moto, en direc.s la Llei provincial cal mantenir, prosseguf normaiment fins arriEl general Berenguer ha dit qua
ein a actuar a sen toro eom ron_ el que interessa al senvor Sän- cid a Valencia, sense deturar-se. es permet fer observar a V. E. bar al seu objectiu, a l'hora in- la proposta de recompenses miliEs
cren,
per
tant,
que
el
comdicada
anteriorment.
oue aquest nrecepte fou discorrit
fahulades a favor de le s reime- chrz Guerra. As pie frehanl cautars pendent d'aprovació es deI
Els treballs de fortifIcació han seu temps, Perú es seca, perquA
contra els delinqüents professiofont sa o cercant pretextes en la des, plot va fraguar se a Valencia.
säl5es d'un terrorisme
Es
coneixen
nona
ddalls
estat
hostilitzds
debilment
a
pertorbadors
peels
nas,
contra
de! seu centrad.
1 dudó del general Martínez Anicidra d'ésser alt comissari abans
La guerra ha prednit sic el do. se l'intenta Ilenear de la pre- rent a la vida del sindicalista lillosos i contra immoralitats Ciad Und, a Nador i una•mica d'examinar-la i aprovar-la.
Claramente, mort a Barcelona.
eesvergonyides, peró jamai l'uti- raes a Tayudait, i no ho han essidencia del Corsell.
m n 'n n una tremenda faqida del
Estigma processat per l'atemp-s litzà ningú per a sufocar opi- tat en les altres posicions esmen- SUPLICATORI PER A PROCESAdvertit de la disposició d'ànim
F e n f it juddie, nixd ha reperredit
tades anteriorment.
a Fsnanya a guditzant en Ints el, dc part dels seus eorreligioes_ tat contra el senyor Lerreux, a nions que toquen en el social i el
SAR AL GENERAL BERENGUER
S'ocup à la de Nador 1 en paresd s es. peró amb agrenjaments ris. el senyor Sanchez Guerra la plaea de braus de Sevilla, 1 polític, ni per a suplantar recL'"Epoca" diu que en l'acord rela
tírala
dreta
per
a
tenis
ticular
ahselt
d'aquella
causa,
va
anar
eló dels tribunals ordinaris en
tracia ara, en contra del seil pri_
rras‘rri s en les mi gres soviets.
caigut a la reunió del Conse'l
Ses ~ p ises reeresentadona mitin prondsit. d'as-errar d'eber- a Castelló, on monta un taller de l'apreciació 1 enjudiciament deis guardada l'aiguada a Bardana.
Ei comandant general ha dio- prem de Guerra i Marina ha esdelictes comuns, per a minva de
l'anteritat. pian no tnea del Parlament. fiant en que reparacions d'autornObils.
erie ; a t s
Fei a vida tranquil.la 1 no dri- l'autoritat judicial, a la qual ara posat que es pernoctes a Tafer- tat el de que es tramiti el supliass : stint al drama en ea-, l'ajut de la roeren t rarid i l.ee_
sit, prop eluo Th posirid do Pnafe- catori per a procedir contra el
neixement públie de l'actitud en nä lloc a sosnite, que abrigues ordinàriament s'atropella, amb
te s s 'a d'esneriado r s nentrala
general Beeguer com a censeuna toleräncia de la seca part ra.
ene s'havia ro/Lloral el senyor ideals sindicalistes.
ird : fes en t s . produeixen apanen
qüencia dels cärrecs que es forS'havia inserit per a remire més alarmant que el mateix
La brigada do ia lín.a
cc d'estar allernativnment a la Martínez Anido, pesaran fre als
111/0
au-ob els sarpadors, una -ba- mulen contra el qué-fou alt congravi.
pa r: riSd gen rrammixes terroris- que el censuren per da destitu- per, en la carrera Armar/eme.
tindä non el propvinent diumeriPersistir en aquest regim es feria del novb Ileuger, altra d'un missari en rexpedient instruit pel
cid.
PU'rra.) fins.rman. al con
Me'
negar de fet les llibertats cons- grup d'instrucció, gums i harka general Picasso.
} i nri . a...e/Tm-eses/ remar/flamee
Si els adversaris orult, del se_ upe' a Tarragona.
Estava tatuat. Pertava al bree tducionals, gire V. E. suposa ha- r:fenya.
ncrette flP remetre nyor Sano:hez Guerra denessin
rliereferiai.
Deni te sortiran novament
cer restablert, / educar als ciuanalS:evnl teper ;goa) trade
la rara a la sala de sessiers, la mareat un cap de doma i a l'es
EN FAVOR DELS COMITZ.S
tadans des de les altures del po- forces per a apelar la fortificarrer ;s me. re,nnen tanzt ; al mar- div : s : ó de la majoria no seria el snrere una densa
(luan va passar per Castelló, der en el despreci de l'ordre ju- cid d'altres llocs i complet proPARITARIS
gasseiit ; srtdie, S e nSe qual rnillor per a una altra saludó
fa alguna' dies, de tornada de rldic, no de cosa que es pugui veiment normal, amh queviures
l e o Pe A,,;e 3 d ' rfa rhir e S, proe'ae3 enrservadera.
Al ministre del Treball aqueat
paseos
i
Barcelona
defugt
trehar-se
arnh
1
arranjarä
municlans,
fer impunement. L'arbitrarietat
per a Is ssi narió púb l ica, sa,nen
Penh. "A B C" fa quelrern mes
metí l'ha visitat una comissió
!Tacs- que facilitin necees a totes composta pel Ifetrat assessor i
a liquidar se eotn un nota reales eure assensalar el que al smilii- persones retare-Mes i no s'aturà As parenta molt prIpera de la tiles
rosielons
°s'apartes.
en
aquella
capital.
rania,
i
quan
aquesta
o
aquella
d'ri hi he de rentradie l eri eifre
El replegament Son hostilitzat dos vocals, un obrer i un altre,
De, d'una taverra deis atores apareixen a la societat, es trenCalen /llene ende:san:ente . la destitesiS teta
senyor Sien
a 'T'ayudad, sense mes novetat que patria de la Comic'ei mixta del
envite una carta a la en :a mare, quen tots els vincles de la disdice perque una su p rema noto- chez Guerra i rilc Sena enTnr.rofnlla mort d'un caid del Gum en Treball i del Comerç de Barceciplina, sense que tinguin titula
ri t at tin gni earanties ronstite- sns ami' ;a nolítica rensete.:sdera. dient que no pedir, dntenif-se.
lema
per a restablir-los aquelles auto- baixar de la primera de les dites
rierais ner tal nee 'es seves
DIU EN ROIYIANONES
S'ha inventat—d i u "A B C"—
/ti-tuesta comissid ha fslic.itat,
nr, ea onnverlr.;7¡n e l ¡res
la h istdria de la Ilei de fugues.
Anit terna el comte de Roma- r itats que.slan practicat en que- posicions.
Demes dels canons recuperats al ministre per la cread() dels
% . hlon nr, Pa riPrillOSPS."
_sis '', nona s'ha fet amb la guar- nones, el qua!. parlant amb els brantar-los.
Comitès
paritaris permanente, 1
L'enuig davant la situació ac- que anteriorment s'esmenten, se sol.licitar algunes arlarricions
,171P . f dnetriiiia
insinnava dia civil, s'ha fet p e r a despres- seus andes, va dir que si la subsuna
cured'altres,
recollit
n'han
p‘ ,..so dosref de! senvre Sien,
tual
va
de
dia
en
dia
creixent
i
tigiar les autoritats de Barre- tilunló de les autoritats de Barencaminarles a que no s'interromnya i una tenda de eampanya.
rh o , de Tora, d't 1 d'octubre de lora.
celona assenyalaven un canvi de amb raó.
A 'Puyadait han quedat daMUnt pi el seu funcionament, tels be.
La Junta infrascrita té respearegrix l periddie: "Si - fos' política, Ii semblava molt be aixó
la'' 1919.
neficis que reporten.
ransa de que V. E. sabrà i voldrä del camp dos morts enemics amh
• "T'ne—din el senver Sesehez veritat que a Barcelona s'in reo- fet pel Govern.
armament.
el
d,sbordament
d'aquells
cje mssa__ , la ,atisferrid de pe_
deturar
EL VIATGE D'EN PESTAÑA
post a l'assassinat fasinerós
El comte pronunciarle seguraLes nostres baixes han estat les
(ter d'e quo aquel! perinde nestle amb Eassa s ainat emparat per ment el SeU anunciat discurs en que es complauen arnb les extraSaragossa.—En el corren ha
següents,
a
reserva
de
odilcar-lee,
nosaltres tindrtem la el Cincel Lliberal el dia 31 a doe Ilmitacions inhumanes, provocan e di rermanent signifiradd
dores i irritaras, confiats en una puix notes rebudes no les preci- arribat, preerdent de Manresa,
d'ha s,- es t a, el de mes sentit pa- mes dura epprovarió per al, aun quede de deu de, la nit.
l'Angel Pealefia.
sen arnb elaredat suficient:
cificador que havem ennegut
ha gnessin incorrem , en tat
El eararter del mateix serle pos passivitat general que forçosaHa estat rehut per la seva
Terç, tinent d'ametraalldores,
ment ha de tenir fi.
ni a lt t e mes oracle, i se r de reme- rrarid; perd si "A TI C". que no Miro:militar.
milla i nomhrosos amics i roi
Juli
Companys,
caporal,
don
Cuneta
de
Romanones,
Angel
tat. d'enea une ontrarem en el posseeix altra jurisdiecid ocie la
rreligionaris,
ELS ATEMPTATS SOCIALS
Ossorio i Gallardo, Antoni Du- quatre soldats..
r i r!r• el o assassina f s por renne . del pensamert. ha do limitar se n
D'ençà del greu atemplat del
Durant ele eine anys darrers, bola, Eugeni López de Sus, Benet
Regiment de Melilla, seregnt
annell a ,'n e st r e. sehroaanrt
