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El

cop d'Estat feixista

La insensibildat moral i l'habl- lant el caitellä havia comes un
tud poden produir en l'home un oatalanisme ("una catalanada",
A l'antologia de les poblacions catalanes exemplars, cal posar fenomen tan vergonyós com de ja la denontinacid que li donen es
Mussolini encarregat de formar Govern
en un dele llocs preterents la ciutat de Balagiter, antiga capital "La inconsciencia de l'estigma", infamant), ell, el professor, ele
•
del ei.ttat d'Urgell, alt baluard vara el riu Segre i damunt Pam- rtrob la diferencia, peró, que l'ha- vigiló: —Ja esté bé que quan un
bitud pot fer esdevenir gloriosa comet un catalanisme en -castellä Mobilitzaci3 feixista : 22,000 earnises negres a les
pa plana 'luminosa. En el mapa espiritual de Catalunya, el puut
esclafiu a sume, pera a condició
erre.-ao nent a Balaguer podem marcar-lo amb una flama. Pura als ulls del renteix ese-lau la mar- que donen la mateixa paga al que
portes de Roma : Diaris assaltats : Probables
ea que el de.shonora.
aama d'entusiasme per l'ideal català.
eomet un ca; tellanisnie en caleta.
porta
a
la
Tot
poble
solmes
la
doble
tot
seguit
ministres : Un programa exterior que
patriota
que
es
traba
a
Balaguer,
sent
Ei
hi ha d'aquí alta com d'alta
seva caen tatuatge ignominiús Test
aquí.
egria de la visió magnifica de la població i de la cordialitat cata- de
portarli dificultats
da
rel'esclavitud. Si aquesta
Ajad s el que els catalans, els
lanisca dels balaguerins. Les paraules del poeta vénen espanta- eent
i el noble es digne. la vista tatelanistes
els
mes
refinala
i
nisrs it a la mamaria, aplicades a la cortita' ciutat de Balaguer de la -marra del dominador soTots els el:áris elogian la con29.—Segon asseguren
exigents catalanistes, poden) eleRoma,
seas habitants: bella terra, bella gent.
diaria, el Rei s'ha nogal a sig _ duela del rel per haver-se
bre sa carn viva provoca en ell el arribar
a
eatendre
tedricament,
Lila terral Des de Felaada de la muntarya on queden encara sentiment ile la vergonya i en ésnar el decret dedarant l'esiat de a signar el decret declarant l'espera mai a sentir-ho eficaçment
Ial d 3 guerra,
aie nanas gloriases del passat, es veu la planaria que el riu solca, ser possible, la revolta do l'odi; com una norma de conduela. Cap guerra.
ris
ministres es eenniee l ir /la
Ahir a la tarda hi bague una
per() quan una prolongada servi- de nosaltres s'atrevirà mai a parrosant a cada riba una zona d'esplèndida vegetació. La serra del
rrera
hora
d'ahir
al
miniaStri
de
topada
violenta entre comunistes
tud ha romeneat„ d'emmotllar el ias un easiella incorrecte, i no
YILI-• ech, al liuny, limita la mirada, i la lenta aigua fluvial és
l'Interior
ami'
Ii
bjecte
d'estar
a'
i
feixtstes
de la que resultaren
de
la
1,1
deformitat
sen esperit en
e lea albaredb.s i del cel clar. Poques visions tan esplèndides
dila
que
estigui
malament,
pera
esclava, l'estigma conmina a cap de nesalcres tampoc no es corrent de N situació a osuda- dos morts i alguns !dita.
com la que s'alblra des de rantic poblat d'Almatä, veí carn
L'ordre ha quedat restaillert
perdre als SenS ulls la seva stg- (retira en el deure d'expurgar del des.
:ia de halaguen Guaitant el riu, veient el pont, contem- nineacie vergonyosa. Un xic mes
Les noticies rebudes da bata immediatament,
seu
Ilenauatae
tot
castellanisme.
.
episoen
la
imaginació
els
fissi ;escampan dels conreus, reviuen
El Papa ha envót liebres a (l'enviliment, i l'estigma esde- Cap de nosaltres trobarà
Italia anuncien que regia tratias histórica als quals ha servit d'escenari aquella contrada.
tots els bisbes ordenant - los - hi • •
sinara un timbre de glaria.
quiLlitat.
ni
greller
que
un
company
enlloti
Tota aquesta filosofta de'Plibee la soya conversa amb paraules
Des de Barcelona i des de les comarques litorals de Catats.lament se sah que els feicis- que multipliquin els Mutis estor-.
:derat d'algunas •, r_ vos per a la conservació de l'or-1
Leva a.20.,ttimein a formar-nos una imatge excessivament deso- m'atures va per nosaltres, els ea- castellanes, perd ningú no so-• le atan
les
sul• .ques, pela!, en tlur, or.- dre.—Havas.
talans.
Sdn
molts
els
estigmes
•
lada d s les terre s . catalanes de la banda de Lleyda. Ens decantem
Irirà que davant seu es doni la •
ni in a 1 naa
•
onfIictes
.1
que
marquen
vilipendiosament
el
DIARIS ASSALTATS
ievint a pensar que la pobresa de la terra 'va allí acompanyada
d'"incultura" ido "groros gentil de la Pätria i en defOr- mostea
greus, a exCepriá de Cremona,
llena"
Ce
parlar
un
castellä
acade la feblesa de l'ideal. Perd n'hi ha proa amb posar els peus en
liorna, 30. — L'asp r•ete de Ro-,
men la nativa bellesa. Són multe
01/ hi hague col.lisions sagnants.
asan; comarques i amb estrènyer la ma d'aquella brava gent, Mes i molt mes vergonyosos els tatanat. destanient es dóna el cas
Anit es dirigí al Quirinal una ma es quasi be normal. Anit els
feixistes aconseguiren penetrar
per a modificar les idees equivocades. Enmin de la desolació a que nue Ii enlletgeixen l'esperit: Cap, que els calalanistes, efecte de la
important maniffistació formaselecció natural que exerceix la da per feixist es i nacionalistas a les oficines del Mondo", .21
.
le3 condicione climatológiaues i la deixadesa de l'Estat central pesó, rota i•l de la !lengua.
Idea regene ,adara, soles esser els eta aclamaren al Monas iie ami) 'P'ese", "Slonapolo", "L'Epoca"
an ensdemnat una gran past de les comarques occidentals de la
L'estigma de la llengua no Con- catalans
que parlen millo!. la entusiasme durara molla esiona. i "Azione". En alguna d'ells desrastra patria, hi ha vastes zones de riquesa material i de riquesa eisteix en la imposició d'una d'es- 'lengua imposada.
tranya en l'escota i en el [drum
El Rei ha celehrat conferen- traban i c e rmaren eta melles.—
e:pira . . lialaieaer i la seva rodalia formen una d'aquestes zonas.
pasea en l'escriure.
Igualmens
Radio.
riu fecunda la terra, i aleara el paisatge, i vesteix els de vegades, en el temple, Alaai Oui no te par argurnent de rusti- ei es • amb els senyors Tittoai,
MUSSOLINI FORIVIARA GOVERN
el mutilo, ruent d'odi,
s
.
pedra
esse
adenia
i
Salandra,
sshre
la
sol
are artib que el dominador vol marear eitat el no saber l'ortografia casbiela de la crisi ministe-MaItorna..30, a les 3 (urgent).—
ianlal lies de les primeres paraules que canvieu amb un I esperit de Calalunya. Una acti- tellana? Eit canvi, molts i molla liavas.
Salmandra s'ha negat a acceeinaguesi us sembla que el coneixeu des de fa anys. A tud eentinim de protesta predi- catalana eseriuen el catalä aleolar rendiríag del rei de formar
r6 . ent conegut és totseguit un amic. La comunitat ea, que no batirla de consistir si- sreetament, i atad ja es un mal,. LA LLEI MARCIAL . DEL FEIXIS- Gabinet. El sobira ha pregat a
catalana fa ni"Uxer espontaniament una ràpida comICE :-: UN MANIFEST
lla en res (In la llengua catalana posó no es donen vergonya (le
Mussolini que formi ministeri i
sernpre que fos possible i fine en senfessaraia r.i hi ha ningú que
1 el patriotisme d'aquells catalans es desinteressat,
Dorna, 29.--Segons un despatx aquest ho acceplat.—Havas.
ds ho censuri, i alzó ja es una
una
mesurada
afició
a
la
delinni
intencions
eteetorals,
Roma, 30. — Segons el 'aliarha cap barreja de segones
reben de Mita per l'Agència tevergonya intolerable.
sale de Roma", !aliase-411-d craiert
s de profit, ni de renyines locals. La catalanitat de la qaencia quien legalment no ho
leerallea
suissa,
el Comité fei_
En
un
wat:
la
Ilengua
impnsaevitare eue l'estigma de la
poder comptar amb (orcen sunxisla d'agitada ha publicat
. ..mb les seaes formoses porxade3, amb la co ya espaioaa fos,
arribes a fer senyal en ua es cosa sagrada. Qui la bond,
mande:si declarant que els fei- cients per a formar un gehinet
placa del Mercadea que té al fans, sobrepujant 4 !lengua
de
tothom
i
ell
friereis
el
blasme
de la Patria. Peró en
sallid, ha (tenida d'abandonar la
xistes marxen sobre Roma.
a Ciutat, les ruines de les muralles medievals, ritma per- l'espera
C.
molla catalans, en molla estala- mateix apodes si se'n sap ofenTots rils feixistes, tant capa solució Sielandra i formar mie
iimb la catalanitat dels hal:eitants, que es manifesta en sietes, no saiodeve pas alai. Te- dre. La llengua própia es po t sonisteri exclussivamenis amb els
ruin simples partidaris, han esl'
a dels rètols en Dengue catalana i en la facilitat amb nen ja l'esperit niareat pe' ferro ltar i cebas-al impunement: da
tat mcbilitzats i ha entrat errvi- f2ixssles.
esclava;'
roent
del
dominador
i
fa
cosi
oldS"
el
férvid
entusiasme
catalanesc.
..oritzen
sincerament
diputats 4 senadora lom[1 :
gor la
niarcial del feixisme.
¡lo V11`.1"U com la tenim endins
triste es eneara que en molts
e si seure's que per un miracle de la histaria, els feas transe
Tots els portera han estat tras bards han pregat a l'acta que
de l'esperit la mitra tle l'estigma?
ajudi
irl
Gabinet feixista. — Hateavatatals que s'han descabdellat a Balaguer exerceixen, a tra- tI ells la marca de ramal vol seinmesos al Colinde traed& el (mal
ho sil que tsd ata() es efecte
yas.
tasc'e les centúries, una influencia eficacíssima sobre Päniina dels Llar un ornament d'elegäncia.
està constituit per maltee mere,
que
no
es
pot
reducac
6
rebeita,
Seria molt curiós de ter un esRoma, 30. — Havent refnsat
brea investits de poder dictabo.
talaguerins. Reboten encara per les muraile caigudes els projec- hall
sobre les nafres internes de cae:lanar una purificació soblada, sial.
el senyor » Salandra el formar
tas de l'invasor castellä. 1 la comtal ciutat de Balaguer reedifica
les llengües proscriptes. No se- t;tie cada generació es ini , s deEl manifest afegeix que els Gabinet, el rei ha conflat aquesta
avui mmalment lea seves muralles i es converteix en una placa rien aquestes el cese bandejament ',tirada i exigeat que l'anterior,
feixistes 'lidiaran contra les missió al senyor Mussolini.
nazi de la gran guerra espiritual que a Cata l unya ha re.mmenaat. deis actes oficials, no serien les Perú ja echa hora que counu'ncu'sAquest declarä que esteva dieelasses ponti q ues censo energia,
Ileis persesuldries ni els decreta cina d exigir per a la nostra !leni no contra la torea pública. El posat a resoles la crisi ministe.••••nnn -••••n •n•
proheitius eom el que aquests gua untratte de respecte no decument
ras,
immediatament, pula pooein
acaba dient:
ama comenta Itu premsa naciona- ',mal, sitió inca superior al que
"Feixistes de tole Italia: Unta una !lista Completa de coartaba1 1e in instint •varnent a Valtra.
1:,,
COP D'ESTAT D'ITALIA
Lsta. Serien les infdlimeions de la
redora, entre etc quals hi figuLa protesta contra la imposi- les vostres (orces. Ea
llengua desnatadora en l'esperit
ren set feixisles.—Radio.
viMeer i veneerem."
de la dominada. Serien les elle- cid d'un itrorea estrany no serä
LA CARTERA D'AFERS ESraciona morfológiques i semän- plenament justificada fins que el
LA IVIARXA DELE; FEIXISTES
TRANGERS
tatues que tot sovint ens relren 'Top' haurä envait--i el dio arri- CAP A ROMA :.:PRECAUCIONS
hirä—l•ds
eta
reductes
legals
que
traga' estera En Pompeu Fabra,
Roma, 30. — Mussolini enea- •
Rama.
29.-1,es
autoritais
han
cediran
a
l'unpuls
de
la
t'Ostra
ha guanyat la bala- :e Pela) pot dubtar-se de llar la imi t arle grellera de la sintaxis,
intrans : géncia !ins Que no es pu- eres preraiwiens davant de la- rregara la cartera d'Afina Estran
. guanyada pela nievi- eany politie, sobretut en I laspec- de les formes litteräries i fine de gin sofrir en • el rat alb patita i v enç lela feixistes. A Roma ele pera a un diplomälic que es aciratiig:a política, sen- te internacional. Lis noticias que les rompas:temas que usa la !len- eserit un eastellanisine.conscient soldats, f1rnh hainnota calada, lila ment embala:irían—llevas,
(.1., la iluita cruen- ten'm en eseriure aquestes rat- end privilegiada. Soria, en fi, i en sue no de s perti autontäticament han ocupat tots ela Roes estroELS PROBABLES MINISTRES
fixarem avui princias,, que preve les ex- lles permeten de cunee que Mus- aquesla cris
el blass'' i el rnlieul, fina que no tegics. Fu sanyala la marsa cap
Parts, 30. — De Sida comuna.
seficains de Mussolini solini triarà Iliurement da sus palment, agrien concepto. incons- sia pos;liie que cap català ce- a la capital i a poca distancia m' e n per via autista que se sal
, r que ed volta col.laboradors en el Govern i que cient de vegaties, de superioritat eeisi d-ivant ;fingí' el dret a d'ella, de 20,000 feixistes.
que no entra en ele plana de
llengua unposada sobre la
: . s, no es cap en aquest hi haurà una forta de la
imminent que el Rei encares
l'idioma propi, ni que cap calaMussolini la eonstit [tel.', d'un G il sólita que tracia molt sovint
poli- preporideräaida feixista, no su -- 1
garä
la
f
rmació
de
Govern
al
tallista
formal'
en
un
catalä
tarat
hinab exclusivament feixista. El
conduela dels esperits eaclaus,
: , sol ni aques- lament numérica, sitié lambe
eap
del
(cinismo.
tuna
protesta
de
forasterisinrs,
cap feixista es proposa de fu r-se
ttalguns attres o tot, que amb bi.- la Hulla daISIS .N "consider p m versem- ta la bona volunfat protesten contra la imposició d'aquella
Oualsavol altea solucal en dirree del rninist en i de l'Interior
s, siie;
rdó que blant que boinas política italiana t n 'otra
¡lengua a qin en acaten precia aquest moment set s bla ixpostvla
ielerinament de da certera
.sie
. italiä que te que tinguin el sentit do la resa provocar graus
r d vassallatge.
La II ingua imposada s'enchni
d'A fers Estrangers. Fi aren que
s ne-. •
.larrara del !, ponsablitat i de les realitats ex- tots e l s drels senyora i mejovas.
el general Diez :mire al m'end e
R. VESPEi.s.A
en dudó, ubedient tsriors i interiors vulguin a550- ra i davant 11 . 111a la natural res-e'dlaGuriqePalnr
A CMC QUILONIE1PE3 DE LA
d:ordra. Eninig
ciar-se al programa i als proee- ta leat e rgibal Basta que sigui
l'Ileon (ti liman anlre a Marina.
CIUTAT ETERNA
:t dele altres partAs diments que es disposa a adop_ aresent natural de lea torres
Mussolini donara (delinea car-Roma, 30. — El "Giornale di
do la vacttlació de fes lar Mussolini. Si es t y ute 31 PrO- aeeen i anieties, mal sis una miprinetnoma" prevdx l'entrada immi- teros ato feitristes,apecó
..71
(1, la urganiames
grama que en materia interna- nyana, pesque tolhom smiti l'Al a
palmont designarà aquests per
iient a la capital de los milicies a ocupar nombroses a:Maui-la1'ms:a albura Material cional s'atrihueix als feixisles, gaeió de renunciar a I • as de la
feixistes coneentrades als valdel feixisme s'ha apo- des d'ara pot dir-se que ejl nou lleng,ue próp:a. Els dorninadors
dee d'Estat.
ttsitia nomes que arnb Gabinet ser à mal acollit a l'es- tenen el (liad, de tothom präetiGuerra a les rates? tanta. El fet h i nea erhaver-se
Sembla molt probable la
reailitzat agua ste taras. Vintat•Suaa acció militar.
tranger. I pot afegir-se que la camera rsts,negmt, d'etaprar
Aquest is el crit que ha llanca el
signació dels e dipulat 5 frixistes
ene
dos
mil
feixistes
arrilearen
a
• -rar las reatlats pretansid de donar per nula, en uiiuuliia :hm a Gima seva i a casa
..Gcruernaas, nou tot just arenal a BarCano i De Slefant per al carro°
que acaba de suc- forma undateral, els tractats di- n I'altri; ele ilotainats, en presencelona. Altrietays aquest la l'tínic ciu st14 quadmetres da la capitel.—Ha- il2 Tmam
inba2 r:ca.
yas.
. u sa es un cop d'Estat. plomàtics signats en la post- cia deis ASSUS privilegiats,
que ha arriba, a les nostres oides. Na hi
firn;ft . que el partit
A ROMA
mes axacte dir que guerra, no serà acceptada per tus vegadn$ inferiors a ells,lenen jasem eap objeccia.
popular catálle tindrä alguru s
el primer rep d'Estat d'una les potencies i:nteressades.
PRECAUCIONS
I
MESURES
CONLes rates, com les masques, rus inspisempre el deure d'amagar a toi.
earteres i que els l'ibera% sitiePts bable serie en preparadó
Un ministeri Mussolini, encaren un fastic an violent que gairebe
TRA L'AFLUENCIA FEIXISTA
pätira al feixisme retaran i gualev entual L'Estat oficial itallia ra que contingui alguna minis- srren com una vergonya la pró_
deiso
marge
per
a
la
ida
Ilengua.
Stlii
ha
ileon
ainb
qué
miscriardia.
Ens
Sorna, 30. — El diari .11 Mon- nient representats en el nou Gas,
h avia at. palesa la saya impoten- tres que no pertahyin a l'orgasentim Franciscans nlavant d'un goc fidel
un siete linean certa ressonancia
do" diu que les trepes rebelan binet.--Havas.
d,d
p o rtnetre la formad(' d'un nització de: Feix, no pot tenir
o d'un cavan afable; arribetn a desviar aliir ordres severas per a itnpeex Areit feir:eta arrnat i municio- gaire durada. Amb 'la conquesta externa pesque es tingui do fer Pfl
el peu guan el veietn a punt d'esetafar dir l'entrada a Roma de les for- EL PROGRAMA EXTERIOR poe.
Iliengua d'ultra Fina en els pobles
▪
Els política que no alas del Poder ha arrbat el feixisme dr.minals on Ii ha un vas moviTARA DIFICULTATS
una modesta cuca o un grill petulant... ces feixistes.
vw, amb torva per a plantar ca- al seu punt mes trIt. En les ac- ment reivinoleador, fine a CataPera contra les rete s, totes les armes
París, 30.—La "Chicago Trl.
Alguna
nucas
feixistes
procet'd al feixisme mentre es trobava tuals circumstàncies d'Itälia, no lunya, os clóna sovint ml cae que
ens semblen licites. La rata, com el gridents de Pisa, ialorencia, nimia /nena" antIncia que els dirigente
en un periode d'organització i As tan fàcil governar cona apo- ele nacinnansies usen la 'lengua
pan, poseerte la virtud d'encontanar-nos liaiorno i catres poblacions, an- feifeasles han ¡liad ja com irsueix
(Plan tenia encara al davant me- derar-se del Poder. Es molt pos- estranya er eis afers pública que
una esgareifanco essencialment desagra- male de fusells, han estat detin- les grans lisies de la política estate,. cura els socialistes i els poseble gas comenci ben aviat
dable. En les meves estades a muistan3a, gudes en les carreteros que trangera que deeentrotIlare en el
no siguin especfncarnent nacaa
la:listes católica, meny podien devanada dal prestigi feixista.
nalistes. E! rumore, la premsa, el hc vist matar nato s a copo de rae, a Ir els atlueixen a aquesta capital.
Govern:
4rev ir-se a plantar-11 cara (luan
i a cops d'escombra. elle vistes que haPrimera, — Repudiada de iota
Les autoritats militara impeA. ROVIRA 1 VIRGILI teatre de Catclunya, en san, en
ba sa concentrat i posat en peu
vio» caigut líenme: d'ama metzina poaran part, un estemple.
dicen la &l'enlació ferroviäria els tractats acabala amb luande gu o rra algunes desenrs de miTut aa(i es Nergonyós, peró hi derosa. lo mateis, fent vn esforç que des de les sis del matt
Eslevla en en que Cc re fereix a
les d'hartos.
gasa qualif icor d'heruic, he /n'es part en tornant ele frene a Hura ellpdslts. Ira costa delmata i MÓS especialha U/13 vergonya encara mes
No se sap encara ell que ha
alguna
dir
pestes
«emires...
gran en la qual poca han parat
Els folxisles han aixecat els ment a Fauna.
su ereit en res ne gociacions que L'AUXILI DEL BRASIL ALS RE- nient. Parlant coneretament
Ah, no cre'gtieu quo el meta roe hi tra- rails en alguna noes.—blavas.
Segona. — Coneesid a Ithtla
Suposayen iniciades entre
bes
cap
pla
er
ineoufessable,
Tantnate;.r,
(:1
1
ja
es
segur
que
Catalunya,
d'una part mes important an les
FUGIATS D'ORIENT
i alguna política, esles bestiales irCmóvits, cense vida, .0'..ren
LA SITUACIO A LA CAPITAL
ots
eta
casos
similars
s'esdeve
reparaeions.
Peci almeat Orlando i Samenys odiases que les bestiales ayas, de
Ginehrs, 30.—A la secretaria sl malea, els catalana binan in Tercera, — Esm e na al parle
Roma, 211. — Els n'anules no
landra. Peró sembla que las ne- de la Soeittat de Nacions acaba
conscientment, si inda no, la idea esa dreta i de borrissol estateufar pe, eirculen, perd nombrosos auto- de Washingten per a permetre
la
corredissa.
gociactens amb ele dos Primera de rebre's rin telegrama de llar- i tue la !lengua prapia es pot rehusos, anfomebils y alises ca- a Italia augmentar la seva Ilota
fl fr aeassat, probablement
El nou governador pot estar satisfet rruatges animen els carrera. Les de guaira.
per hiel ambaixador del Brasil a bregar renvilir arnb estrangeris119 ave nir-se en dos punte p esen- França i niesiihre aixt maleta del mes, pera mili per mai la llende nosaltret. D'una numera esponsimia
Quanta. — Concesslä a Ilätia
autoritats tosan arloptades seveamó argunvnts senlimentalt i umb re- res mesures. Mis diaria han pu- del Dodecanes.
dala, que són l'esIrtietura del Consell de la :Incida!. *mayor Da- gua dominadora.
deu mi nisteri i el programa que gama, en el qual anuncia que el
cords porsonalissims, :ortiga a cooperar di laical 4311 1111rS edleions de taEm centava un amic Mes, que
Quinte. — Alernament de le
aquel l ha d'adoptar.
compliment de les leves ordres (realesPensil certribuire amb la quanora professor d'un centre d'eruteConfereneta cts Lausana per •
many rednit. Durant tot el ella
Ningú no podia doblar, en titat de mil 'hurra esterlines al
mini. AixiS no es veu cada día.
nyainen t. of;cial, que un die que
permetre
al non Ousorn Italia
salan celebrat nombrases mani:qudtel its intimes selmanes, (le la bocona deis refugiats d'etnia Meso* no C3 veurd mai més.
ds Sell3 rilinnties havien eselefit
festaeions, aelamant la maldad examinar aternament el problas
'ar ta de Mussolini i dula feials- non—llevara
CARLES SOLDEVILA al reja
a riure sentint que un d'ella parnie d'Orlent.—Baclio-