a reprovar aquests procediments
Funjan Abad, soldat Josep Sus anal fou vírtima a Manresa . Pes
•
PI d a mes recluit contingent
amb pa r aules. el pre s ident del o sigui des del primer de gener Ciudad, Joan Josep Calomarde,
fa sirtes dies, no es va preparar
Creasen de ministres no pot li- de 1917, s'han comes 1,756 Pere Säinz Rodríguez, Francesc nyer, menys greu.
d'aternplafe.
Regulare Alhucernes número 5: el seil trasllat, i !lomee s'esperaAnne l l tap en:4 signifirava teta miar -se a mostrar P.1 seu dis- atemptats socials, que es des- Gonzalez
alteres don Francesc Vilalta, va que el rurs de la seca enruló
/me nolít ,e 1 eneamirada a digni- gilt per telegraf. a firman:ir una componen aixf:
LA LLIGA DELS DRETS DE
inenys greu; sots-oficial don Fans ho permetea.
Eil 1917: 80.
fiar la Ilnifa
ciaseis.
dimise'd i a inainuan una desti_
L'HOME
S'anuncia que En Pe,dafia es
11 Andreu, Heu i dos indiegnes
En 1918: 157.
El, tremendos aereniamerts tneiS. No. A F,spanya hi ha tris
La
Lliga
Espanyola
dels
Drets
traslladaria a Madrid i per e ningreus.
En 1919; 326.
justicie amh fur, que
traeles un
vinglit a parar el bunals
de Eliume, que tenia el propósit
Sapadors Comandancia Melilla: gú pot Asee!: um s eeret, ja que
En 1920: 757.
d rama seda 1 . per baver-se des- no ha d'envair el geverrard,
de celebrar un miling el proper dos ferits menys gratis.
tota la Prernsa ho cementava. que
En 1921: 436.
Si a Barcelona cha
sa at d'alumna política. ronsfl .
Regulars Ceuta: un sargent in- el gel' vialge constituia un greu
A Barcelona han resultat 255 diumenge po r a protestar contra
haesit estralimitaren
fu o iTen Un sellen, ensenvarnent,
hi
cl regim de les quinzenes, ha diegna, Ilets
mili; erró no li ha passst res.
moda, '753 ferits i 355 ilesos.
d " (M al d e les du ce pn- poder, si s'ha abusat de la fnrcrt,
Gums, harka j policia: 13 fePele voltante de l'estació s'heA Bilbao, 24 morts, 145 ferits ajornat aquest acte fins al dia 1
le.nties es la rnSa enser, a la ve- el sensor sasehez Guerra havia
rits.
victo pres excepeionals mesures
de novembre.
68 ilesoa.
de trametre els rulnables als trigada nne la n'AS dienieradnra."
Probablement aquest tindra
En total: Ferits europeas: dos policaques i a l'arribada hi haA Saragossa, 23 morts, 51 febunals. La seva labor de goverTFLFGRAMES A ARDANAZ
lloc a l'Ateneu i en el mateix hi adate. 9 de tropa; indígenes. 16. cia e restarla de l'Arrabal roneanviar Une% rits i 18 ilesos.
— El president de la nant eslava, nn en
prendran
part
els
senyors
Unaces de polieia i seguretat.
A Valencia. 57 morts. 120 feDemés hi ha tres morts indigeaulnrilats, sird en re° chic el
DfraitaeffS ha telegrafiat al ge- dret
muno, Barcia, Botella, Assensi i nee, tots citats, i un harkeny„
L'Angel Peatala fixa la seva
rits i 28 ilesos.
1
que
es
suposa
ennefflent
neral Arrianas.. ene fati ,governa. justicia que es prepara tacada."
remideneia 5 Saragossa.' el doml.
Total 'general: 39 baixes.
A Madrid, 8 morts, 62 ferits i Castrovido.
dor anililar de Bisraia, felicitantL'esquadra ha lluitat amb el eili dele anua pares politice, maEn brin romanen. "A B C" ve 61 ilesos.
lo per la seva desi gnarid per al
ECONOMIES DE PERSONAL
mal estat del mar per a la cesa tiesta rasa del carrer de Joan
A Sevilla, 12 morts, 42 ferits i
Si el senver atirtill>7 Anidir:
a
grvern civil (IP Barcelona.
La Legació deis Países Baues actuarid continuant sobre la cos- d'Aragd.
estat destitint p.o. Infrin- 31 ilesos.
Altres entitats han dirigit taro do haIlei,
Moments desepres d'arritis r a
Entre el darrer quatrimestre comunica que, obeint un non pla ta aquesta nit.
el servar Shechez GI1Ple' len:gran/es al rei n en general gir lahacia
A Ceuta, Tetuan 1 Larrair, sen- Saragossa visitaren a En Pestaña
de l'any 1921 i el primer del pre- d'economies establert pel Govern
de trametre'l als
rra
ii nd, el mattix ()Norte.
p
lit
signifirate sindiralisles Salse
novetat.
sent s'observa una disminueld d'Holanda, s'ha suprimit consiburals.
Un altre telegrama faci l itat a vador Sr: mil'. Quernadee t &tres
1d1NDRAN ESDEVFNINIENTS POD'aquí a la propnsi cp e era d'atemptats 'a Barcelona, aug- derablement el personal estran
Que resideixen tambiu. a saueata
Guerra diu:
en els aerveis del Go--germpat
LITICS?
formula en "La Voz" en Huís ment esräs a Valencia, Madrid i
"Ampliant els mena telegrames
"A TI C" publica nquest mall Araquistain, perpie s'obri una Sevilla, segueix estacionaria la vern establerts a les Jadies hoLa frena que sofreix En Pescriminalitat social a Saragossa i landeses
donant comete de l'operació, genn artiele que As objecte de vius infortnarie sobre el snerell
a8 n al braç no esta enoara rePer aquesta causa, el ministre neral empiedra en comunica que
ere-mudarle, assegurant-se que Parrelona. ami, Picasso civil, ne puja de manera alarrnant a P.il•
bao.
de les Colúnies no contestara reho, ern d i uht ui e aquesta tarda ha eatritzada, nerd els nietees ronrepresenta 61 sentir deis elements hi ha Inés pm /in pis.
El senyor Sanehez Guerra ha CONTRA LA POLITICA DE RE- d'ara endavant cap instanci a d'es- fet un vaixell diversos movimente fien que estarle restahlert aviat.
conservadora, incide del propi
trangers en demanda d'empleu. sobre Afrau amb "Alfons" parat
president del Congres, sobre la dit-que havia ticeentat la dimisPRESS10 DE BARCELONA
ESQUIROLS 1 VAGUISTES
2.700 metres de la posició censhkedel. general Martínez Anido,
destilucid del seeyor Martínez
El Govern tenia des de fa diem
Màlaga. —. A &arrea hora, quan
se haver tlivisat enemic.
VIATGE SUSPES
permite aquest s'havia fet solidas noticies de' que a Italia i a FranAnido.
A les 1630 el "Dedalo" eleva es retiraven els esquirola del
El ministre d'Instrueeiú públiDiu l'esmentat diari que el se_ ri de la conducta del general Ar_ ça s'havien celebrat algunes maque el senyor Sänchez Gue 'nifestacions d'elements avançats ca ha suspes el viatge que tenia el dirigible que maniobra damunt moll, s'han registrat noves agres
. nynr Säncliez Guerra no ha poSidi Dris, bombardejant-lo se- eions.
gut, en un impuls, destituir a rra creia mereixedora de la des" per a protestar de la política de anunciat a Terrassa per a aquesUn grup de vaguistes que segana instrucoions, i per haVar esaquests senyors, perque repre- titucid.'
repressió que se seguia a Bar- ta tarda.
Que motivä la degautorització celona.
Tenia en compte que fou in- tat canonajat per lea bateries ene perava. als voltants la sortida dele
senta tina política precisa i devitat per don Alfons Sala, que ha migues d'aquesta posició, essent obrers, agredí a aquests, ferint
terminada, 1 amb apuesta !Ogro_ del general Arle gni? Aixd As el LA CIERVA
I ELS DESTITUITS fe pública la seva protesta pel recollit sense noevtat despres de a un Jove.
fleacid ha obtingut el concurs i que no ha dit clarament el cap
La pottlela aconseguí detente
En La Cierva al tenir noticia rellevament dele senyors Martf- post el sol.
, l'ajuda d'un partit i la conflansa del Govern, encara que hagi doDurant aquesta operació foto vuit vaguistes, els quals ingresregia, per a aquesta politice que nat a entendre que eis seus pr o. de la destitució dels generals nez Anido. i Arlegui, el Govern
repugna tota clandicacid no da- eediments no eren estriclament Martínez Anido i Arlegul els hi deixà en completa llibertat al histilitzat el "Dedalo" drnb dos saren a la presó.
Un carretee esquirol lambe toa
treta curta de canó emplaats a la
dirigí telegrames molt afectuo- senyúr Montejo
vant els idedlegs que desitgen legals.
agredit, pecó es Va defensar pis*
La conclusió en que coincideL sos, principalment al primer, sir
El ministre ha considerat, no desembocadura del Tishiln.
una organització social mes buL'obseravció feta per dirigible tola en mä contra els agressors,
mana, sinó per al professiona- xen "A B C" i "La Voz" sanable estimar que la seca tasca en el obstant, que en aquests moments
Retroce-, Govern civil havia estat molt p a- el seu viatge a Terrassa no era acusa un sistema d'atrinxera- fent-los Ingle.
lisme del robatori i de Eassassi_ ja a molts molt
La altuació ernpitforas
prudent, Aldiacret el realitzario. ment complet 1 múltiple contr a.
, ad,
deix el eenyor Sänchez Quena triótica.
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d'oeerveeidt 7, 13, 15
Ilarómetre a O • 1 al unan de la mar,
Mere*