Us feixistes en el poder

Full den dietari

▪

LA

FINAI\ CES I
SESSIO DE BORSA
del 30 d'octubre de 1922,

BOFtSI NIT
Mita
Obertura in
Xo r/I ters 65 .55 68'75
Alecarlls, 68-55 6855 88'56
°remes 1760
BORSA DE MADRID

Tensa
6895
28.70

Sala

Obertura 0: 1

Tened
Jo'97

708.7

'eres tobo 11.8.8o
bils)
Alran;a
«Censes 1 • 79
Nord.a

55-6a
1770

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
lala 30 d'octubre de 1922
DEUTES DE L'ESTAT
Deute laterlor 4 0,0 F
y ir
▪ Exter,or
¿ %E
"
• Atable. 5 as F

eta. xa. ei. 4
e

•

•
•

•
•

te

66'15
19122 S. A.
S. R.

4 Jener 1926 5. A.
11.
I febrer •• S. A.

arao

•

•

•

1900 Ser, O
1967 Ser. D
ISIS Ser. ID
1812 Ser. il

•

10210
102 20

1911 Ser. 21

27'50
73

1919 Ser. I3
1916 Ser.
1517 Ser.
1918 Ser. II
11 1 9 Ser. B

77'65

3911 Ser. F

teto Ser.

....da t.). 1599 41/0
" 1907
" lelo
•
" 1538
loas Retorno
• IN.' Barna emptd. 41..e0a., 5 00 p.
"5000000
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•
11.669,304
e
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"Era 1)43
Caixa Credit Comunal
•
P 101 1 Barna. 4 179.
OBLIGACIONS,
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irorde 1.. Ser. narionalitzades
•
2. 4 Ser.
"Ser.
•
4.• tez.
"
•
• 5.. Ser.
Eaderlals Pamplona
f Mortal Paima.
Eegeria Medina
tandaiuvcs 1./ Sr.

Ideen Bèlgica, 93.
idem Espanya, 22050.
ident Holanda. 564'25.
litem Itralle, 56'10.
Idem Nora York, 14455.
Idean Portugal, tac,
Idem Suecia, 38825.
Suissa, 26010.
Mera Argenttna, lne.
Ideo Brasil, loc.
ídem Greda, Inc.
idem Noruega, 20150.
Idem Dinamarca, 292.
¡leal Berlin, 0'35.
Ideas Viena. ice
Ideal Fraga, 45'45.
DESPFtES TANGA
Mimes, 6440 dan.
remetes. 009•50
Lees, 5485 den/.
HOlarra. 1445 lean.
Francs 51.1 n 21.506, 20050 dem.
Marre, 031 dem.
COMP4 . 5, 00170 den/.
LONDRES -- TANGA
Celebles argentints, 40 5/8,
Exterior, 76.
França, 63121.
Nora York, 44393.
Esusuya, 2502.
Eu•ssa. 2472,
II, landa, 11410.

77'05
96'35
96'75
83

lit, 11321.
1111; ria, 1665.

Eoridaal.
U,'. Mina, 44.
4 1.mo ,Irieu, 4167.
Nde,
. rito. /97.
Cope ',baguen, 22115.
u-5(453mi, 5133.
a. 693'25,
•
Notieen, 94'70.

6335
56'50
5813
50519
6163

9.. Ser.

611110 . Valencia Tarrag 49/0.
Aerie.
' 1..
N. S. A.
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•

s

• n
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Se:. A
e e e ß

•

"
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Banquera

BITLLETS
Frzneesca, 4190 per le,.
ing leso», 2910 pesarlos.
Hallaos, 2575 per 100
Lerames, 4010 per ion.
s i seos, 11830 per 10,
Esaats Unas, 647 pessei.,
I memos, t 90 pessetes
Ellens. 070 pesSelea
Brasilcre, 050 proseare.
ticiituns, 1'35 Peasetee
Ferunnx, 20 pe-metes.
Paraguals, 010 remetes
lar onmos, 2 • 50 pessetes
Airelms, 4E55 per 100.
E011de, 09 ,
Fiiiplues, 075 pessetes,

81

Fr.o-Kas 4864

1F..78
V.. Oral. Tramates 4 StO
•

SOLER I TORRA GERIBANS
6350
53'35
64'75
6433
9050
75'35

61
6815
74'30

•

53 10

50/o.

Ferrocarrtla Sie Cal/dama
COMpaugta general >recale. Catalana
Comparrym Barcelonesa Electricital
61,211es de Barreteen 4 0/0
Catalana Gas 1 Eleetal. Ser. E.
•
eergla Eleetea.
Catas 5 0/0
9 5/5
"
GOcletat Pro/lit-toma t'orem Motrlus
COMPan y la general Tetar, Ellepazel
ACCIONO COMPTAT
- catalana Cas Elecu-lcItat

09 05

96
72'30
72

OR
Ames, 12510 per 100.

Onzes, 12450 per 100.
4 1 5 duros, 124'50 pee
1 duro, 12450 per 14,0'
Isabel, 3 53 per 131.
Frailes, 1,5 per 100.
1.111ires, 8140 peasetem.
Mara, 517 Mera.
(Suba, 645 pessetes.
MenIrt DOn. 127 per 100
Yeilesuelti, 154 per 100.
Mares. 150 per 100,

Canal 0'12a/e

tepsuys industrial
piel. Gral. Telerons,
• Pea:emula, •-•em
r1.• Ame/del

Tan»
68'75
68'5o
17.60

PASS TANG
canela sobre Londrea, 643'45.

10300
IR
O. tilOS
ARNITNNIENTS I INPUTAMONS
ea' E. 1993
It04
1905
J1166 Sr. A.
75'30
4906 Ser.»

r"

183

t3ANOLJERS
RAMBLA DELS ES

Secció

GAS ETA LOCAL

anego

Pailebot danés 'Annalise, de
Lutea, are fusta.
Pailebot espanyal "Nuevo Lareata", de Andraitx, ab càrrega
generar.
Ptas.
Gran torça
78
Vapor espany04 "Capitän SeNema »
76
garra", de Valencia 1 escalera,
Blanca extra
68
amb càrrega general i 341 pasCorreal
65
Superflua rawerter 91
69
satgers. Amarrat moll d'Espanya
corrent
59
I 60
NE. Consignatari, Company
Varona arribats: Nord, 17.
Teansmedlterränia.
"
Alecant, 13.
Yatch arnericä "Ara", de Ch.CEREALS
dio i escales, amb el seu equip.
EE. UU. rrOc
28
2350
Anmerat
Moll de Barcelona 14.
Comtal Teme
61101 4e moro (Plata vell),
28'59
Vele, espanyol "Gorgonito
1100 18
15S'59
(1 2 València, amb cärrega general.
Total de compres
00,770
Pallebot espanyol "Ahí va',
Ptes,
Civada Extremadura,
94
d'Alacant, amb càrrega general.
•
role
33
Vapor espanyo "Teresa PaOrcll
35'50
tines", de Glasgow, amb carbó.
Favea Era;
47
Valenriz
Amarrat moll de Ponent N. Con47
Pavone Alarmes
48
signatari, Fltbregas í Garcias.
Jerez risa
49
Vapor norueg "An&rs",
Veces de Sevilla
50
Vers
jandrfa, amb cotó. Amarrat moll
F-,C1l10111 Sevilla
43
de Sant Bertran, Consignatari,
Mill
Eatrareter
Agència Marítima Witty,
Comarca
Hertz
Vapor espanyol 'Mar Blanco",
Tilms
de Gartweston, amb eotd. AmarTeta aquests p reus tiOn Per 100 quitas
rat moll tii Ponent N. ConsignaI per mereaderia labre carro.
Lar, Regato Fontbona.
Garrota negra
33
•
Mataren
99
Llagut espanyol `Antonio Ber" Portugal
nal", de Ibiza, amb garrofes.
e Bola
31
Vapor espanyol "Ampurdän", de
"
(blas
28
"
Mallorca
Marsella, amb eärrega general.
28
Arnarrat moll d'EspanYa W. ConDEapaILLEI
PUL sagnalari, Ramos, .
FarMes ndmero 4
44
Vapor espanyol "Almazora",
Sea onea
22
de Castelló, amb càrrega general.
Tercerez
17'50
Amarrat
moll d'Espanya \V. ConQuartal
16'25
Presa per Rara de 60 quilo&
signatari, La Castellonense.
Ralo
Pailebot espanyol "Llobregat",
Menut,
16
Seronet
15 1/1 de Malea en Ilast.
Ser3
Vape espanyol "Tambre", de
Vacans arribat
Nord,
30,
Tarragona, amb Hast i 449 pae"
Alacant, 33.
salgers. Consignatari, Companyia
ARRO5
Transmediterränia.
Bomba Floret,
114
Pailebot espanyol "Asunción",
"
núm 19,
105
"
" £0,
105
de Santapola, amb sal.
Dentioeb O,
18
espanyol "Joaquina",
Selecta.,
5,5
Valancia, amb càrrega general.
Matlaat,
50
CIGRONS
Vapor espanyoil "Fina", de la
Sade núm. 31,
110
mar, amb peix. Amarrat moll de
Jerez
e 1,
110
Llevan). Consignatari, S. A. de
•
•
9,
119
Navegació a Pesca.
"
•
8,
III
P61515,
69
Vapor espanvol "Rey Jaime I",
MONGETES
Me Palma, ami; cärrega general i
AlnonquIllna,
67
62
passatgers. Amarrat moll de
"meo pala,
les Drassanes. Consignatari, Is9-at Dores,
75
lenya Marítima,
.dallare..
rinet Valencia.
62
Vapor aspanvol "Perla Labra".
'de Glasgow, amb carbó. Amarrat
moll de Ponent N. Consignatari,
Regato Fontbona.
Mercats
'Vapor espanyol "Lulio", de
Plus que han regit al inercat de Borges
Gandia, ami) cärrega general.
Blanqueo et dia es d'octubre de 1900.
Amarrat
moll d'Espanya NE. ConBlat blanc, de 06 a 27.
signatari, Companyia TransmeIdern rol,' seeä, de 26 a 29.
bIern Unan burla, de 29 a 30,
diterränia.
Orrl i , de 14 a 15.
Vapor norueg "Einar Jan", de
Citada, e 12 a 15'50.
Lenes. amb eärrega genzirei
Tanisel, elt • 15 a /6.
Eazes. do 20 a 7 1.
Arnarrat moll de Barcelona S.
ravons, de 20 a 91.
Consignatari, Condemmas.
Fe8ols, de 50 a 5 5 .
Vapor espanyol "Tirso", de
v eces, do 34 a 35.
Cartagena i escales, amb càrrega
ri .:1?.07, Ce 15 a 16.
T:Ol'adefl5. de 15 a 16.
general i passatje. Amarrat moll
Castanot, a 29.
d'Espanya \V. Consignatari, Raatueida romo, a 16
InGe.
Idean rargueta, de 2 1 a 02.

ruaN, 13. i BONSUCCES, 1

VALORS - CUPONS - GIR3 - CANVIS

Oreas per pessetes la quimera ,ic 4 do.
0011.

Liavor d'altaLs , de 19 a 20.
Petates, de 2 a 250.
', reos per pessetes els 10 mallos.
Alrals, de 8 a 823.
alla, a 3,
Mirla d'oilve, de 4 a 425,
Carrotes, de 7 a 8.
Preus per pessetes els 40 quilos.
Callinee, de 7 a 10 Una.
Calo, de 4 a 7 un.
Cuallls, de 3 a 450.
Ous, de 330 a 375 a dotzena,

OLIO D'OLIVA

Frultat extra, de 30 a 31.
F7, de 07 a 59.
Corrent, de 26 a 07.
Preus per rais el quarta de 3900 gullogramo.
07.118 DE PINYOLA•
Croe, de 21 a 50.
Verd, de 51 a 01.
Preus per duros la carga de 115 quilos
8AB01S D'OU D'OLIVA
Mane. a 100.
Especlall, a 30.
Verel primera, a 70.
/den/ zegona, a 60.
Preus per pessetes els 100 quilos,
•

...-

BAH LE

CATAWNYA

BA RCELONA

CENTRAL: Rambla dele Estudia, 4
AGENCIES: Número 1, Creu Coberta.
llamees
2 ,Sant
Andreu,
210.
iltimero 3, SalmerOn, 111.

D'eneä de la seva Ilanaa estada d
Carrasco realranaer La establert el seu
Dr.
Consultor: al cazer de Vaii.,nela, núm. 278, pral.-De 4 a 6.-Die0
(estilas, de 10 a 12.-Raigs X -Dialeralia,

Lluís

d 1 5 Hospitals de Parta. Pell I yenon. Sant. Pau, 28, prinoipal 22

do leiorn d'Alentanya s'ha enea.
1)r.
Brenión
rregat novament, del seu despatx
Raias X. Carrer del Bruc, 46, de guatee a sis.