‘ 1111174, 7569; 7569.
TenoCimelre ser., 14'6; 18'1; 175.
Teumörnt,• tro huían, 401; 124; 442.
'tentee4
tai lage,a ole eaturaeb5), 611;

' II; te;

Din/ocie del veet, WNW.; calma; cal»I.
Velorital del Vean en Metres per "-ron,
li; 0; 0,
- Eaul del ce., tapas.
Canse de n 0vo/0, stratus_camul,s, elnos-sir Stils; stratos-cinnelue ciirds-strataz; stralu-culmo/us, cirrus-stratun

Ten,peraluree extreme. o Oontre
alftslms, 184.
?Enana, ltn.
/anima aman de 'erra, en.

Osril lse'd terraornettlea, 6.4. TemperaSlyra miiia. tan.
PrectpItachii atpililia, del de les 7 borra
Gol die anterior a lea 7 Dores del Ita le
data, 09 m'Un/pires.
Recorregut del real en trua! leolps, 80
guilda-entres.

Observacions particulars, boira.

..-~-~-e--PIZE113 DE SUBSCRIPCIO
Barcelona: Durs pessetes

si

Provine:es, 750 pessetes
tres meses; i 5 els s:s Riere; 30 un
any.
Unid Postal: 25 pesseles tres
Imeeos; 50 els sis; 90 un any.
mes.

Avui, a les deu de la nit, tindrä lloc, ai Centre Excursionista
de Catalunya. la inauguració del

present curs. en la qual el secretari sortent., len Timoteu Colomiras, llegirà la Memória corresponent al cure anterior i el president, En Cesar A. Torras, el
diseurs inaugural.
JOIES ILANOV A Uh10,
Detnä, a les unze del mate tMelrä lloc al leatre Goya el solemne' repartiment de diplomes als
eeixeles exeeelents deis profespors del Gremi de Catalunya.
Demà diurnenge l'Orfeó Schola
Cantörum, de Gräcia, que dirigeix el mestre Isidre Molas, domarà un concert a la Elige Nat'omitiste de Santa Colonia de
Granma«, executant-se entre
Litres composicions "Les flora de
paig" i 'Ele peseadors e , d'En
Clavé; 'Les hiles seques", "La
fdarsellesa" "El rossinyol", d'En
orera;"Canea dels infants i la
ealindaina", d'En Molas.
La segona part del programa
hom la confia als coneguts artistes Joan d'Aireflor Molí I),
Josep Seisena (violi II) i En Bernal. Butinvä (violoncello), els
quals executaran el Trio nemelo 1 en fa major, de P. Cremont.
xnesam
n•nnn•n••n•1Fra,
IFaci e l favee
Se
el
de portar
panye per a la confeccie del
seo veslit o abric.—Rambla
da ira Flors, 33, primer.

nyor:

La Secciie especial de Futogra-

fla del Centre Autonomista de
Dependents del Comerç i de la
fradeetria donarà diniarts, a dos
quarts d'unze del vespre, la pripera sessió de projeccions de la
leerle de I actual cure.
En aquesta es projeetaran un
Crescut nombre de fotografies
d'una excurrió a les Guilleries,
san, Cingles de Tavertet i S:g.res
Collsaeabra.
Li

L'ADMIRABLE CRICHTON és
triomf mes gran deis artistes

pei PROGRAMA AJUMA: ThoMas eleiglien, Glória Sevanson,
;Ala Lee i Theodore Roberts.
' Letgeupacite Excursionista
Júpiter" realitzarà el propvinent, diumenge una excursió a
Breda, 'Cene, Santa Fe i Gualba.
Surtida a lee 5 . 40 estaelö
E. A.

PERMANYER
FORMI I PASTIS8EP.1A
Peatee:g de Colma), 2. Teiéfon 2826 A.
Sta posal o la senda el
lelquissim turró de Crema
E9precialitat e a ea::a

Gran aG s ortit de panellets
'Dome diumenge, a les cinc de
la tarda, tendría Roe al Centre
Obrer del carrer Sant Ximplici,
remero 6, principal, la darrera
oonfereneia organitzada per la

e-

,:,:.--;'

'8'
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EL SINDICAT LJNIC

j oventut Socialista durant aquest
mes, -

SI company Josep Bugue, descapdeflant el terna "Socialismo 1
anarquismo", posará de manifest
l'abisme que hi ha entre ambdues
ideologies.
"L'Instilar' de Cultura i Biblioteca popular de la Dona" ens assahenta que la seva biblioteca
iestarä oberta pee a tot el púbIte cense que calgui la
qualitat de sbeia, de deu a dos
quarts d'una del mate i de cinc
a vuit de la tarde els dies feiners i de deu a dotze mate i de
quatre a dos quarts de set tarda
els diumenges.
Els dilluns al mate reman !aneada.
— Una de vint classes de
LLONGANISSA DE 'ICH que elabora la Sucursal de Chicago SIBERIA, i no te rival en qualitat
ni prem és la que expenen al
preu de 12 Pies, quilo les cases: VICENS FERRER I COMPANYIA, Phlea Catalunya, 12.
sle10, S. en C.. Salmerón, 55
SIMO, S. en C., Avinyó, tO

L'Associació (rEnginyers
industrials de Barcelona celebrarä Junta general ordinäria de
segona convocatória el vinent
dimarts,,„dia 31, a les deu de la
veleta.
A la sessM privada que l'Academia Calasäncia celebrarà el
propvinent dissabte, dia 28 de
l'actual, a les set del vespree'es
posarä a discuseió la confere,ncia
ene sobre el lema -Me corona
d'Aragá i els Estats Barberiscos
en temps de Jatune I", doné a la
darrera sesee(' l'aeademie en Joan
A. Parpal.
El triomf és dele forte! Vosaltres els que lluiteu amb coratge, tal corro L'ADMIR.efeLE
CRICHTON, no defalliu ni un
moment. La meravellosa peLlicula us mostrarà que el triomf és
vostre.
Els bellfssnris guachos de l'ADMIRABLE CRICIITON, que són
una filigrana artistica, pregonen
erren que és el símbo4 del futur
regnat de la inteleigäncia.

L'AFER DE Er;f2CA I
EOREA
En Lluts Cirera Soliva, protesta de les bases que es publicaren

com aprovades per 611 al Comité
paritari, a 4es (piale va presentar
un vot particular en contra.
Essent aixfs que ha dimilit
càrrec que tenia a la COnliFti
mixta i que està disposat contestar a guantes preguntes se li facin relacionados amb la seva setuació realetzada dintre la Comissió mixte.
LA CONIISS'i", feliXTE L:EL

Creni,ajudiciäria

PETICIONE REBUTJADES
ELS UTOGRAF8
Ele patrons litógrafs han contestat al president del Sindical
de les Arts Graneles, rebutjant
les' peticions d'augment de jornal 1 oferint, en canvi, una setmana du grat , flea , 'bi a! , • art de
l'anee

Ahir es va continuar a la Secoió primera la vista de la causa
seguido. contra Antont Gran
Fortuny, acusat del delicte d'assassinet frustrat.
El tribunal da drct condenarla
al Grau a la pena de sis mesos
de presó i a satisfer quantitat de 300 pessetes d'indeninitzacid.

ELS FABRICANTE DE
LLAUNA LITOGRAFIA-

DA
Els patrona fabricante de pule
de llaulle litografiada pertanyente
a la Unid Industrial Metal.lúrgica tenen anunciat asis obrers
vaguistes per mediacid de la seva entitat "La Solidària", que
per a la represa del treball an la
litografia, sostenen ofer
La que tenen feta amb la reglamentació de jornals, oferta cine
quedarà retirada d0 no presentar-se els vaguistes en Hure respectius ballena fine el dilluns, dia
30, entenent-se que de no fer-ho
en aquest dia, es considerarä que
els obrers renuncien les plaees
que ocupaven en abandonar el
treball en 26 de juny últim, quedan en Ilibertat d'acció ele patrotas per a la contractació
personal en rependre's el treball
en les diles Vtografies.
LA CAMERA MUTUA INDUSTRIAL

011a reunit el Cuneen de la
Cambra Mutua Industrial azordant organitzar un dele do conferencies quia comensarä el propor dia 3 de novembre, a les deu
de la vetlla, al 'saló d'actes de
l'Ateneu, Marques de Mina (Pase
setg Nacional, 18 i 19), i quin
tema i nom del conferenciant s'anuneiara oportunament.
EL SiNDICAT LLIURE
METALURGIC

S'avisa a tole els inserns al
Sindicat Lliure, secció de fundedors de bronce, que vagin provist de Ilur carnet per a facilitar
la tasca de la Comissiú d'invese
gacions.

TREBALL

MENJARS PER A LES
Carreras

'Trofeu A r-

mangue i Penya Rhin
S'ARREGLEN EN BOSSES
AL BAR CANALETAS
Rambla Canaletas, 15
Es la manera priectica de no
quedar-se sense me-lijar i menjar
1)(:. FIAMBRES, ROSTITS, POLLASTRES, PEIX, TRUITES,
FRUITES, DOLÇOS I VINO
— Multes persones no saben
fer bon cafè, perque acostumats
a cates doleuts, com sigui que els
preparen, resulta un brebaje negro i amare..
Perú el mera d'un cate fi i pur
està en saber-lo fer. Fen_lo tal
com diu el ptospecte que va dins
dels paquets de café LA GARZA,
que estigui ben niolit i coleu-lo
amb filtre de coló. Ja voureu cein
no hi ha café Inés exquisit. Als
colmado& el enen.

Don Joan de Serrailonza
el gran exit del rnestre Morera.
Els fragments culminante es
venen a la Unió Musical Espanyola, magatzem de música, 1 i 3,
Portal de l'Angel.
El próxim dissabte, 28 del corrent, a les 1830, tindrä lloc la
primera llieó del "Cure pràctic
de Cultura médica i primers auxilie", organitzat per l'Acció
menina, als laboratoris de la Lysine, carrer de Valäncia, 316, que
ciesenrutllarä el doctor En J. Id.
Torras Talarn sobre el tema:
'Higiene i anàlisis (mírales".
A la secretaria d'Acció Femenina continua oberta la matricula.
La Joventut Cultural Popular
I ns organiteat per a demit la tarda
una vetllade recreativa, en la que
representare el drama en tres
actos "El calvari de la vida" i es
llegirà el mortóleg original de
Einili Vilanova "Un inalparlat"
i al final es hallaran sardanes.
-111:344527a1=-X..-5ei
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Grandiós èxit de la colos.
sal pellicula, adaptació de
la famosa obra de l'itnnkrtal poeta
D. JOSE ZORRILLA

AIYI41.11.:N

CIA PROVINCIALi
AssabmInat frustrat

dant rigorosament 1ncomun:
La detenció fou. comunica
tot seguit al jutge senyor
i al de la Bareeloueta eue
trueix el sumari, els 'Vals
dirigit urgentment a le Direree
general de Presons interesante
conduenió a Barcelona del Girat
net i deenanant al juige d.gä
Bilbao • eoinuniqui al delinee
l'auto de procesarnent 1 preq
dictats contra el nii4e1/..•
D'Aser imporlailL'com s et,
posa, dita detenei6, ds fäeil
el sumari segueixr metro indre
per tal de descobrir els rpslatly
autors del &Rete:

Homicidl

A la Secció quar1a con/paregueren els processats, Antoni i
Josep Español, Caries Fontanals
Panades, Manuel Marqués Gua!
(agents del ram d'arbitris indirectes), Joan lila, Francesc Casas Lloveras, Josep i Joan Cuevas que sostingueren una Iluita
sagnant al termo de Sant.Andreu„
resultant-ne mort un subjecte
anomenat Maresma.
Les baralles foren motivados
per oposar-se els quatre agente
a- que els restante processats
passessin fraudulentament diferento bote d'oli.
El fiscal retiré l'acusació abs
quatre primers i el jurel dictä
veredicte de culpabilitat per als
guatee darrers.

Secció Marítima
Vaixella entecas

Vapor holandés "Tellus",

Màlaga i escales, amb cärree
general. Amarrat moll de Barre.
lona Sud. Consignatari, Taltee.
ra.
Vapor alentany Vellos*,
nBer reami Ai lensacrarlaets , nal ore; deeärztereeiz
n

na Sud. Consignatari, Bernat
Companyia.
Vapor alemany "Sirtes", 4,
Màlaga i escales, amb eerree
general. Amarrat moll de Barco.
lona Sud. Consignatari, Bernae
i Companyia.
Vapor espanyol "Trini", den
geciras i escales, emb cäily,ga
.ASSENYALANIENTB PER AVUI
riera! i 71 passatgers. Ama,r
AUDIENCIA TERRITORIAL
moll d'Espanya W. Consienatire
Sala primera. — Jutjat de la Ramos.
Balandra espanyola "Gloria'
Coneepció. Executiu. S. A. Olesa
Industrial, centra Tornés Orti.
d'Agudas, amb eärrega genere
Vapor espanyol "Iluntzar Mer,
Jutjat del Sud. Executiu- Clara ',top, contra Rafael Rico.
di", de Cädiz i escales, arel) re
Sala oreg,..3.--Jeatjat.s de la rrega general. Amarrat mcii„
ConcepciÓ i Nord . Manuel de Qua- Barcelona Sud. Consignatari,
rnäs Mallol Bosch.
dra, contra Lluís Nadal.
Vapor espanyol "Polar”, e
Jutjat de l'Audiència . Declinare Rosend Puig. contra Ramon Marsella, amb eärrega general.
Amarrat moll de Barcelona DI,
Alsina.
Consignatari, Argimbau.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Vapor americà uSahaii,n
Secció prImera.--Juljat de les Lass", do Möbila i escales, ene
Dressanes. Qual re orals, perein- cärrega general. Amarrat mol
júries i atemptat.
d'Espanya Est. Consignatari,
Sece16 segona. — Jutjat de Agencia Hispano Americana 9a.
l'Oest. Robatori. Pilar Nadal, (Jn- temo).
rat).
Llagut espanyel "Virgen 01
Secció tercera.—Tutjat de Llot- Carmen Pastora", de Yinaree
je- ENplosius, Antoni Rueda (ju- amb garrofes.
rat).
Llagut espanyol "Fernande
Secció quarta.—Jutjat de Sant Gasset , de e. maree, amb garro.
Feliu Associeeiö iLlicita i temp- res.
tativa d'estafa. Jean Tmulhita ejuVapor noruec "Jan", de San
rae).
tender i escales, amb eärreea
neral. Amarrat moll de Sant Bel,
DELE JUTJÄTS
tran. Consignatari, Agencia Ma,
Denuncies
rítima Witty.
Jaume Salou denuncià que en
Vapor espanyol "Guillermo
passar pel Paral.lel se li apro- Schulz", de Cädiz, amb carta,
paren dos joves d'uns vint anys Amarrat moll de Llevant. Consige
els quals entaulant conversa amb natare Argimón.
ell el subjectaren i li taparen la
Vapor espanyol "Serafín
boca sostraguent- hi una carte- n'esteros", de Gijón, amb esto
ra amb 250 pessetes en bitllets b6, Amarrat moll do Ponent Note
Consignatari, Ballesteros.
de banc i un decim de la rifa.
Vapor espanyol "Islenyo", do
Tot seguit els dos malfactors
Eivissa amb eärreg.a general i
s'escaparen.
— L'amo d'un establiment sis passatgers. Amarrat mehl di
Id presentada una denúncia per les Drassanes. Consignatare COSI
estafa de jales avalorades en panyia Transmediterränia.
'Vapor espanyol "Mahón", do
23,000 pessetes contra un antie
dependent sea que no ha estat Metió i escales, amb càrrega
neral i sis passatgers. Amarrt
encara detingut.
moll de Muralla. Consignatart
— Josep Estrada ha denunciat que de la porteria del seu Amengual.
Vapor portugués "Terranova',
domicili, carrer Nou de la Ram- !
bla, h han robat trenta parells de de la mar, en Baste Amarrat
de
. 2cment Est. Consignatari, Ca,
sabates que tenia per a adobar.
teura.
Exi
l
en
•
Vapor espanyol "Eugenio lete
Al jutjat de la Barceloneta ha trus", de Gijón, amb carbó. Arna
correspost diligenciar un exhort rrat mol' de Ponent Nord. Consl
del .de Tortosa interesant es fletare Fàbregas i Garcias.
prerignii- declaració a l'ex-dipuLlagut espanyol "Rafael
tat En Marceli Domingo respecte de Vinaroe. amb garrotes.
a un delicte dedalsetat electoral
Vapor espanyol "Guadiamar',
comes en les darreres eleecions de Genova, amb càrrega general
de diputats a Corts al poble d'Ale- i dos passatgers. Amarrat
Ila de Mar.
e
del Rebaix. Consignatari, Ibas:
Gatenci6 Important
Companyia.
Vapor noruec "Tugela", de Ge.
Ila estat &litigia per la guàrdia civil a Ilaracaldo Antoni Ji- nova i esealles, ami) càrrega geménez Martínez, el qual es con- neral. Amarrat mell del Morral.
siderat com un dele principals Consignatari, II. Ehberg.
Vapor espanyol "Jätiva", dl
autors de l'asea lt i robament al
Valencia i escales, en Casi,. Anc•
tren jet Poble Note.
rrat
moll del Dic. Consignetaa
El dit subjecte ingressä immedla
tarnent a la presó de Bilbao, que- Companyia Transmediterräire

A la darrera sessió celebrada
per la Cornissió Mixte del Treball en 2 1 comerç d'aquesta ciu- Escola
tat, després de resoldre diversos
Drama tic
expediente relatius a reclamacions de dependents contra els
seus respectius patrons, es prez/e
Acorde del Patronat
gueren els acorde segiients:
El
Palronat
de l'Escota CataPasear a Te Ponencia de Política i Relaciona les bases elahn- lana d'Ad Dramätic s'ha reunit
nades pel Comité Paritari del darrerament sota la presidencia
Grup primer (Banca) per a la del conseller d'Instrucció públireglamentació de 80118 i horari ca delta Manconeunitat En Ramon
Sol, prenent possessió dels eäde treball en els establiment
bancarIF amb l'objecte d'estuiPar rrees de membres del dit Patronat els senyors Josep Pla, Llufs
la manera d'incorporar all dicta- Donau
.i Ventosa, Lluie Ferrer i
men els vots particulars formu- Bàrbara, Joaquim
111. do Nadal,
lato.
Roure i Llute Guarro, que
Aprovar en la seva totalitat un Feliu
han
cstat
darrerament
Reglament de trainitaeió davant per la Mancomunitat i designats
l'Ajunta-.
Ols Comités paretaris i Comissid 'mera.
Mixta, deixant per ala vinent seaEn aquesta reunió es va traesió la discussió de l'articulat.
tan extensament de l'ampliad-e
ASSEMI3LEA DE LA FE- d'ensenyaments que 'proposa
DER'ACIO DE DEPEN- director, IsPAdriä Gual, i en genera/ de la conveniencia d'intenslDENTS DE CATALUNYA
ficar Factuació de l'escota en el
Entre els diferents tenme ve- sentit de propagar els moderns
sentats per a Ihn- di g eussiö en la corrents artisticsr del teatre, aeorsegona Assemidea de la Federa- dant-se la celebració d'algunes
ció de Dependents ' de Catalunya, manifestacions de caràcter cultuque tindrà lloc els dies 28 i '29 ral, la immediata creació de didel correal, liguren-ees següents: versos ensenyaments que es co-.
"Neeessitat de la creació d'un menar an a implantar en el cure
Denote Permanent, auxiliar del actual i la formació d'unes biblioCornite Executiu de la Federa- teques públiques especialitzedes.
ció.
Es va acordar també donar un
Ponent: Vicens Vilarasau, del enot de gràcies als individus sorCentre Autonomista de Depen- tints del Patronat, senyors Jandents del Connre i de 4a indús- me Andreu, Casimir Giran, Jotria, de Manresa,
sep Puig i Esteve i Joan Valles i
"Condicione necessaris per a Pujals.
esser reconegut dependent de ce-mere i que precisen per a exercir
el càrrec".
Ponent: El Centre Autonomista de Dependents del Comen; i
de la Indústria, de ite.us.
"Envere l'emancipació del dependent".
Ponente Emigdi Fernandez i
Guillén, -vocal de la Secció Permanent d'Org,anitzaciú i Treball
del Centre Autonomista de Depend3nts del Coreen i de la InMiele-la, de Barcelona.
"L'enrobustiment, de les organitzacions locals de la dependencia comerciad do Catalunya".
Ponent: Ramon Ràfols i Carne
vocal de la Secció Permanent
denni diurnenge. dia 29 d'octubre.
d'Orgailitzeció i Teeball del' Centre Autonomista de Dependents
Matí.
les den: SAR.DANES a la plaga del Sant Crist.
del Comerç i de la Indústria, de
A les onze: DESCOBRIMENT D'UNA. LAPIDA al Castell,
Bareelona.
"Conveniencia de desenrolIbir
Balaguer el 31 d'Octubre de 1413, amb parlaen commemoració d2 la caiguda
una can/parva política dintre ele
Centres ele Dependents".
nicnts allusius a l'acte.
Alfred Gelabert i Punsoda, vice-president del Centre
Tarda
la una,: APAT VOPULAR, d'homenatge a "Acció
Autonomista de Dependents del
Catalana".
Cerniere i de la Indústria, de Tarragona.
al.Teatre Principal. fli parlaran els senyors:
A /es tren:
"Ei salari just. — Lluita pel
reconelxement de les nostres necessitats".
Vidal de Llobatera
Rovira i Virgili
Ponent: Pere Casablancas, del
Sindical de Dependents, de Sabadell.
Ventura Gassol
Martí Esteva
E. Duran Reynals
"La qüesCA de l'infernal".
"Creació (1.. Comisslons
de Treball igual a la que funcioAvui al vespre, hi bauran també sardanes a la plap.
na a Barcelona".
-Aepresentgoió da tez Asociaak