LOS l'HOZ OE BARCELONA, S. A1
FESTA DE TOTS SANTS

Com el ä anys anterlors, durant els dies 31 del correal i 1 i 2
dei prúenn mes de novembre, ultra deis serveis extraordinario a
les Hules dolo CEMENTIRIS, s'etableixen els serveis directes següents:
25 Cts.
Del Mercat Sant Antoni-Cementir: Voll o viceversa ...
... 25
D'Arenes-Rambles-Cementiri Vell o viceversa
Ltarcelona, 29 d'octubre 1928.-La Direcció.

Cita

Vapor espanyol "Antonia", arnb
cärrega general, cap a Gandia i
escales.
Vapor espanyol "Collera", amb
eärrega rneral, rap a Valencia.
Vapor espanyol "Vicente La
Roda", amb càrrega general, cap
a Melena i escales.
Vapor espanyol "Cabo Sacratif", amb càrrega general, cap a
Bilbao 1 escales.
Goleta italiana "San Gennaro",
en llast, cap a Cette.
Vapor espanyol "Mahón", amb
cherna general, cap a Metió i
escales.
Vapor espanyol "Ramón", amb
cii seu equip, cap h la mar.
Vapor espanyal "Cervera", en
Hast, cap a Valencia.
Vapor norueg "Tugt la", de
tränsit, cap a Amberes.
Vapor espanyol "Guillermo
Schulz", amb càrrega general,
cap a Avilés,
Vapor espanyol "Previsor", en
hast, cap a Palma.
Vapor espanyol "Rey Jaime 1",
amb càrrega general, cap á

i

p

30- E OQULRIA-30

+111••••n•••••••MIRIMI•ffld.

i guarir la Sífilis

AVISA

pel DOCTOR SERRALLACH. Lli -

qua

Leerles I autor, Pe:ayo, núm. 40.

31 cs t11.111
CII

ins

liRillIS H8(10

C111132111.1%23111311.11121113/31m/sp

MASSOT

hice °Asió

BRUCR, 34. DE 11 a 12 1 de 3 • 5
Curacte de les sorderes I supuraraelons de les oblea
TraetaMeillS metnes I macere:es de
lotes les ro:blocs del 00I.L, 11212
1 AURELLES
OperecIen• • proa. medico

RE31IXE1 VE.1151.3
'Z=14=21Zergiet

.-L'ADVOCAT J. M. TRIAS DE
BES, catedràtic de Dret Internacional; comunica el canvi de despatxa al carrer del Consaell de
Cent, 391, tocant al del Bruc.
-

Fabrica de Puyes oni* de VALER SOLER

U: te,

larreid del vent, WSW.; TI94.; SU,

VelocItat del vent PCI metres per segun,
5; 6; 5.
Estat del cel, quasl clar.
Clame de ntivols,
M1/11111vd;
stratus-crunulus.
Ten peratures extremes u Portera
31
5 01100, 205.
iilninus, 13'2.
?drama erran de (erra, 11,3.
Oscil.lacie tenuometrica,' 7'6. Tope'
r)lura funja, 1 67.
Pretende simas*, des da leit 7 heces
del dia anterior a 1,0 7 llares del die de la
chut, 0'0 milftnetrcs.
IleCtarregut del Teta en Igual teMpe, 190
qinkanetres,
•-•11n

PREUS DE SUBSCRIPCIO
Barcelona: Ducs pessetea al
mes. Provfncies, 7'50 pessettes
tres mesos; 15 els 13/9 telera; 30 un
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 tan 507.
En la reunka tinguda pasaal
clitunenge en el saló d'actes de
l'Ateneu Encielopatte Popular,
per la ponencia organitzadora de
la "Jove Atläntida", entitat de
cultura integral, foren elegits per
formar el direetori de la dita entitat els senyors S Valentí Camp,
i Ferrater,
g
F. de P. Galí, J. Pui
Maria S. Ferrer, Miquel Fornaguera, iticard Crespo, César Mi'
leo, Joan Mestres, Josep M . Eran.
000, Jaume Cardús, Joaap
n u ll.

lebrat darrerament a Reir/legro,
(Finlandia), tindra ¡loo el vinent
dlumenge, d'a 5 de novembre, a
les cinc de la tarda, en el local
de la Joventut Católica de la dita
poblitoió.
esfflIIn1•••••••••n•

nn•••n•

Tm:mis assor lit en gèneres per a vestits i abraza
do senyora i senyor. Vendes a l'engrós i al
!detall. AVINYO, 7 (CANTONADAFERNANDO

••••

No es distregui
no li passi desapercebuda la
mis gran de les liquidacions
liquidad' de Cake
dels grans Magatzerns

Splendid Bazar

• 1, Saltner6n,
71
acut perquit aques-

El pítale

ta de una

Liquidació varita'

vostè provelrä per tota la
familIa
71, SALRI ET1019, 71
(Traveesera)

EJ dijous, dia 2 del vinent no4
vembre, començaran al local
de 'riostra Parla" (Boters,
mero 16, primer, primera) nous
cursos de Taquigrafie sistema
Garriga, en catalä, castella I
francas.
•
En el dit local continuen
oteases präctiques de velocitat
els dies i hores d'habitud,

PARMGÜE8
Ferrar:,
14, casa

-a
1Faci el favor
aSenyon de portar el
. panyo per a la confecció del
seu vestit o abric.-Rambla
cíe les Flors, 33, primer.

C ' LAHS

CAPES

PARAIGUES
CARDUS
Pcrtaferrisa, 10
Avul, a les sis de la tarda, el
doctor J. A. Wennberg donarä
en l'Acadèmia i Laboratori de
Ciències Mediques de Calalunya
(Porlaferrissa, número 6, principal), la tercera conferència del
"Curo sobre Orientacions Mentíligues per a prescriure el regim
alimentlei en la infäncia",

lesaierratraterrzentrema

IMPERMEABLES
SUPERIORS

CASA 1151[11
Ronda St. Pere, 7 11
Plaça Sta. Anna, 9

BARCELONA

MOR CADBURY
•

Fue i Pastisseria
Pass3ig fia Colom, 2

Bombona : Xacclata : Cacau
PER TOTS-SANTS

PANEL L_ E T S
Te... aquest any ela compraa

a

Woli, 2326 A

re a la DOLCERiA LATORRA.
Diputació, 262, entre Passe:g de
Gracia i Citaras. 'Palefon 4228 A.

La Pinacoteca

Gran murta da paaellets
M IR

R D ZI10 11 130•• 12 111 111 31 111 1

Demä, dimecres, diada de TotsSanta, a les cine de la tarda, Uncirio !loe a l'Orfeó Gracienc una
extraordinària audició de sardanes a cärrec ele la cobla "CathaMilla", la qual executarà el següent programa:
"L'hereu i la pubilla", Motins;
"Flor tardana", Estela; "El vailet do casa", Mercader; "Sempre
gentil", 131anch; "Patriamor',
Llonch; "La segadora", Vicens.

Entrada llture
Exposició de reputats artistes
i albas objectes d'ant. propia per
a presenta.
Corts Catalanes, 844

ANIS DEL TIGRE
Es indiscutiblement el millor

Abir complt mentó al senyor
Vallas i Pujals el metge de la Ca•
sa de Maternitat, doctor G.O•
day.

MAGATZEMS

1i3

RE11

Adquirides grans partides en
Flassades, Catites, Carpets,
Portiers, Tapets, Conxes i
Estors

Apartat de,,Correus, 651

NOU CATALUNYA
Montera, 7.--MADRID
alödiques pensions per a Via janis i families.

755'8 . 7580.
Termemetr'e sec, 138; 170; 150.
TernMmetre bumit, 9'0; UFO; 9'9.
IlumItat (centesimea de Baturac16), 57;

753'7;

Carme, 8

Direcció Telegrisfica
CATALO 24 IABANK

Dr.

1

Roe« d'eaarg aci6: 7, 13, 11
Barduatire a 40 I a1 alull da la Lar.

i

CANVI - BANCA

Pa' mita(

1.1

Vaixella cortita

VeLORS - CUPONS

Negociem tots ek cnpons venciment
. primer de novembre vinent

Dr. Montaña

0111ERVAT0111 IllmoRoLoatc
soa BAPCKL0111
Dla 30 (fiambre de 1902.

Metcat de,l.lotia

Interior emulad, 7 0' ee,
Idem fi de mes, 00.
Amortitzable 4 per 100 8875.
ldgem 5 per 100, 9710
Exterior, 8595.
Banc d'Espanya, 595.
Diem Espanyol de Crèdit, 000.
Ideen Rin de la Plata, 229.
Idem Hispano-Atraerle/a, 000.
Tabaes. 250.
Sucreres preferents, 00.
Idem Ordinàries, 00.
Cedulei, 89.
Nords, 344.
Atacante, 342.
Franco, 45'70.
Lbures, 29-22.

MORBO 'ARDO

Inferido

-1111.

Litures,
Lires, 2090 ,
Ddlare, 4'555.
Mares, 025 ,
Corones, 00150,

Dobles. Interior, 3035; 'Exterior, 35:
Nora, 37 1 44; ~Me, dadaies, $5;
Oreases, 10 43 1 13; ameres v. 70.• CO luid, 35; Plates,,11; Menee, 415: Cr0.•
tia 1 DOCka. 12,47•Aa5Bs e... 214 51363. &i'
ceros, 7; arrees de Breen. fe.

BORSI ISATI
Bala
Obertura Alt
6916 h8“45
67oo
I401' ,18
Alerants 68 . 8o 68S 6o 26643

RC

DIVO. ESTRAF..
Francs, 4565,
Meto suissos, 61875.
Idea/ belguee, 9T•70.

4;2

P i;L1

N'Eugeni d'Ors dissertarà aqueola nit, a lea deu, en l'Ateneu Eneiclopadic Popular (Carme, 30)
en harte de la inauguració dal
curs de la Secció d'Estudis Polftics i Socials, discurs d'obertura
Jue sala confiat a tan il.lustre
borne.
'i'ota els amants de la cultura
i els que s'interessen pelo problemes socials poden assistir-hi.
JOIES 1LANOV A Uti10,
L'anunriada corirrancia que
reverend Fidel Orobitg, prevere, ha de donar e Ripolltet sobre
impressions del seu viatge al XIV
Congrés Universal d'Esperanto ce
•

VIS?
H
ELS MOBILIARIS
Ja

ter

IN704.705TOSDEautaroa,
sx...a, matutera 1 tx»
letTORI DA

3.000 a 6.0010 Res,
2.1'017f21. CE1G
t1. a.yud....
tob•

I

•••••n• ••

•••••

REITIFIS
Come,

1 3 Ii id

EJ

Comrie es Colleccions pels articles
d'alta fantasia

Servei Autobuses al Cemeoltri Non (Sud-oest)

DIES 31 OCTUBRE, 1 1 2 NOVERI BRE
SORTIDA CEMENTIM
SORTMA P1.1(1.\ CATALUIVIA
11 al metí :-: SaG tarda
10 a 12 matí :a: 2 a 5 tarda
PREU: 1,25 PESSETES ANADA O TORRADA
Companyia General a'Autobusos de Barcelona, S. A.
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AGENCIA NAVAS
AGENCIA RADIO

T-ELEGRAMES
EL TRIOMF DEL FEIXISME

La post guerra
-

membres de la Co
missió de Reparacions
han sortit cap a Berlin

)Els

París, 30.—Els membre de la
Comissió de Reparacien, eenyole
Barthou, Bradbury. Raggt mar miren a Berlín aquesta nit.
El senyor elacDroix i el ecu
adjunt M. Belmelmans es reuniran aviat amb els restantes membres de la Comissió--Havas.
París, 30.—M. Barthou, president de la Comissió de Reparacions, celebra ahir el matt una
darrea entrevista amb M. Poincare abans de la marxa de la Comissió cap a Berlin, que s'efectua
'anit.
La Comissió permaneixerä uns
quinze dies a Berlin i en regrese
sar, despres de reunir i discutir els elements de Ilur enquesta pendrä una decisió sobre els
projectes francas i britànic.
Interrogat al marxar un deis
lelegats sobre l'obra que la CoM'asió de Reparacions efectuara
a Berlín, contestà: —Anem sencillament a Berlín a començar
una tasca que continuarä a la
Conferencia de Brussehles, tasen que consisteix en voler har- 'atenazar les consideracions psioológiques i politiquea amb les
ineludibles necessitats económiques.—Radio.
LA S . DE N. I LA REFORMA
FINANCIERA D'AUSTRIA

Londres, 30.—Els delegats
la Societat de Nacions a Viena
han acabat l'estudi del programa
de reforma financiera redactada
pel Govern austriae.
Han estat entaulades les oportunes negokiacions amb aquel]
Govern per a solucionar la qüestió i es creu que es terminaran
aquesta setmana que ve.—Havas.

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TREBALL

Ginebra, 30.—La Conferencia
internacional del Treball ha discutil avui ei projecte de reforma
del Censen, segons el qual en cas
d'aprovar-se aquest projeete no
podrien entrar en vigencia sine
després d'haver estat aprovat i
ratificat pels diversos Estats.
Es tracta. en efecte, d'una revisió total de l'article 393 del
Tractat de Versalles, i a aquesta
revisa) seguir ä la reducció del
Consell de l'oficina internacional.
de la manera iegüent: El Censen
es composarà de 32 membres,
dels guata setze seran governamentals, vuit patronals i vuit
ebrers. ADIs setze membres del
aonsell designats pele Governs,
aolament Sis dels vuit actuals seran nomenats de dret , a val•avt
Els actuals representants dels
Governs de India i el Canadá., que
t'aplicada d'aquest projecte implica una minva en els seus drets,
,tan protestat enèrgicament i han
anuncia! una fortfssima oposició
sontra el rnateix.—Havas.

Ers successos a les ciutats d'Infla
La política interior del non Govern
EI

Tarragona

Periòdics suspesos i assaltats

acabat el term
als grecs per a e\
cuar la Trácia Orlen
Ha

Constantim ble, 30.—El tele
iar de qiiinze dies previst
'evacuació de la .Tracia Oree
per les trepes, serveis u dep
tiendes milelar3 heLleniclues
ca acinesia ad a les dotze.
tud l'aclamava amb entusiasme.
Chakia-Bey, governador
El senyor Mussolini, dirigint- o Andrirepolie, acompanyat d'
se al !M'elle, digné:
guns funcional is i contingente
—No tindreu un ministeri, si- gendarmeria, lea sortit aqe
seó un Govern.--alavas.
mat cap a la Traca, per tal
restabhr l'administrada kemal
EL NOU GOVERN
ta a la regló compresa entre
ifnia de Chatfildja i Charles,
Roma, 30.—Heus-aquí la comLa presa de possessió de
posició del nou Govern
Presidencia del Consell, Inte- demes regions de Träcia per I
rior i Afers estrangers, senyor - autoritats keemlistes s'efecto
ran graduaiment durant el mes
Mussolini.
Guerra, general Diez; Marina, novembre. Els gendarmes ar
almirall Taon di Revel; Tresor, baran ti . lsmnd i agafaran el t
senyor Inaudi, nacionalista; In- cap a Sirkedji. Mires, en rlairiba
dústria, Teófil Rost, nacionalis- de 2,500, arrullaran avui a Le.
ta; Finances, senyor Destefani, gli, litoral de Tracia en el mara
feixista; Colánies, senyor Fedez- alarmara --Radio,
roni, nacionalista; Terres allibe- ES
IMMINENT EL RECONEIXE,
rades, senyor Giuriate. feixista;
Justicia, senyor °vigilo, feixis- MENT DE L'ASSAMBLEA
SOLDA
ta; Instruccid pública, senyor
Gentil, demócrata; Agricultura,
Constantinoale, 30. — Semb
senyor De Capitana feixista; iinminent :a desaparició da
Obres públiques, senyor Garnaz- dualitaz gOvetnamentai. El So
za, nacionalista; Correus i Teté- da reconeixerä l'Asaemblea
grata, senyor Columna di Cesare, cional d'Armera, la qual con
nacionalista; Previsió i tira Púrtie peder popular
Treball, senyor Cavazzoni, popuurquia.—Haves
lista; subsecretari del ministeri
de l'Interior, senyor Fenzi; sub- ELS EX-MINISTRES PROCE
Secretad d'Afers estrangers, seSATS
nyor Pasqualini-afassallo; subsecrelari de Guerra, senyor eDboAtenes, 30.- —La comissia
ne, feixista; subseeretari de Ma- vestigada interroga el dissab
rina. senyor Ciario, feixista,
a Guna-is, Protopodakis, Stra
subsecretari de Pensiona, senyor gos i alteeis.
Els diales anuncien que
Devecchi, feixista.—Havas.
princep Andreu comparexerä
a testimoni davant de l'esmen
EL PROGRAMA INTERIOR DE
un Comissió.— Havas.
MUSSOLINI

La arribada de Mussolini a Roma

partit comunista acorda dissoldre's

Roma, 30.—A tot Beata ha produit una gran sensació la noticia
de que el senyor Mussolini for_
marä Govern i es esperat amb
gran impaciencia el detall de
cene ha d'estar format el nou
Gabinet feixista.
El t'el, d'haver estat nomenat
el senyor Mussolini cap 'del Govern, ha produit com efecto immediat el restabliment autornätic de l'ordre a tot Italia.
Es quasi segur que el nou Go_
vern quedara constituit aquesta
mateixa tarda.—Havas.
LA SITUACIO GENERAL :-: LES
COMUNICACIONS
Roma, 30.—Segons "Il Secole"
el comandament general de les
forces feixistes ha signat l'ordre
de movilitzacia de les ilegions, a
fi de mantenir l'ordre i ocupar els
punts estratègics i les estaciona
ferroviäries.
En virtut d'aquesta ordre s'ese
tä efectuant la concentrada de
feixistes en diverses estacions.
—Hayas.
Rema, 30.—Les comunicacions
telefóniques han estat sospeses
a l'interior del país. En canvi. el
tràfec ferroviari esta restablert
d'una manera regular, menys en
les tintes que porten a Roma, Oh
els feixistes fan circular els
Hure trens especiales,.
Els feixistes ocuparen alteunes
estacions dels voltants de Roma
i les autoritats militara ocuparen totes les sortides de Roma
amb ametralladores i automóbils
blindats, concentrant meten de
soldats a les principals celadores
de Roma—Radio.
TRANQUILITAT
París, 30. — L'Amibaixada
d'ItNlia comunica nota següent:
"Un telegrama d'anit a les deu
diu que la Aituaciú actual d'Italia no causa cap preocupada i
qo ha ocorregut cap incident
digne de menció."
Per altea part ¡les noticies dorigen particular acusen que la
formació d'un ministeri amb majoria feixista ha estat acollida
amb tranquilitat.—Radio.
ESTRATEGIA DELS FEIXISTES
Roma, 29.—Els feixistes han
aillat tota la part meraaaonal d'Italia del reste del país. Han ocie_
pat per complet la Toscana i el
Trenti. A Vintimiglia, Hospeda.
lelo, Sant Remo i altres loralitata de la frontera, s'han incautat de tole -els automóbils, ca_
mions i teta mena de mitjans
locomeció. Per a evitar qualsevol cop de mä de Iugeestlävia han
ocupat els passos estratègies del

Les grans proves automobilistes
11 Any Trofeu Armangué

El proxim Orient

LA LLISTA DEL GABINET MUSSOLINI

ELS ESPORTS
Aquella ciutat magnífica de
Tarragona que adés hom creía
que havia romas dintre de les
seves muralles enterrada com .en
un sepulcre histórie, la veiem ara
plena d'un abrandament ele vida
4 amb anales de cooperar amb
tot allá que significa modernitat,
go que fa preveurer que promptarment la bella Tarraco a /es se,
ves formosures naturails hi ajuntarà una plenitut de moviment
en tots els ordres, que ajuntat
'lambe avant el desvetllament da la
lonsciencia nacional, fara d'ella
ana de les mes preades cantata
'catalanes. En aquest desvetilament que notem suara no hi pot
mancar també, corre es natural, un
ixtraordinari entusiasme per tot
tuant es refereix a esport en toa
e les seves manifestacions, els
arragonins pariódicament ens
orprenen amb les seves maniiestacions esportives, i dintre
Vena surten de quant en quant
'tomes d'una voluntat com els Boets i els Taran que posen a disaosició d'ella tot-as les facilitats.
es amb aquesta decidida cooperecae dels simpàtics ciutadans
Camp, que sil Moto Club de
Catalunya ha trobat la manera
de poder organitzar amb l'esplendidasa de forma que ho feu
gliumenge aquestes manifesta,
dona motorrstes.

e 2:

El

l'Esportiva

"Comunicacions": Preveient el
nombre extraordinari d'esportiates que de Barcelona anirien a
Tarragona els organitzadors posa
ren -un tren especial i un vaixell
de la Companyia Transmediterränia que ultra del servei ordenar: de comunicacions ferroviàries que uneix des duce ciutats
germanes pogueren donar l'abast en aquel! nombre considerable de personas que -es preveia
que assistirien a la cursa.
Altre important servei de comunicacions que es cuida que
fos perfecte, fou el telefaree i telegrafie; hom recorda que l'any
pasead per manca de que aquest
servei fas perfecte no pogué acudir-se amb urgencia on era menester, enguany, dones, tot era
previst; es ven que esperonat
per -la Mea del darrer any el
"Cuerpo" es presta a 'seguir les
instruccions del Comile i no es
tingué de lamatnar el mes pelea descuit en amiest servei.
"El trajecte": El trajecte que
forma el circuito clos TarragonaVallmoll-Secuita i que mideix
trenta quilómetres, havia eigua
extraordinariament euidat en teta la seva extensió, la carretera
eslava convertida en una veritable pista, els virafges tenien el
convenient rellevament 1 les vonenes estaven prote gides per una
muralla de sacs de sorra, i en
L'ORGANITZACIO els mes perillosos devant d'aTot quant diguem resultaría quests hi havia una filera de sacs
gris comparat ama, l'espléndida de serradures. En els noca on el
prganització que saberen •do- circuit travesava una pf:datada
Dar els organitzadors d'aginsta aquest era completament vellat,
testa; essent, dones, el elogi so- i en els que era imprescindible el
ver passarem a Intentar de dopes aquest era facilitat per un
tar al lector una idea de com pont. Per la !oree pública era va.
;pu &quena organització.
gillat el compliment de Lotes lee

Veneto. Mille esta presa per ale
guns milers de feixistes, aixf com
el migdia del país on s'han concentrat prenent per base Monte_
rrotondo.—Havasa
ELS FEIXISTES AL NORD
QUARTERS ASSALTATS
Mille, 29.—El "Popote dl! alia"
orgue oficial del feixisrne, diu
que eis deatacaments feixistes
assaltaren la Prefectura d'Alexandria i el quarter d'infanteria,
en el (P eal s'apoderaren de 10,000
fusells 1 600 ametralladores, important material de guerra, especialment telefanic i telegrafie.
Afeeeix el "Popote" que totes
des poblacions de Ligúria estan
en poder dels feixistes.
Ahir, a les onze de la nit, els
feixistes s'apoderaren del gnar_
ter deis versagliera de Mille, situat a la Via Ancona d'aquesta
capital. La fi ro.pa no feu resistencia als feixistes.—Havas.
L'ORDRE DE MOBILITZACIO
Niea, 29.—Comuniquen de Yintimiglia que a primeres hores del
mata els feixistes han plantat pels
carrera una ordre de mobilitza_
eirí del partit. Segons aquest document, tots els feixistes havien
de presentar-se a les tres do la
tarda. A la tarda la ciutat aparegué invadida pels feixistes ile
tota la encontrada, vastas amb
la camisa negre i el casc.—Havas
LES POSLACIONS OCUPADES

Mille, 30.—Segons "Il Popolo",
els feixistes s'han fet amos de
nombroses poblacions, entre elles
Pavia, Tovara, Terlora, Mortara,
Novi, Ligúria i Alexandria. En
aquesta darrera, a'apoderaren
d'un important dipósit de mate...
rial de guerra i municiana.
'Sembla que la guardia 'miel
presenta les armes al pes d,hes
forces feixistes a la seva entrada a Pavia.—Ilavas.
MORTS A cnernoria

Roma, 30.—Telegrafien de Cremona que han resultat quatre feiaisles morts duran', l'ocupada
per aquests de l'edifici cae l prefectu ra.—Hava s.
A COMO

Roma, 30. — comuniquen de
Corno que els feixistrs salen fet
amos de la prefectura i han ordenat la suspensió de tres eta
diaria de la provincia.--Ilevaa.
A NULA
UNA COL.LISIO SAGNANTA

de feixistes intenta penetrar en
el local del diari sogialista "Avanti", produint-se una colaisió amb
els guardies relata. Sonaren alguns dispars i resultaren greument ferits deu guàrdies i dos
feixistes.—Havas.
PERIODICS DE PAILA SUSPESOS
Mille, 29.—L'autoritat militar
feixista d'aquesta poblada ha sus
pes la publieació dels periódics
"Justizia" i "Corriere della Sera!"
a conseqüència de l'actitud que
han observat amb respecte al feixisme.—Havas.
LES DEVASTACIONS EN ELS
TALLERS I OFICINES DEL
"SECOLO"