Catalana d'Art

411,
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El Sindical. Cale, ea noM tatobd de la Federació Local de Sindicats Unies de Barcelona, d e rigeix al peblic la següerit manefestació:
"La surtida de Bare p lona deis
generals Anido i Arlegui ha dut
com a conseqüència immediata el
retorn a la normalitat Cilitadana.
Portem assegurar que aqinst, pirobactorat civil que ha acordai el
Govern de Madrid per' a Barcelona ainb la omitida dels dot funcionario de ben !Meta celebritat,
es traduirä en una era de Tau
completa, pulo sabetn per noticies fldedignes, que ningú
desmentirä, que els e llements del
sindicalisme estan preparant
legalització de llurs organismes
d'aeord amb la llei d'Associacions
i els reglamente que tenen aprovals pels diversos governadors
que han hagut a aquesta capital.
I no fóra res d'estrany, tempere que el propvinent diumenge
tingués lloc un aele de transcendental importäticia, organitzat
per un organisme sindicaliste de
molt prestigi a Barcelona, nencara
que no assegurem la seva efectivital per no estar acordat definitivament.
Es de desitjar que 4a pau que
els sidicaltstes van a iniciar per
la seva part, en entrar a la legalitat, no es v t egi pertorbada per
ningú.
Res més diem per 'ovni, er e
ja es dir quelcom haver-ientqu
manifestat el que precedeix. Paró signifiquern la nostea Creencia
que ,els nous encarregats de vetllar per trordre de la ciutat no
deixaran que es pertorbi la pan a
Barcelona."

el es dc Deponente en tote els
organieutes (Aletee s
"ßreació d'un. Butileti ArtaV311 de. la Feleraciú".
Ponent: Montee:do Societat "La
Unió Ultramarina.", de Barcelona.
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piseabee,

Universitat de
Barcelona
Per Pautcnomta unIverslterla

• eme es sabia, dem ä diumenge,
el paranimf de la Universitat s'hi
ieunira n gran nombre de eret^dri
Ire i doctore, per a llar un mi-

teri davant earbitteria supreesió
de eAutonornia Universitäria. La
reunió no pndrä eeser ofic i al percae la Ilei limita la convocatória
del claustre sextraordinari als caes concrets de l a inariguració de
Cure o l'elecció de senador.
A aquesta aesernhlea pudran
sç-sistir tole ele catedret'es, professors auxiliars i doctors matrienlals que forman part del
Cianstre axtraordinari.
Si algen d'emes-as senvors qua
ban estat individualmen1 convocae, no ha rebut !a convocatória.
la Conaseee orgaalzadora pre:ja
que es tingui per convecat.
Dama del te elegtac i temo ene que han tingut fina avui
toles leS queixes formulades gairebe en termes d'ateten, en
agur-eta Asseniblea Universiteria, significets catedrelics i doctore nacionalistes presentaran la
seg ient
Rectorat
El n)arques de Garulla ha ronferenciat amb els deetors Martínez Vargas, Panal i Planelles.
— El director general de l'InsWat Geogràfic, d'acord amb el
preposat pel Negociat crAstronoella, ha nomenat el doctor N-Eduard Alcob4 enearregat do rObsercatori Meteorulógic de la 1:niyersitat.
— El battle de Vilarnitjana ha
ficiat plaayent-se de Vesta l leMenlable de rensenyament local , degut a la 'Polaina del m es-

re descula.

Eta est udizats
Desfent rerr.pat produit el dissola e pasea ., entre els candidats
ia presidencia de l'Assoelació
Çalaiana d'Estudiants, robtingue
en la segena volacie d'ahir per
una aeleparant majoria. lest e dat d . Dret i excel-lent poeta
Sattor.
el Tul president es
.les arduaale pasearles i ratere•
••elit re.licalment cata-

itt deentice Alumnes, promogui en
la forma que Ii sembli oportuna
una catnpanyn (repintó en pro de
I autonomia de la riostra Univerente.
F) Manifestar peblicament In
comercie de l'Aesembten de que
teta reforma de l'ensenyament
superior o del sen regim
encar que fes feta per llei votada
en Corte, i completada amb clemsules de earecter econtimic, pel
que fa referencia a la Universilet de Barcelona, est à condenanada al iracas, si els clemente
directora d'aquesta no tenen preeent que, per al compliment de la
seva altiesima missiú, den
Universitat articular-se anb la
realitat caleteen, i no curen de
cridar a coelaboració, ach amplissim criteri, a tole aquells,
tes 1 corperacions, que puguin
augmenter l'efici è ncia dels SAUS
ensenyaments.

pi. pi en a
de Deelere i Cate• reunida avui 29 d'oetul:. 22 a la Univereild.t de
rarbipeló deis se-

a l'Exera. se"or perque en fiel setraembres de la dissotexecutvia i el (liaosque l'Asseri-dilea es
:• .iiidanrent de que Ilion
traso;rrer un . any de
l'Estatal de la nostra
.it sense fer aplieació

t,.
tre

.

Ute serie anides, esd'aquirlis que repreniodif reacio:1s mieen-

• I reaam universitari.
't.,nifestar a l'Exeni. Rae; le bu Irameti al 1:taus...e-e que l'A.ssenibbia es
del to exeeseivament
. del considerable nitres
i • e tetes que tant el Rece
-ete el elaustre han eleva l
eeeeri despees de la publie . Decret suspenent rapli- Estatuts universitaris.
, ••;:lanar al Govern la imderegació del Dei:set
. r-n l rant de Bou en vigor
Srlió i l'Eetatut de la
':it ile Eaiirieiena.

...manar ole parlar:veril a.

eetriete Universitari, i
..atiorment als que eón
d'aqueiita Eniversital
n Iel eral U:lustre rixtra. que per mitjä d'interae o preposicions de Hei,
que ele eugg.ireixi
n mg , denin tot eguit
- lee Curte estat parlan l' afer de eautonornia
'eria.
una Comiese)
.e.nienar
arnb les entitats
- cate/mies i balears que
i te manera especial
Assuciaciuus Esculdrs i

pingues trtreetin a- la Secció de
Foment de l'Ajuntament °ferie
menta de preus i oondicions de
venda de Ilurs finques.
Comed de la Banda munictpal
lea Banda municipal donare un
concert a la Placa de Rius i Tautet. de la barriada de .Grecia,
diumenge, a un quart de dotre en pural del mate sota el següent programe: Primera part:
T. "inDorah", obertura, Meyer
beer; ti 'Marxa heroica", SaintSeenS; 111. "Les Erinyes", seiserió. elaesenet.
Segena part: 7. "La Waykiria",
seleceid. Wagner; II. "La Santa
Espina", sardana, Morera; II!.
"Ele mestres cantaires", obertura. Wagner.
No s'executarà cap prea t'ora
rle programe.
Les cases baratee Per ala

...-•nn•n•••

otrers reurilcipWs

DEL MUNICIPI
Les valles del F. C . del
Nercl a la Carretera de
Ribes
Convdeada pele tinents d'alcalde del districte IX i del X,
senyors Tuse'. i Meseta, s'ha
celebret ella reunió de repreeen-

lente de toles los •kls
esf:eLtatS distric!es, a la pea
ae: 'tiri n, demes, As rcmilors
seryers Eseolä, Sao' su r w Caro-or tr, Iglesias i Nevds, p-r a
tr actor de la necerie: a ub•rtru.ilr". de les valles de la Con-p 1 - ‘ in. del ferr, carri N3rd,
en el pas a nivell per la carretera de Ribes . A la reunirS, a la
ceta: assistiren n);- de e° representadoras. va r.egnar-hi la
majcrr rinanim :fi, • t.!: 'ara -ina,
eornissió,
nomenant- s e una
nyors Mita qual, presidi • pols
1 1 Tused. „.„-eatuiriarfi ainh u-geoda la s i rAtrtriA de lee rentrades Va' .2.3.
Es creo mie la Come ir.ta, dn•
nent-se , la graNt .1- I
eas, per la .u-n ••si13'. 'TI tt.af
n ava estad , mercaderes ile
rió de la S,tgrera, i n er riater
comenear el servei d'autómnibus,
no truene/ en substituir les (I:les valles, que han causat rentes victimes en aquell ventee

A 1 — Iris Park" ha Ungut ligo
la reune) general per 5 procedir
a la constitució de la "Cooperativa d'Obrers i Empleats municipals per a la construcció de Cases Barates".
Ocupe la presidencia l'arqui
flete municipal senyor Martina,
qui, en brees permites, expoeä
ale reunits el significat de La casa barata i els drets concedits
per la legislacul vigent, sota
reamar de la qual ha estat oriental l'esperit deis estratuts, que
e y nosä amb tota mena de detalls.
Desseguit es posä a discussió
el projecte d'estatuts confeecioDale per la ponencia, intervinguent-hi els companys Girrós,
Bellmunt. Suany, Fahre. Fidel i
Medios. essent aprovats per unanimitat.
El company Catnis proposh nrs
Vet de grheies a la ponencia, i
proposicirl fon acollida amb graos
aplaudiments.
La Junta Directiva quedä frma cl a pele eompanye Martine,
Campos Espada, doctor Aguadé,
Itinllefre, Arbee. Granada, Molina,doctor 'er. Benito, Arboli
Buira.

del Treball
Nacional

Foment

nou covernadee

...ivale prc•blernes uniPrepesici6

PbBLicrtrkt

Visita a l'alcalde
Ahir va cumplimentar a l'Alcalde, seryor marqu i, s d'Alellit, el
nou governalor civil d'aquesta
provfneia, don Juli Ardanaz.
Curset de Fonaments
Mentifies

El rita 3 del vinent 1 11 e 5 de novenahre camençarä en la Secció
deenetist quítele del Laboratori
nemicipel. seta el paf rucini de la
Comessee n 1e Cultura, a cerree
de don Miquel A. Baile, el cursa
de "Fonaments científica de la
Química analítica", que consistir à en la lectura breu comentada en l'obra de Woslwald que
Vuela aquest mateix Iutol. pral1 cualteta els experiments interealats en el seu transcurs.
Les lliçons, en nombre de 20,
tindran lloc els dilluns. dimarts,
dimecres i divendr e s, de qu'Ore

a dos (parle de sis de la tarda,
admetentr-se solarnent sis iascripeems. Es prega als que desitgin tnatricular-se—que han de
fer-ho en les oficines municipals
de Cutlera—passin previament
pel La b oratori lSiettia. 4 .11, de
non a una, ahrol , da! la 31 de

A la &mera sessió celebrada
pel Corleen e uperior del l'uniera
del Treball Nacional, sota la presidencia de l'Excia. senyor don
Domenee Ser', s'aprovaren
cumples seniostrals deis pro..su1 ,0!“05 de 1922.
El senyo" president Na donar
comete de la seva actuació a la
Junta d'Areezels i tle Valoracions
respecte a la revield definitiva del
vigettt Aranzel, i de la seva intervenció en la disoussió deis coneres comereials anib Suisa,
Freno i Noruega.
El Cuneen s'assabentà del se•güent telegrama del senyor prosident del Colasen, contestant
un altre que se li havia enviat per
nostra congració.
Ilebut el seu telegrama sobre
Conveni Comercial amb Anglatelan, prene nota de les seves observacions i repe t e ixo una vegaea mes que el desig del Govern
es eencert harmonia de tots
aquells interessos i aspiracions
u les quals ha d'estar tant mes
atent quant mejor sigui Hur come
piexitat, El sabido afectuosament.

Frojecee d'un pero a
Pectratece
La ponencia de Paros de la Comissiö co Foraent tia examinat

en la seca (terrera Junta la conveniencia de comenvar els estudis per a rexeci:eiú de la par i
del projrete de poro de Pedrale .. 3, (11:C forma la unid de !a Diagonal amh la. carretera d'Espite.
gues, per a donar així a la futura Diagonal un termini de tan
gran via. Perquè ele esmentats
estudie puguin tenir base, la ponetucia do Pares agrair e que els
propietarts de les finques properes al llec on la Diagonal creua
amb la carretera provincial d'Es-

•nnn••nnnn••
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DARPERAke-HORA
DE MADRID

plesona el ministeri de ta Guerra
i la presidencia delt Consten, queda inevitabtement discutida 1 re-

cusada per a examinar serena-

SI President ha ebtat al Pelas
de les onze a les dofee.1 en sortee
els repórters han observat o cree
gut advertir que el senyor Sin.
chez Guerra semblava preocupaL
—Com, N'este per aquff—ha
preguntat un periodista.
—Ites—ha contestat el Preste
dent—com que el Re es fora, he
valga a cumplimentar a la Reina.
—En visita de cortesia o ande
allralinelitall--ha insistit el pee.

L'INSTITLI TDELS ENOINYERS ment i imparcial M deeacord emCIVILS
ere aquel( departament 1 els al•
Els enginyers civils han en- tres civils.
lenes aquestes indicacions i
vial als dianas la segiieat nota:
" 1 4 repreentació de glestititt• ene ve:liguen/ improviesar un dicd'Enginyers Civile es va entre- tamen que requereix estudi, cree
vislat arnb els pre g ona de la po- que l'orientad() general d'eceallítica amb moliu del conftiete parament absolut ds 1m desseersorgit entre els enginyers incites- tat enes de re!. M'abstinc de
trials i els artillers sobre equi- prefundisar mes -en el problema riodista.
—No, no, no;—ha replica t v idonades les primeres manifestaparament deis seus
, titols.
Bis senyors clon Manuel Casa- cines fetes, i cree que acose dei- vament el President—he vingtit
nova i don Josep Martillee Roca, xar de prendre l'assumpte me- a donar cornete a la Reina d'un
president 1 secretan de l'Asso- jore vog te, (lee acabar-to el Go- telegrama rebut del Rei, que, cera
Meció Nacional d'Enginyers In- vern miljancant la rectificació se cap, es teten a la Nentosilla. .
—11i ha queleem nou a Bardestriats, visitaren als senyors equitativa i decorosa, que no cree
celona.
Mclquiades Alvarez i Álcele Za- difícil."
—No res,
mora, reeabant la seva
El Presirb• nt, no ha da a que
UN PORT A LES ROQUES DE
subre el plet que sostenen.
es referia el teerama del Rei.
L'ERIE
L'Alvarez espose el ecu eilteei resoltament favorable a les
"Informaciones" publica un XARXA NACIONAL D'ELECTRIaspiracions dels enginyers eivils,
CITAT
artiele d'En Santiago Vinardell
per
que notare en tot moment
def2nsant 4a necessitat de transEl ministre del Treball ha dieencere que es improcedent la formar en un port esplándit la tat una R. O. per a que l'Institut
ignaltat sol.licitada i absurda que
badia de /a desembocadura de
del Comete: í de la Inddstrfa indos titols de distinta finalitat,
remeiant aixl la insufiformi sobre el treball de la Ceobtinguts de diversa manera tan- ciencia deis me ll e. de Tarragona missid especial d'electricitat per
guin la maleixa competencia feper a despalme els productes del a l'organització d'una xarxa nagal i . fins ideirtie nona sense que Baix Aragó.
cional amb l'objecte de veure
existeixi per altea part una reprocedeix realitzar el projeete.
ciprocitat, que, encara queno
• CONSELL DE RetN/STRES
pretesa ni desitjada pele engiPer a fleme, a les qualre de la
nyers eivils, ni tan sois per estarda, este citat el Consell de Mi- DE
cremas de justiela s'intent à es- nistres a la Presid'encia.
DESCOBRISIENT D'UNA BIBLIA
jI
latir."
Nueva York, 27. — En un doL'Alcalà Zamora ha entregat
PER
ALS
QUO1'E8
DINTERES
natoi de llibres fet per una se e
unes notes, en les guate resumen
Segons disposició que demà nyora a la biblioteca de Creme
el seu criteri arel) els següents
sortire en el "Diario Oacial" del budge, de Nueva York, ha estat
Ver nies:
"Agraint rnolt al senyor Casa- ministeri de la Guerra, es con- tribada una biblia Delreanton,
nova i als elements per ell re, ceden un termini de vint dies impresa a Cotona l'any 1427.
Aquesta obra este valuada en
presentats, retrete:e que suposa per a que litigien acollir-se. als
la seva consulta, estimo en pri- beneficio de la quita els reclutes 100.00.0 dólars.—Radio.
mer Ilne 4a noportunitet i man- de la ulula de 1022 i agregats.
LES ELECCIONS SUISSES
cament e tacte de la resolueie
Berna, 27.—El diumenge HeL'iPAPOtT SOBRE EL PATRIdiscutida. I aixei per dues raons:
dran Hoe a Suissa les eleccions
Primera, i fonamental, perque
MONI
pel Censen Nacional i el Consell
donada la naLuralesa i exigències
Es die que en el ministeri de dele Estats. A 25 districtes hi ha
industriare de la guerra moder- Finances s'estant fent estudis 193 vacants i els candidata eón
na, la proporció artillero/que su- relacionals arnh el projecte d'im- en total 757, pertanyents a 14
posa 1 la impossibeitat de tenir post sobre
martinete.
genes. Al costal deis partas Irlede "plantilla" profesional i bastúries: radicals, católics, consertant ale fins d'una mobilització ELS Ri'ITSTETT- 13 DEL PliE31DENT vador, socialistes i protestantsgenera!, es necessitat pàtria,proDuran', tot ol die 2 . 1ta comen- coneemHdors, figuren ri er priclaniala por la Llei de reorgenit- tat molt la visita reta aquest ma- mera vegada els com un istes a
nació de l'exercit, mantente una te al Palee pel cap del Govern, i cinc cantees. Es diu que la thaicompenetració de cordialitat endesenrottlement del dieleg que la serà activa, especialment ene
tre el nos d'artilleria i e/5 dels
mantingut en-lb els periodis- Ire els partits burgesos i els co,
enginyere civils; segona, aeciden . ha
munistes.—Radio.
tal, parquò exercint una mateixa tes.

L'ESTRANGER

GRA

MAGATZEM DE

MENJADORS

DORMITORIS

Preus baratissiras

44, Carme, 44

E

(En front a l'Hospital)
drillt1111131111Eliiiiiiii1111211111111IMISilillifillE119

112
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e4111

A lus Güleres Valmau

Portaferrissa, n.° 18
(Pavelló a l'interior)

Telèfon 1791 A
Tercera subl:asta d'
antiguitats : Important lot -per a avui

El célebre en—
tresol del carrer CORTS

CATALANES, 646

EihEAS 1S 9d2i

(entre Claris i Pa3seig de Gracia)

digin ihfifS

EN IGUALTAT DE QUALITATS NO TENIM COMPETIDOR .--.

a les 5 de la tarde,
21111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111311111111113M1511.11111111141111114iilliiiling111411111111111131111131111111111105311Millialg
••••n AM. Y.«..•n
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CASCO de seguretat, alemany, per a les caigudes, segons el regiament
del Reial Moto Club de Catalunya, per a Motoristes i Side-ears
DE VENDA:

Carrer Princesa,

ArUcles atemanys
..n•••n•n

ra•nn••
1,111p./..

EX PUBLICITAI"

Els Espectacles
- .: TEAT RES —

gran Barosena. A tres quarts dé
leu, Al toro, que ee una mona.
El príncipe bohemlo i Que es gran
Barcelona.

Gran Teatre del Liceo
TEMPORADA D'HIVERN
Companyia d'Opera de "prImIssi...

°Plaillimeeimmaam•aos

E

3

Avui, 4arda, gran pro-

4

castanyes. — Di 0.111rngo,
tarda, a les tres: El princep
1 blanc. A dos quarts de s-s:
Dos grane exits:

1

DON JUAN TENORIO •
Segan:

La

Urgenda ara/manea en a

II
a set actea
El lEa,
En prepararle), El apesto l ruso •
a
Z I El cabaret de lo. venenos.
II.