Mille, 30— Un grup d'un centenar de nacionalistes penetra
aquest metí a les oficines i
liens del dran' El ,Secolo" fent
gran destrcea als utensilis, moLuían i rnaquinaria.—Havas.
Roma 30.—lia causat una impressió des a averable a determinats secturs eis l'opinió l'agressió
contra el periadm "II Secolo", al
qual els esealtants han próduit
danys matee-cele bastant considerables —Hayas.
MUSSOLINI PASSA PER

CIVITAVECHIA
Roma. 30.--Durant la so y a estada a Civitavechia el senyor
Mussolini ha °siat objecte constant de graos manifestacions
d'entusiasme par part deis milers
ne feixistes que estaven congregats allí.
Mussolini pronuncia un discurs exhortant al poble a mantenir -se dintre deis límite de la
normalitat e en t onant un cant en
honor de' R o e de la Patria.—
Bayas.
MUSSOLINI ARRiBA A ROMA

Roma, 30.—.1 les once menys
neu arribä a aquesta capital el
nou cap d' el G&-vern, senyor Mussolini, et Otiai fou rebut. per una
uninensa nua l ilud que es troba y a congregana pels voltants de
1 estació, arab eclamacions de joia
intmensa.
Des de I eetacia al Palau del
fou abjecte el senyor
Mussolini dineessant manifestada d'entusiasme, no interrompent-se ni un moment els visques
entusiaatics i les ensordidores
salves d'ealaudiments.
Tota la capital es trobava engel:alada, eseent molts eta balcons que ustentaven banderes

Mille. 30—El dar dahin transcorregue amb tole calera, fundoSlusselin: fou rebut en el Kinant normalment els serveis. A
liorna, 30.—En sortir el senyor
(terrera hora de la tarda un grup Msseiini del (Merma', la multipreeauciona por part del pOlie.
La caretera del Pont: do
l'Armentera amb la de Lleyda,
fou oberta expressament, anal le
qual CQSa Tarragona ha ungut
una notable minora urbana.
"Serveis d'auxili". Per tot el
cireuit hi haria personal de ila
Oral Roja, i en qualre 'loes exi g
-enambuläcies,at plcolresponnents facultatius i dames
de ra y ares dita institució, ultra
aixe en un lloc estrategic, on es
podia comptar amb la comunicació de varis caminsq que al trajecte fou muntat un hospital de
sang on eslava disposat un eepecialista per a casos greus, i un sacerdot eslava lambe dispossat per
prestar els auxilia espirituals.
"Serveis d'avituallament". Enfront de les tribunes estaven instalats els serveis d'avituallament
de 'les rases quals marques estaven representades.
"Affiehagge". Aquest servei era
espléndit de deba, consistfen en
un inmens quadro, rematat per
un colosal rellotge de torre, i veat
grosos cercles b alas estaven allneats dintre .d'aquest quadro,
cada cercle blau estaba numerat i
corresponia al número d'un concursant, en el centre de cada cerele hi havia un Hura y ermen, que
era encés tan bon punt els controla d'arrivada divisaven un corredor, qual aparició era avisada
iii públic per un toc de sirena simultàniament arnb l'ensesa del
Hum corresponent. Al voltant de
cada rercle estaven disposats dotze espata circulara, on apareixia
el temps de cada volta. Tot era
d'unes dimensions monumentals,
i ales amb intachable prontitut,
de que tel s que amb un cop d'ull
hom es pegues donar compte a tot
hora de la situada de la carrera.
"Tribunes". L'instalada de tribunos fou sencillament colosal,
instalades en l'explanada del
Camp de Mara, ocupaven una extensió d'una 250 /ristres i estaven
formades per tras cosos, el del
mig, destinat a autoritats, Frenesa i central Leplegrefica, eis dels

costats a notjes i localitat. Aques
tes tribunes san fermament conatruities, s'aixequen unos dos metres de la seva linia mas baixa 1
en forma de graderia continuen
aixecant-ee fins Ibis a una nuelt
consideralae altura. Tota voeadis
que l'instalada seria torea dificil
de resenyar, per establir comparanses, poden] dir que en grandiositat i comoditat sobrepasa de
molt a la tribuna principal del
cama nou del E. C. Barcelona, Un
inunens velarium la cobria amb
lote la so y a extendió.
Entre la tribuna i la valla que
tancava el circuit i havia un ampli passeig, en el que hi havia escampat sorra granada amb l'objecte . d'evitar la pols que es pogeles aixecar. A la part de fora de
la valla, en tota, la seva extensió.
hi havia un perlerra de jardineria que completava aquesta magnífica instalada.
"Restaurant i bufet'. Próxim
tribunes, en un gran embalat
fou insta:at el restaurant, i anexe al mateix el servei de bufet,
"Música". La Cobla La Principal. de La Biaba!, i una banda de
regiment tocaven darant les curses, i els tzingans de l'Excelsioren el restaurant.
"Palusse". Aquesta eslava altuerta darrera les tribunes, cm una
munió incalculab'e de vehicles
motor estaven afilerats 1 convenientment separata per valles de
corda.
LA CONCURRENCIA

Fon rionthrosa i distingerida, i
havia l'"elite" del fiestee neón esportiu, el anomenar noma fora interminabls. un nombrosissim estia de formoses clames i damiaseles doavaemajor Visualital a la
test a.
En tia tribuna d'autoritats hi
veigerem: el rei,resentant de la
Mancomunitat de Catalunya, el
president de la Diputada, el alcalde de Tarragona, el reinonge
doctor Julia, en representada de
Parguebisbe; el regidora de l'exceleentissim Ajuntament de Tarragona. genyors. _Qttaia, Rabadä,

Roma, 30. — El programa de
Mussolini abarca els següents
punta: Simplificaoló imtnediata
i organització dels serveis de
l'Estat; demostrada al poble de
la necessitat de treballar activament i de soportar els sacriIteis imposats par la situada del
país. Adopeió de mesures que
assegurin el funceonament regullar deis serveis pública, en els
quals seran prohibides les vagues, i Duna contra la especulación dels canela da la moneda.--Havas.
EL PARTIT COMUNISTA ES
MOL

Roma, 30.—Avui s'ha reunit
el Comitè del Partit Comunista,
decidint la dissolució del partit
davant de la situada actugl.
Els diputats comunistaa' lean
decida. retirar-se.—Radio.
Roma, 30.—El diario "Azione"
diu que el partit comunista be
deixat de funcionar i que els
seus diputats presentaran lla se,
va dimissió.—Hayas.

Roca, Mucallat, Gelabert, Arann,
alasdeu, Escofet i Alonso. El president del Club Gimnàstic, senyor
G. Bernabé; l'enginyer d'Obres
públiques, senyor Josep Serrano;
l'enginyer d'Obres del Pont, senyor F. G. Menbrillera; el president deleaat de la Creu Roja, senyor Cuclii, i alguns militara espanyo:s.
ELS PARTICIPANTS
Particepareni a la cursa els segiients cotxes: "Elizalde ¡El",
tionduit per Alfons Crareras;
"Salrnson A. L. II", conduit per
Benoist; "M. Jr.", conduit per J.
Batiló; laoryc II", conduit per
Boniquet; "David I", conduit per
J. hl. More; "Salmson A. I", con•
duit per Bueno; "Seneschal
conduit per 1. Palazam", "Lomee
I", conclu is t per el comte de Seta;
' Senechal II", conduit pee Bettagliola; "Llizalde II", corahre
per J. Pe i ne; "Bereules", coadait
lar J. A. Ora>: "Elizalde I", ri nduit per 7. de 'Vizcaya; "Lomee. E.
H. P. conduit per F. Armangue; "Loryr N. H. I", conduit per
P. Satrastegni.
LA CURSA

A tres onarts d'onze ton donada la sentí -la al primer cotxe i
ro curta entervals a tots els altres
• oncursante. Fan la primera volla tots ele cotxes menys el "Ehrolde III", que ens comuniquen
que s'hs retirat; en aquesta volta porta la delantera el "Salmcon", dc Benoist, i fa la volta mes
lamida el "Loryc N. II. I".
Segona a ulla: La fan lote els
cotxes, i el "Etizalde III", que
s'havia'ret:rat la marea al cap de
cargues horca 57 n'a 10 s. i es retira definitivam e nt ; continua terint la vana mes rapista en Satrústegui.
Tercera voltee: a.a continuen
tete els cotxes, el "Loric I" conserva el reeord de velocitat; el
"Salmson II" continua ala cap de
la cursa.
Quarta volta: Es retira el 'David I" i el "Hèrcules", quals mar1 ques queden sense representada

BONAR LAVV NO ESTA PER
DULGENCIES
Londres, 30.—El redactor
plomätic de 1' "Observen" escr
"Sir John Bradbury vingué a L
tires per a assegurar-se de
tenia la confiança del nou
vern i per a saber si aquest
partia la aeva opinió respeca
la concessió d'una moratória
Alemanya. Tingué que
sense saber quin es exactaneetel
paren del nou Govern. Tot el el
es sap es que M. Bonar Law
donat a entendre que sota la
direcció la politica britànica
rä mes ferma del que era amb
Lloyd George. Mr. Bonar Las
dit que Anglaterra havia a
massa lluny en el cami de la
dulgencia.":—Radio.
CAPS SOCIALISTES QUE Da.
APAREIXEN
Mille. 30.—Alguns cap: socia
listes han desaparegut. Es
Que han fugit a l'estranger. re
giant-se a Austria.—Radio,
la curse; el "Loryc N. H. I"
tenua amb el seu bon temps.
Quinta volta: Deixen de paa
sar el "Seineschal i el *Ea
zalde II"; sabem que han so
una topada i poc temps desp
cris es comunicat que no hi
Lagut conseqüencies, penó
deis cotxes es retiren del circe
aquesta volta !a ' fa mes räp
ment el `Loryc II" amb el mil
temps que sala fet a la cursa
era.
Sexta rolla; mitja cursa: et
caten aquesta volta els matead
rou cotxes, QUO san: el "Sale
son II", P M, A.", "Lorye
"Salmson I", "Seneschat I", "f>
tyc I", "Elizalde I", eLoryc
P. II" i el "Loryc N. II. I", agüe
porta la devantera- de la curs
el segueix el "Salmson A. L.
tercee el “Loryc I"; fa el toree
mes rapite el que va primer, :'
igualan per abre el estable:.
el Armangué a la culsa anterior
Seterut volea: El "Senrschalr
abandona; En Satrastegui fa
menor temps d'aquesta volts.
Vuitena volta: Es retira
"aalmson A. I... I": són ara
ceteres; tul la delantera el "Sal
son A. L. II": el Armangué fa
volta mes rapida.
Novena vena: Es retira el °I#
rem II" el "Salmson A. L. „,
conserva !a seva classiticacelal
primer; e t "I.oryc E. II. P. Ir
ei que emplea menys tenme
fer la valla.
Desena volta: Continua la
xent a el cap el "Salmsoe A.
II", amh un promitj de veleeila
QO 80 kitómetres per Itera el
reluciste leona, que es el 411
I efectua mes ràpidament.
Oncena volta: El "Loryc E. a
P. II", cenduit per el Armanau
estableix en aquesta volta e!
llor temps de la cursa, en I 'U
nuts 30 segons, la qual cesa r°
presenta un promilj de 9250 3
Mi/entres per hora; el "Lorac
II. I" es retira, no marean e
aquesta volta, quah retirada!
vivament sentida, ja que PU . low
el seu Company "Loryc E. 1.
a
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PUBLICITAT

CONFERENCIES
Anillen I enginyers

Una nota de l'Associació pro-

fessional
L'Associacaa d'enginyers -etvils
tia fet. pública la seguent nota:
Continuant les vistes per a recabar dais prohonis potajes la
sexo, opinió sobre la pretesa
equiparada d'artillers enginyers
industrials, els senyors Arttgas
Inclän, que ostenten la represtmtació de 'institut dLnginyers
civils, l'oren rebata par don Joaquim Särich • z de Tuca.
El president del Senat demostit,;1 perfecte cone.aement d'aquest
problema, que te *al seu judici esp .-eta de mejor monta que el juridic.
ale!grat aixó no dubta que el
Govern aconseguiril delimitar en
justicie els camps darcia d'atimaste dues profeasiona
diatinta.
Exammat clarividentment l'el:mimó deis ensenyaments universitari i tecnic, d3s daallims
del segle XVIII, fau resaltar la
forçosa i creixent especiail,itzac'6
a què el pragres material ha arribat.
En el regim d'aquestes professions i encara que en algunes indestetas cum la metal.lúrgica poden considerar-se en la seva apli
cació dintre dels serveis tectilcs
de l'arttlleria, seria viciosa una
generalització a totes les altres.
Di senyor Sänchez de Toca acabe assanyalant el veril' per a l'economia del país de deixar prey aldre tendències dualistes, militara o civlls.
EL REIAL DECRET

Malgrat les ordres donades en
la Presidencna del Consell de no
facilitar cl decret raferent als
enginyers firmat pell Rei aquesta
tarda, podem asegurar que aquest
de 'rel conata de quatre artkicles.
En el prlraer s'.tstalle l x que
Os artillero es considerin enginyere intiustraals en lea indastrles
En el segon es determina que
les indústries privadas ting ala
11.1t•a • tat per a nomenat enginyers
ei y as i enginyfrs militara.
En el tercer es te aposo que sola
els enginyers cuvuls industraals
tacultals per a d:rigir
eu tute els ministeris, excci,:lant, el de alartaa.
Fui ei quart es mana que pel
in:rlsteri del Treball es faci una
relació deis enginyers civils d'
Espanya.
EL TEXT INTEGRE DEL n. D.
EI d,cret sobre ale enginvcrs

diu ;sale:
..a . • . — El R. D. de te de
seletnare de 1895 que parta la
firma .1e l'ins:gne C5.novas del
reeallint pree ptes de
lis Ibas de presuposts de 1893 i
laata dama ocasiU pera que els
cape 1 oficial; d'artiller'a obtinguessin al acabar els ecos eatudis un titol d'enginyer inens,
.
trial de ¡Exercit.
lealmw

101NreMe. wat».