:.s., 1 gr ama.—Vespre: El matri- E

moni secret i La nit de les

•

1 Ayo', dIssebte. tarda, a dos (Pla n& 1.1
11 de cinc, grandiosa matinée popular: •
u
3 Per Unica vegada en (unció de lar- E
de la famosa IlegenU da laborable en
Ill
set
actea
dramatlea
1 da
EL NUEVO TENORIO
•
61
J Butaca amb entrada, 1 pesseta; •
040, filt, a les nou, pro- a
a general,nionstre.
14 artes, 14. Prl- in
ad ii ramo
a fuer el popular drama de l'Immort al Zorfilla en set artes
•

V31133118•1313•1113311131111•1111,

Teatre Calalä ROMEa

Teatre Còmic

1

mo cartello"
obert l'abonament.

Queda

• L'hora fatal; flotitihnota salvadora; "Armando Jarana"; Els
tres mesqueers, 12.

NUEVO TENORIO a

pi

E

4.9.4•BEEMBIall BB Si BB 111111111M

a
le
12

311313111131311111331111311111311eani•

iPte

E
E

Po1ioriam3

4•finniammuninzeim•zza
E

'KURS AAL
Arlatecrktle
Palau de la Ginematografla
Avul, ellssable, gran esdevenlment.
•
Estrena de la preclosa• exclusiva E
o
el duo de Tordis, sensa- i
• L'O
•
a nonal assumpte d'amblent arklocra-

N
E
•

•

tic, sublim Interprctaci6 per la be-

il
in HissIma artista hongaresa 1CA DE N
IN LENKEEFT, l'estrella predilecta de

a

la cinernalograria alemanya. EXit

•

EL CAP D'ANY :II
DEL N'EN i ACTUALITATS GAU- E

e
a

E
a
0
5
41311332111361381311331131313313i3l•
MONT.

B gatiaBISIBBNEBBE/11111

Palace Cine

Avui, dissabte, tarda, ver •
E
mut popular:
•

311411111M131113111TNWW1etereens

TIVOLI

E

Nit, a les deu:

1111

O. Juan aniaiui!
ç i fuó O
Ii ,

de

3ZEIZEZE1211913ZZEBZEZ•
111
ELDORADO
sarsuela
Companyia
• Ortas - Leonis - Gallego
Avui, dissabte. tarda, a les

Surillollo

La Magdalena te guie.
La graciosa sarsuola en 2
• actas i quatre quadros, Anl.„
• ta la risueña. Nit, a les 10:
• Al pie de la ventana. Exitäs de la formosa sarsuela
13 en un arte i 4 quadros, San• gro y arena. Conjunt admi_
rable. Gran triomf de la
companyia. La sarsuella en
111 un acta i 3 quadros deis
Quintero, música de Maria
lo Rodrigo, Diana cazadora.—
Demä, diumenge, tarda, a
• les 4: El caprichito, El mol' naguillo, Sangre y arena, i
La mala sombra. Nit, a los
deu: Al pie de la ventana,
• Sangre 1 arena i Diana ca..
•
zadora

n
I pels senyors Sagi-Barba,

Vendrell i senyora Bugatto.
Nit,

•
11

•
DE SERRALLONGA 1
DON JOAN

u
akezmaiiiimenazosemiel.'a

1•••••••••••c••••••1
TEATRE NOVETATS

u

Gire Ecuestre •
Grandiosa companyla de Mr. Ven- n
Lora Gannau. Avui, dissabte, tarda, w
a dos quarts de cinc, i nit, a tres t›,,,
(marta de dou, extraordinäries tun ..
catas. Exit deis debuts de la set- ....
a
mana de The Arquéo, de la tamoC.
013
sa troupe
RENDEZ, 8 •

8

de la mes ori inal atraccid europea, Per primera vegada a Espanya

g

LANTI

I.

r,
Exil 00.1101 Cl

12
TOROS BRAUS
Els graelusissims clowns Germans 3
Albs.ne, Pompoff, Thody I Emil. De- •
nia, 2 grandioses funcions. Tarda,
a co, quarts de cinc, I un. 3 treS
quarts de deu. Dill ins, tarda 1 nit,
Elenefici dels molt aplaudils clowns
Pompoff Thedy I Emil. DiMeer,S,
COMPtt de tota la companyia. DlJalta, du 2, inaugurarle de la temj'orada ;Chiven. Debut de la nova .9
eompariyia . 12 sorprent, nts atrae- I.

•

.

III

e

p

g

nema, diumen e, tarda I un, tunatoan pOpulars, DON JUAN TENOloo
I EL NUEVO TENORIO,
Antat. LA SEVERA.

En estudi, A L'OMBRA DE MUNT- ill

¡DIC.

•

Monumental i Walkyria
dissabte, Els tres

•
•

mosqueters, -12 i últim.

"El
zorro", per Cayena. L'he• reina de l'Oest; La petita
• periodista; Billy, aprenent
s de sastre; Actualitats Gaumont. — Denià, sessió ma• tinal d'onze a una. Nit, es• trenes: La taverna, primera jornada; El Quixot modem, per Douglas Fair-

o

Teatre Nou
VICTORIA PINEDO

de Ele trae rnosqueter. El rfillunS, 1111
IN 30, Ele cuatro L'anota d• l'Apoca- ai

1

hp.i.

Demä, diumenge, gran •

Matinal, (l'onza a una.

giNNENININNEBININBEwaii

Diana-Argentino-Excelsior
AV111, El nou Fantomas, novè;
Willy West, aprenent de sastre;

RI

Preu: 25 centirns

Iffl11261•1•11211•11,21111EIMINIMEMEMBISIEIMA.
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FUTBOL

PIANOS

GRAN PARTIT DE SELECCIO
Demà, diumenge, 29 d'octubre,
les tres en punt de la tarda.
Camp nou del F. C. Barcelona
SELECCIO GRUP A
contra

SELECCIO GRUP B

Preus: Entrada general, 2 ptas.
Tribuna preferencia, 4; Seients
preferència, 3; Seients goals i
populars, primera fila, 150;
Seients goals segona i populars,
Per a entradas i localitats, a
los taquillas del carrer de Fortun'.', des d'avui.

DE CUERDAS CRUZADAS

CON MARCO DE HIERRO

Subeemum
Casa Fundada en

18701

AL CONTADO

FUTBOL

FUTBOL

•
13
1/1

•

leaseeaaa mmmmmmmmmmmmm

DIVERSOS —

—

Rosseli4, 206
davant del Frontó Comtal
Avul, dlumenge, fila 29

•

Primer: I.a divertida comedia
HIT D'ANIMES
divertida peca
L'HOSTAL DE SANT QUITA

PLAZOSYALQUILER
I

18,N/a Caidluf115
wierzugams,

Finalitzant amb ball del dunonl t
Entrada

pesseta.

si

i seient,

UNA

Representants

per a placea d'importancia.
VIATJANT8 es necesiten per
a treballar seriosament I a
comissió xampany l vi de
' taula Escriure aMb rete' räncies a J, segura, Castellnou de Seana (provincia
•e Lleyda).

Meta e ; pan M
A. ROMERO, Placa del
Teatre, 6. Barcelona.
Capaç d'esbrinar I comprovar oricialment tot
alió que us interessi, per
difícil que ola, 1 a dualque part de/ raen. Referencles de primer ordre
preven la me a pericia
I competencia demostrada de mona anys. Consulta de 4 a 8.

y

MOBLES

GRANS REBAIXES
Menjador, 370 pessetes

Tots els dies, a les dues
de la matinada, Gran Tabarin arnerica ami) atrae- la

1•4

ilateasaeaanaanasesei
LA BUENA SOMBRA
Gtnjol, 3.—Cabaret continu de
les set a dos quarts de den i de
les dotze a les quatre de la matinada.

ORQUESTRA PAU CASALS

Demà, diumenge, dia 29,
a
les cinc en punt do la tarda.
Quart Concert d'abonament i primer de tarda.
PROGRAMA: Bach, "Suite" per
a Planta i orquestra de corda;

Beethoven, "Vuitena simfonia";
Wagner, "Preludi de earcival";
Strauss, "Mort i transfiguració".
Despatx de localitats, Unió Musical Espanyola, Portal de l'An_
gel, 1 1 3. — Soweix obert la bonament ale des concerts 'e
tarda,

Pala', Musica Catalana
Dies 30 octubre, 4 i 7 novembre
Dilluns, 30 d'octubre, dissabte

Dormitori,
Despatx,
Rebedor,
Saló,

Clínica Vies
=- Urinaries
del Dr. Gtmlstl,

1•n••••

500

260
170
400
1,700

Tots els mobles p-r un pis
1,700 pessetes
EL UNIVERSO
Ponent, 3 lis, B

e,
-

Rtiorm NE
Adoptada por el cuerpo
Medical de FRANCIA
Tubos de 20 Comprimida
de 50 Centigramos
›

Segon: I.a
tururut.

JAQUECAS-NEURALGIAS
REUMATISMOS
INFLUENZAS

R.MARISTAMY

u

elenoo.ls de primera IN
categoria de l'Escota del •
• Treball i Nitres alumnas de
E la Universitat Nova.
•
Camp antio del 1". C. Bar_ 13
•
celona. A les 10 del mati,

Palau Mnsica Catalana

U

1.111V

mello, Barronechea i Garagarza;

STELLA MARGARITA ••

continua.

•

De venda en totes les llibreries

111 entre

maaaanaiesainzaa•aaan
I Gran Teatre Comtal i
Avui, tarda i nit, pro- as
grames eatraordinaris La gälva de
la mort . El cap d'any del nen; el r.
colossal fIlm Romea negrea, prl e0lebre artista juenies llame Haya- •
" kewa, Charlo' papä, La trspädla del .11
• Club, III i nuaii capttol tle no. o
Fantomas, 1 do l le I ultima epoca in

Companyia d'opereta

blaus, Castillo i Palau.