Anda ha vingut tentase des
d'allanara, cense que alzó produis difIcultats en la weva execució, encara que era induptable
el fet de venir dirigint caes i
caleteas d'artilleria nonroses
obres e industries de caräcter
particular.
El R. D. de 11 de satembre darrer volgue evitar, recollint propostes dignes de iota considerada). que en algunes disposicions
parcials de distante ministeris
sembles posar-se en desastimarió un Mol que els artillers relea a la surtida de l'Escota; per() com la interpretació que ha
pogut o volgut donar-se a algú
dele sena precaptes. ha suscitat
dificultats friocionaments amb
altres classes d'organismes digó,
nes tambe de lote consideraci
a fi de posar definitiu termini a
aquestes dificultats i deorar senyalada i limitada restara d'ucid en que deuen moure's els
capa i oficials del Coa d'Anilleria i els Enginyers Industrias
que reben ell seu titol de centres
d'ensenyament civil, el president
que sotscriu te Plionnr de sot meti. a l'aprovació de S. M. al segiient decret:
D'acord amb el meu Consell de
mtnistres i a proposta del seu
president, vine a decretar el que
segueix:
Article 1. — Dintre l'esfera
privada o particular seguirà permetent-se com fis aquí en lijare
taereici de la seva professió als
a'nginyara . industrials, el mateix
els posseidors de Mole que hagin estas excedits pels Centres
Ensenyament legalment capadicte per a alió, com els cape
(ficials del Cos d'Artilleria obtinguin el seus del ministerio de
la Guerra.
Art. 2--Eis càrrecs oficials
Industrials que depenguin del
1.am de Guerra, respectant l'establert fins a la data, seran exclusivament servits per cape i
(dicials d'artilleria. amb titol coiresponent i els de caràcter industrial que depenguin d'altres
ministeris. excepció feta del de
Marina, Lauran de proveir-se, exclusivament lambe, amb Engir,yers industr;a1 civils.

Arricle serren —El ministeri
del Treball, Cürnere i indústria,
previs els ass-esoraments i informacions que estimi indispensables, aeterminara i assenyalarä tots ele 'arrees que hagin de
considerar-se com oficials de
lEstat, amb relació amb la carrera d'Enginyers industrials, i
aquest s bauraa d'ésser necessariarnent deeempenyats mitjançant nomenamente alat. Ministeri
qual cstigd.r. adscrits, per Ena l n y ers nuluatriai
Ärtiele, quart.—Queden derogata quanta reglaments i disposicions sopeen a aquest dret .
Donat a Palau, a 30 d'cbtubre,
de 1922.
-—
EL REGITFIADOR
rfiANRESA

'Ha es t el aoleenat registradar
e la propletal de Manresa don
mm Eduard Ferret.
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Ele convenis comercian)
pes a Tizzi-Azzan, arribant fine
nnnn111.n
a la vora del moraba d'Animal,
logrant la sotmissin dele que ha_
biten les "jalmas" que ed volten
i recobrant sie canons.
Calma al Protectorat .*. La Comissió
L'avançat de l'hora ha im'pedit
a les tropes trasHadarlos a la
El general Marina
Parlamenläria
posició de 'Pizzi-Aeaan, penó l'objecte d'assegurar ha posició ha
Una replica del general
Visites
obligat als rebela a donar reheEn el conveni de comerte simnat
nes.
Aguilera .*. Sienci d'En. López Jener
Madrid el 7 d'octubre entre EsEs reben confidenclee del camp apanya
laaaruega, s'han sofert diAl ministeri de la Guerra han lera, que era capita, general de eneroic favorables a 'Espanya.
verses equivocacions, que es cola
primera
regiú
quan
s'enviaren
Se
sap
que
els
bombardeigs
faeilitat el següent comunicat °ti
rregeixen de la següent manea Melilla els primera reforços, aeris causaren greus danys a per ra:
havent
lii
famfa
poc
del
desastre,
i
per
censesones
i
coses,
a
ministre
de
"Alt Comissari
Llista E.:en lloc d'"arrós engüent, responsable de l'eficiencia, tics que han perdut fine quinze santa
la Guerra:
deu dir: "Número 592.
En territori de Melilla, cense casi nula, i de la dolenta instruc individus.
ensacat."
S'assegura que les operacions Arrós
altra novela!, que haver-se agafat cid que portaven les torees reEn 'loe de número 592. "arrós
seguiran en la costa per a ocua Penemic onze fnaells en reco_ mese' as Marroc.
ensacat", ha de dir: "Núa
Contestant, á si havia Ilegit les par ràpidament les posicions d'A pelat
neixement efectuat Per la polimero
593. "Arrós pelat ensacat".
declaracions al.ludides, digné:
Iran i Sid1 Dr1s.
cia a Ken-Ker i Seanver.
En
lloc
de número 744: "Vi no
—Des d'aquest 'loe no puc ni
Poc a pon es van recobrant ele escumós qual
Corre el rumor d'haver mort,
!oree alcohólica no
dec
parlar.
Continuaré
amb
encanons
que
els
moros
prengueal zoco de Telata de Aznay, Abd
excedeixi de 24 gratis en ampotusiasme
la
mema
tasca
comenren
pel
juliol.
El Kaar,
ha de dir: "Namero 744:
En das dies se'n han recobrat lles",
A Ceuta, Tetuan i Larraix, san cada i res ha de fer-me tornar
"Vi no escumós qual forr,ta alcose novetat, essent satisfactöria enrera. • Es l'hora de la justicia, dinou i alguns delle foren entre- hólica no excedeixi de 21 gratia
la situada en el sector de Gome- i es deu fer justicia per sobre gats pele mateixos cabilenys can._ en ampolla".
sato de la huila.
ra. puix els rifenys que hi havia de toa
En lloc de "vi no escumós qual
Un d'aquests canons és el que
Comprendä que la Presidencia
als seus límite han marxat, i el
alcohólica no excedeixi de 21
del
Corleen
Suprem
es
per
ella
liombardeiave
a diäri el campa- Tora
mateix les guärdies de M'Ter.
gratis
en bota" ha de dir: "Núsacrifici:
jo
ment
un
motiu
de
de
Dar
Quebdani.
el
que
els
mateixa
En aqueli moment. a bordo del
mero 795 "Vi no escumó qual torpodria
estar
en
altre
!loe
amb
soldas
anomenaven
"Felip".
Les
"Catalunya", surto cap a Melilla.
alcohólica na excedeixi de 21
menys responsabilitat i molt tropes han ungut un desearla que ea
graus en bóta".
L'EXPLIDIENT PICASSO
menys treball, pe gó des del mo_ hei eoincidit amb un fort tempo-,
LA FIRMA DEL TRACTAT
El próxim dijous es reunirä ment que se'm va atorgà l'honor ral de kluges.
S'assegura aquesta tarda en el
al Ccngres la Comissió Parla_ de presidir el Consell Supaem, he S'anuncia l'arribada del gene rnentäria que ha d'informar so- d'ésser inflexible i he de donar ral Burguete, col), que sorprèn, Congres que demä send signat el
bre les resultes do l'expedient ins ample culte a la veritat I a la pimix se'l considerava ()minad en tractat comercial anglo-espanyol.
truit pel general Picasso.
justicia. Són moltes les talanes eis tramas de satmissaa deis ele _ UNES DILIGENCIES DEL MINISTRE D'ESTAT
que ara estan pendents de les mente rebelde de la zona oceiI
EL
EL GENERAL MARINA
S'assegura que amb motiu
i dental, obeint sial el vialge de
del
Consell
Suprem
decisions
VERN
d'haver fet ebar Fambaixador
crualsevol indiscreció podria ésa Castro Girona i Cerdeira a la reangles al Govern espäitypi el setz
Aquest mal' ha conversat ex- ser funesta. El Consell es cert sideeria dol Raianni,
disgust per la publicació en altensament amb el Cap del Go- que necessita de la confiarme de
EL COMUNICAT D'ANIT
gun periódic de Pextracte del
vern al general Marina.
Popinió; per6 aquesta conilanea
El telegrama de la nit, diu:
Comentant els assumptes del den començar per fugar de tole
Sense novetat en tots els te- conveni anglo-espanycal, el ministre d'Estat es proposa instruir
Marroc, el general ha exposat al tafaneria. Deixi's al Consell cum rritorial.
diligencies per averiguar qui fapresiden! del Consell la seva trn_ pdir amb el seu deure, que no
pressió favorable per les opera- maneare temps per a fer comen- LA CONCENTRACIO LLIBERAL cilita la informació.
cions realitzades sobre Tizi-Azan tarta.
Per al dia 10 , i no el 7, com AVUI SE CELEBRA CONSELL
no stis per ço que pertoca a l'oLo tinte que negh, es que ell
MINISTRES
cupada teta, sitió per la forma tos capit ä general de Castella la havia dit algun periadic• s'ha fixat
la data per celebrar l'anunciat
El sota sera elan i de la Presi-4
crup ha estat portada a cap.
Nova quan s'enviaren els primera acte de les esquerres a Saragosaencia ha mailifetat al migdia
PR7 Z RETINTO I El_ PARE retorne a Melilla a poc del de- sa.
que el re: tornará a Madrid a pria
sasirc, ja que ell prengms /meses
REVILLA
meres hores de la tarda.
Despees de celebrar diverses cid de la Preaidencia del Consell
CONTRA LA IGNORANCIA
De qua l re a dos quarts de cine
Suprem
en
juey,
i
la
catàstrofe
conferencies anib el cap del Go
S'ha facilitat al ministreri es proposa‘a el President acudir
vern i el ministre d'Estat, avui ton un MdB desnres.
d'Instrucció pública la següent al Palau par despatxar amb el
A BOCA TANCADA..„
surt cap a Tetuan el delegat de
nota:
rei i posar a la firma Decreta de
Fument del Protectorat, senyor
Els periodistes visilaren el se"S'ha reunit la Comissió 'cen- diversos ministeris.
Pérez Retinto.
cretari general do l'Alta Comisa tral contra l'analfabetisme, aproDespres assistiran el rei i el
— Aq.uest metí- ha visitat,
sarta, senyor Lamez Ferrer.
vant el pla que ella proposat se- President a la inauguració del
sots-secretari de Guerra, el paEs negà a parlar del problema guir per als seus primera tre- Palau de Gel.
re Revine.
del Marroc, dient que la seva mis
— DMTM, a les quatre de la
balla.
Aquest ha entregat al general ski era la d'ex e cutar els plana
El secretari de la Comissió tarda—ha afegit el senyor MarBarrera, per a que la cursa ima del Govern i del Alt Comiscan sortirà un d'aquests dies cap a fil—se celebrara Consell a la Pre,
instäncia soalicitant l'ingrés al
Preguntad si era corla la no- Jaén i :S'alega, on es posare en sidencia pea a continuar l'exaexercit nOT11 a capen?, de entupir_ tfria de que M " le Y Hartid haP0169 comunicació amb les autoritats men dais expediente, entre ells
ment afecte, indist i ntament.' a celebrat una conferència a Sant d'ensenyament i u:lb l'inspector cl os de la Prcsidencia, de molt
l'Alta Comissaria I a la Cernan_ Seba s tiä amb un cap ,musulmà cap d'aquesta última provincia urgent resolució.
däncia general de Itleallla.
per a tractar del r e scat (-1,1s pro_ i que a tal efecte ha estat cridat
El senyor l'indas ha manifestat
El frase. P/1 la so y a instänela. sonora espanyols. es neeä a do- . a Madrid, per a pendre sobre el aquesta tarda que les noticies de
fa enrolar com cir:mmsf Ancia fa- mar cap contestada, als periodis- 1 terreny les dades que la comis- províncies no acusaven novetat.
vorable. l'es s er autor d'un• siste- tes.
Ila confirmat que detnä se ce! sió central cregui necessàries en
ma petlagrócire-sr.-ial, presentat
Digue Anicament que el Reul consonància amb el millor des- lebrarla Censell de ministres.
a distintas centres en ele que sen
vialge a Madrid tenia prr objoc- enrotHament del pla que es oroEn aquesla reunió es despatxaprova i el qua en el claree que te aasitir a la Man gu e ada del posa,
rail els assuroptes que restaren
domarle partria posar en practicura de l'Institut D t plarnätie i Es de desitjar que tots els ele- pendents natprovació el dissabte.
ca arel) reeximent.
ronsular que es frita\ el dia 4, 1 mente de les províncies on es va
ACUILERA CONTESTA A Cri
i a l'endemà sortirà cap el Me- a empendre una acció cultural tan
LA SITIMCIO DE L'ARDANAZ
rroc.
,
BERENGLIZR
El "Diario Oficial del Minisintensa prestin la coLlaboració i
NOTICIE
terio
de la Guerra", concedeix al
DE
MELILLA
aluda
que
reiteradament
els
ha
Un periodista ha parlat aval
amb el general Aguilera soba&
MF.I.I12.A.—Al mata d'avui, els demanat la Comissió per acon- general don Juli Ardanaz el trasles darreres declaracions tetes
esquadrons tel regiment de En- 1 seguir un gran nauviment nacio- hat de la seva residència a Barpel general Berenguel, en les que sitänia han passat de les darreres nal a favor de la cultura de les celona en situació de disponible
com a militar.
s'estranyava el judiques l'Agui- posicions conquerities per les tro desees populars."