Grandios exit de •

cions i orquestra

gnflIc decorat dels escenógrafa Deshays 1 Arnould,
talle I Fernández, Morales I Colmenero.
600 n ous vestIt
s de la casa
sa MAX WELDY, de PARO{
100 Artista s e e Panyol e s eet rangeres
emä, diumenge, tarda i nit, segona i tercera represenC R I a

Mil

•

per A. Rovira i Virgili

•

CONCERTS : :

•_

°
11
•
11

Frontó Principal Palace
Avui, dissabte, tarda, a dos
quarts de cinc, dos gratis partits.
Nit, a un quart d'onze, dos interessants partits a ei.stell. Ver_

Provea atlètiques
o i GRAN PARTIT DE
a

números

actes,

--ESPORTS--

[01gHil

altres import2nfs

en dos

CRI-CRI

PUTXINEL.LIS

i

espectaele,

tac :6 ,10C

AL TALLER "MIRIA"

EDEN

de la fastuosa revista de gran

•

Maragda, 27_29. Orfeó Gracieno •
Demà. diumenge, 29 d'octubre,
•
a les cine en punt de la tarda.
Presentació de la célebre violan-. •
cOLlista Judith Bokor. Pianista,
Alexandre Vilalta. Proper novembre, reaparicid de la insigne can._
tatriu Vera Janacopulos. Exclus- i•maaaageaeavaaamaerazzazzinamezzeier
sivament per als socis.
Iinak•
msimemamancarm
Mor
ameentieme

••
Demà, 29 d'octubre,
•

Avui,

Mul, dissabte, 28 d'octubre, a les deu de la nit.
F,STRENA

•

.1121111•181111111111111.111113111111121

pituniunizemmegiminutiml

PO del Teatre, 2 4

UN O Telefone o 5125 ( 4736 A!

•

minuergolesamisaersapeii

.
Bizszemenzasaawastarei.-

• Gran Cinema Bohemia

111113111••313131311113311311113:

LLUIS BALLESTER
Avui, dissabte, 28, a les cine.
Nit d'Animes: Al toro, que es una
'mona i El príncipe bohemio. —
A les 10: Colossal Programa . : La
duquesa del Tabarfn, gran exit
d'aquesta conipanyia, 1 Que 68
gran Barcelona. L'èxit dels èxits,
per Pep Marques. Demà, diunienge, a dos quarts de quatre,
duquesa del Tabarfn i Que es

Saló Catalunya

1 pfilichml p 3i2 re

Gratacós i Casanovas, flautistas.
i Toldrà, violinista.
Resta clos l'abonament.
Localitats: Unió Musical Espanyola. 1 i 3, Portal de l'Angett. De
3 a 7 tarda. Programes a tots els
magatzems de música.

111

lid. Una pagina heroica, cómica. Deuta, na. el MES (,ran esdevenlment
• de la temporada, la millor peldicula
del Real Programa "linda: L'adml•
rabie Crichton, la mes gran inanl111 festació d'art, luxe i magnificencia
• que s'Ea p0e5entat co p ylettla. Seguldainent: Ele tres mosqueter,, per
• Douglae Fairbanks, Aria: Avui, tarsi ,ta i 1,11, I tlt tni, matinal.

,i ti OellIbre. Torda, a les 5.—DIvertit vermut. Entra- 111
da i buta a, UNA pesseta. DE PARES A 1 11.LS! Nit, a dos quanta de IN
deu Funcle popular, DON JUAN TE- •
N0/110 1 EL NUEVO FENORIO.
•
Butaca I entrada, 2'60 pessetes. .11
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Ditoebte, fl ~ubre do tea
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cembalista
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MUS1C-diALLS

Notable sextet. Aval, dissable, 2 ti
grans exelusives 2 . exit 2T0111 11'3
del Programa Alela: Pcseria i pä7.7, sola, pel sunpätie Charlem Ray. .1ran
2 sesee.: Mel boscana, per Priscilla
Osan, /Finten', 1 POIOCIÓ arnsaelo. RI

Gra:: I eLtre Espanyul

.

11 de /a famosa obra del vate don Josep Zorrilla Don Juan Tenorio. A
• pesar del seo Ilarg metratge, es
•
prolertara Integt a La di(vertIda
• pelifrula El vertioen, creacid de EL

ASALTO, 12

le
!
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artista lapones Samoa Haya-
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El E

• banks.

Rica presentació. Esplendida
apoteosi lii.al. Exposieló de pin_:
tures, C. Blanes.
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DON JUAN TENORIO

la

PEP SANTPERE
AsSUMPCIO CASALS
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Companyia Claramunt-Adrià.
Avui, a tres quarts de 10, el drama en 7 actas (sense tallar res):

a

i nit.

kawa. La important pel- ;

Teatre de la Comedia

•

dIanzano.

1

lebre
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Gran Leopold, Fre- Ill
res Chotee, Len 3 Júpitsr, Maia and
II
Pret.-lar, Las 4 Leccumon. El pro- ..
."
blema sense solucie. La senyoreta ...
si.e. ros Riddo. Ovacions a N'Amar T.
Mi
que presenta els seus

cions, 12,

tarda

til fornels rara Rosas negree, pel ce-

,

lallßlIZZEIZI111•13111•11111131•1

1111

•

Programes extraordinaria

11 licula de 4,000 me-tres, adaplacló

Teatre Liric Català
Avui, dissabte, tarda, ex-.
traordinäria representació

a

GRAN SALO DE MODA

Ariatocrätiquea sesaions artistiguei

Avui,
3
EL INFIERNO

'

a
Clreult, MI

tanta Taimados,

g

•

QUERINO - CORTES

azazzorezziazzeszemea

Do ha IN

ol

U grandldst No hi ha Joca amb l'amor ae
ß

4 1 dImarts, 7 de &siembre, tres
grana ooncerts de
MUSICA MITIGA
original dele grans mestres dels
selles XVII i XVIII.
MARIA BARRIENTOS, eantatriu
WANDA LANDOINSKA,

Associació Intima Concerts

E CreaCi6 de la gentil artista Cons- 11

E

GUELL - TUDELA - AS-

Nit, El matrimoni secret
La nit de les castanyes.

tragedia del Clut ; Rosas negree;
El capd'any del non.

U
13 (exclusiva) del Programa
....

Compan y la da oombdia
MARXA NUPCIAL.

Teatres Triomf 1 Marina
Avui, El nou Fantomas, 10; La

'

Rambla

Pla Bloquerla, 6, 1.er
(entre Hospital 1 Sant
Pau)
VENERI, IMPOTENCIA,
SIFILIS
Esparials trartamonts per
al goariment rapol de les
MALALTIES SECRETE.;
MATRill, PELL, CUPETA, PROSTATA
Consulta, de 9 a 12 1 de
3 a 8 econenuica per a
ewpleats 1 obrero.
......nn•n•n•n•••
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painciones

nocturnas espermatorrea (peral-

das seminales), cansancio mental, perdida de

m emoria, dolor de cabeza, vértigos, janga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las mujeres y todas las manifestaciones de
la Neurastenia o agotamiento nervioso, por
crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y
radicalmente con las

Grageas potenciales del Dr. Soivré
Indicadas especia/mente a los agotados en la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
a(l os), y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, el vigor sexual, propio de la edad.

Venta, 5 pta.. fr••oe: Sepalf, Rambla de lu
Flores, 14, l'escude fielart. F'rince,..a. 7 y principale,
farmacias de España. Portugal y ameriess.
,
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Secci ó juridica

Reclamarle davant el
Tribunal Indos:Mal. Consultas sobre accidenta.
Assumptes judiciaria en
general. DIrIglu-vos: An •
ligues ofictnes A. ROMERO, Placa del Teatre,
ft. Jurisconsulto autoritzats en l'exerelcl. Consulta do 4 a S.

INSEC Tici"
PARAD Ell
Al minuto.Caja.-IPta

Asalto-28 Farrinia

•-•

Mals de la pell. Vies urittäries. Raig X. Corte Cala •

u m lanes, 612, de 2 a 4. Clínica de Sant Pau, 44 de 7 a 10

Serveis d e la Companyia Trasatläntica
LINIAS A LES ANTILLES, IYIEXIC, NOVA YORK 11 COSTAFIRME
El vapor "P. DE SATRUSTEGUI" sortirä el. 25 de novembre de Barcelona, el 26 de Valbncia,
el 28 de Mälaga i el 30 de Cädiz,cap a Nova-York, Havana i Veracruz.
El vapor "ALFONSO XIII" sortirà el 17 de novembre de Bilbao, el 19 de Santander, el 20 de
Gijón i el 21 de Corunya, cap a l'Havana i Veracruz. Admet càrrega i passatge per a ClestafIrme
Pacific, amb trasbord a l'Havana.
El vapor "ANTONIO LOPEZ" sortirä el dia 10 de novembre de Barcelona lit de Valencia, el
13 de Mälaga i el 15 de Cädiz, cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico, Ra yana, Colón, Sabanilla, Curaçao, Puerto Cabello i la Guayra. S'admet carga i
saige amb trasbord a Veracruz.
LINIA DE BUENOS AIRES
El vapor "REINA VICTORIA EUGENIA" sortirä el 4 de novembre de Barcelona, el 5 de Mäls.
ga i el 7 de Cádiz, cap a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo i Buenos Aires.
LINIA DE FERNANDO POO
El vapor "CATALUÑA" sortirà el
de novembre de Barcelona, amb escales a 'València i Alacant, i el
de Cädiz, cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, restants
escales intermedies i Fernando Póo,
Ultra els indicats serveis, la Cornpanyia Transatlántica tó.ostablerts els especials dels ports del
Mediterrani a Nova-York, ports Cantàbric a Nova-York i la Ibais de Barcelona Filipinas, les sor,
lides dele quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada viatge.
Aquests vapore adnieten càrrega en les condicions ms favorables i pasatgers, als quals
/a Companyia dóna allotjamentmolt cómode i tracto esmerat, com ha acreditat en el seu dilatat
servei. Tots els vapors tenen telegrafia sense fils.
JWIM.1
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Fäbrica de P a n y e r ia
J. /111R VI VES, S. A •
Ronda Sant Pere, 15

Mag" In
i desptx:

Eis ARCI-ONA

Telefon

1809 A

Rebudes totes

les

novetats

per a la temporada

d'hivern

Es la casa mes ben assortida ea Weltons, Xeviots, Estams Australia, Gabardinas, Bellardines, Xesters,Gabanis, i antes generes per a arios
Graos fantasies-Articles blaus i negres-Grans novetats Pantaloneris-Camuses 1 generes per a vestitsjaqueta

Recomartem bona sastres i conbmics 8 Tots elos dilluns i divendres,venda deretallw u
o
Comprant eh generes en aquesta casa y estireu amb gust I economla 3 Vendes al majar 1 detall - .41r
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