LA QUEST10 DEL MARROC

Aclaracions so.
bre el de

Noruega

n11.C.irateaix

pont de Vitallonea, ca r ent amb
II" estaven obtenint un gran
tan mala sort, que re-altä n'ola
trionif per la novella marca,
Ultima volta: Arriva primer el l'un i greument ferit 'nutre; els
conduit per dos eren de Reus, ara . melmat se
"Salrnsou A. E.
En Benost, que emplea en fer els Llebat el primer. i Sabater,
363400 kilóratetres de la cursa segon.
Altre accident tingue llor prop
4 /lores, 18 tninuts, 5/10, que sepresenta un promitj de 83700 de Creixell, entre el Vendrell i
Tarragona,
on voleä un petit
ailameires per hora.
Sepan: el “Lcric E. ii. P. II", cotxe d'esport ocupat per dos
eonduit per En Friek Armangue, passatgers, els enana melgrat el
triple volt que don ä el vehicle .
amb 4 hores, 25 minuts,
Terror: el "Loric 1", conduit resutaren Haceos siguen rendida
por el comte de Sera amb 4 ho_ per l'esportmen baroeloni D. Artun Mas, quo amb el ecu coLze es
res. 35 minuts, 51 segons.
conduit per dirogla a les curses.
Quart: "M.
Un avió que passava per obre
En J. Balitó, amb 4 hores, 55 miles tribunes tirata prospectes de
nula, 24 sesons.
la causa Penya Rhin, per una
Quinta. "Elizahle I", conduit
per E. de Vizcaya. arnh 5 'lores, panne de motor es veje obligat
33 mintit, 4 decana !.a penetre terra bruscament pr,:p
i mp REss l o del "Mas Boneta', eireulant el rumor de que el aviador havia mort
La "Saltan-ton" demosträ ésser per& sortosament, aviat pague._
un han cotxe, que obei en tole rem informar-nos de que els
mements els desitjos de l'expert ocupante de l'aparell no sufriren
conductor Benoist, com ho de.a dany de cansideració. Dit aparell
mostea el fet dloaver_ se aturat era de tupas "ApPowit", pilotat
Una sola vearada, a la sexta v0:1, per l'aviador Ramke.
p . er a fer el indispensable realAquests san ele accidente que
tuallament.
es registraren durant el dia i que
De les nostres marques,' el no tenien res que ataire amb la
"Larya" signé el que sobressurat cursa.
1 Ver ura veritable llästima que
FlriAL
es litigues que retirar En Satrúsa
Acabad( e les curses comerme,
tegua quant sois li fallaven dos
ear els "Loryc" haurien la desfilada deis concurrente i
classincat tot el equip presen_ bata la ciutat do Tarragona, pretea Detesant aquesta marca, ob- nent un bell aspecto ple d'ani_
teigue un gros èxit personal En !nació les seves rambles, anant
Friek Armangue que en la carro- aquestes curulles de gest i un
ma del diumenge es poch a la autoinúbil es toca ya amb Peltre.
Degut al haver-se girat basdavantera deis nostres virtuosos
; tant nial te-mm:1, sigueren nenas
del volant.
els
q.ue
tenint bullid pel vapor
El "al. A." i l'"Elizable" d'ejem'
q ue poden demostrar mes altere abandonaren el projecte del viata
a e a,iona, i així ho esperen/ en be ge maríthn, ço que contribui a
qub hi /llagues una mejor aglo6 . aatitarrathilieme catalä.
ACCIDENTS merada) a Pestncia per a agafar
en lada la cursa • a'.; tren de sortida.
.
aorlosament,
110 rg registre. cap ineident, per6 A BARCELONA
no per aisó siguarem .rellevata . Ja entrat ell vespre, pel nostre
' d'aquest vl tràgic de dissorta_ u Pasecig de Gracia i Rambla cire
d e reent aemhla que persegueix eatiaven malta cotxes deis
lea curses de Tarragona. Dos s'havien traslladat a Tarragona
.1.notaris-tes que de Reus es din- 1 per tots els cereles esportiu
14.11 . 1 Tarragona, toparen en giide ea parla d'altra cosa que de

figures en els equipe d'Espanya, cert, paseara infatigablement i
a quin fi se li aixeraria la pena- "bloquejant" els ataca contraria
lita', cada vegada que tos neose amb eticäoia.
sn .. i. penó 9,ss que aixil signitl- En Libias, sobresorti de ma poc
(mes per ell autorització a ex- 1 homogènia Unja davantera i Tau
albur-se en d terminal. Club da la coses boniques de veres.
Eren els equipe:
nuaira caoat.
Grup A.—Estruch (Sabad-II),
Al menys, aquest es el pensament i la manera amb que s'ho Sold (U, S, Sane), Montesinos
miren alguns deis nostres fede- (Espanyol), Torralba (Barcelo• FUTBOL
na); Sancho, U. S. Sana), Roca
ratius.
L'assumpte del dia
A promisit d'aquesta afer hem (Avene.), Piera (Barcelona), Cros
Ilo constituieix l'inoportuna rebut una nota oficial, que per
(Europa), Gräcie (Barcelona),
intervención (tal Comitè Central la seva molta extensió 1 per ha- Aleäntara (Barcelona), Sagi Barde Madrid en els afers purament ver-ho ene t ja per la Prerrisa ba (Barcelona).
casolans; uns acords presos en profesional, deixem de publicar.
Grup B.—Pallejà (Martinenc),
assemblea, no poden ésser revode saleceló Massague (Terrassa), Garnober
partlt
cate a caprici d'una senyors ma(Júpiter). Besens (Marlinenc),
Constitueix un greu errar deis Itla_urici (Badalona), Gumbau II
drilenys, que dit sigui de pes,
han tingut el desacert de ter la nostres federatius, intentar en (Júpiter), Vitae (Martinenc),
qüestió tan personalissima, tan ele Campionat un pelen de se- Gatanieri (Athletic), Mauri (Japia favor d'un deterininat jugador, ¡coció quin objecte resulitivit pue- ter), Taimas (Badalona), Rodrfque per própia dignitat no poden rii, can tothom sap per endavant gnez (Martinenc)•. pes transigir-si els Clubs cata- que de l'actuació dels seas indiviL'arbitratge a Arreo n'En
dus no havia tampoc de sortir- c ritelle, c e nse ineideete; el pii_
lana.
I fins ara tot fa creure que ne la selecció defasitive que hagi blie protestà sorollosament de la
malgrat tole els "ukases" de la de lluitar contra els nordenys.
deserció d'un jugador ett In seNacional (?) el jugador Zamora,
Perquä si així los, pot adme- gona part; per() no paced res.
haurà d acontentar-se a seguir tre's seriosament fer jugar a En
el curs del campionat com a es- Cros d'interior dreta?
NA TACIO
131 partit en la seva primera
pectador, mentre no sigui la próRegates
de
classIficació
torea
agradable,
mes
part
resultä
pia Assemblea qui re.voqui els
en la segona, decaigué absolutaacorda presos.
ea el Club da Mar
Cura deixem dit, ea telefonarna ment, fent-se aburrit i tan manDiumenge al metí en el Club de
del senyor Heredia intenta esta- soi que el 'Atine en surtí desconMar se eelebrä una regata de clasblir una desiguailtat que vera- tent.
Els gols l'oren obra de N'Al- sificecia per a bogadora de iol,
ment ofèn; el cas Zamora, per
ventura, es diferent als d'En Pla- cantara, rematant anta centrada amb canot a dos remera sobre un
nas, Gularons, Garulla, Sanaba- d'En Piera; d'En Sagi, d'un bonic trajecte de mil medres amb un vi.
ja, ate.? Certament que no, mes aut, i el tercer d'En Pleito; el grup ratge.
Constaven inscrita per aquesta
per lo vist el d'aquests no els 13 va tnarcar un sol, a la primera
part, per mitjà d'En Llinàs, amb prova 36 equipe, deixant-se de
inspira el mute petit lateras.
presentar 3. A les sis del mati es
Sols per la inmoralltat que el cap.
Mes que el partit en si, inte- (lana la sortida en el primer
aquesta preferencia establiria,
ha de rebutjar-se l'intent d'in-• ressava veure l'actuació dele equip, acabant -se les regates a les
tromissió que. en els assumptes equipe; sobretot els individus del dotze.
La classificació obtinguda bou
interne ha pretengut el Gomita grup 13 realitzaren un joc fogós;
naturalment la poca homogenet- la següent:
de Madrid.
Primer, Mogador-Perez; segon,
S'Ita dit i sembla que aquesta tat de llurs individus els fea per.RibaaaRoura; tercer, Montafladecisió fou presa, en vistes al dre algunos bolles ocasiona; alproper match Holanda-Espanya; traen:uta en joc individual alguns Valle, aquests tres equipa es elessitiaren per desee els que emir
passant per alt el trist papen que d'ella estigueren superiorment.
pals directora (?) espanyols re
En (arroben, guinea excel-lenta plearen menys temps en el re-presntal'prednt,cieM qualitats tinguarem ocasia de tor- corregut, desprea,,pa classiticasaber que els componente de la nar a vente, bm el veritable heroi ren per estil els equipe següents:
Carreras-TruFederada( Catalana no serien de la diada; Ems Maurici. de mig Vives-Fontanet,
mai obalaele a que En Zamora centre, jult també amb força en- joto, Olivella-Montserrat.
. . -Gallo.

Troten Armangue organitzat tan
bellament pele benemérita demente del Moto Club de Catalunya que tala dignament saben
posar el nora de Catalunya amb
aquestes manifesiacions.
La misiva felicitació a tothom,
participante I organitzadors, i
fins una altra.

fre-Banús, germans Guiu, Reboso-Atibitt, Pastillo-Molins, Alcoa
vera-Jausä, Hernändez-Rodes, LizariturraFFIlasi, Andreu-Terrase
sa i Durant-Juliä.
En conjunt 30 bogadora
l
MdB
que van a engruixir les rengleres
del Club Carnpió, que sàpiguen
posar tota la idealitat en la lluita com meriex el galleret barrat
del Club de Mar.

NOVEMORE
II Gran Fruir?

Peoya-Rhin
vilernra rin l

Fp

nos

43,500 resset c s de premis
Liuda automobilista entre
cinc
naciuns: Austria, Anglaterra, Fräncia,
Espanya
Tren espacial de luxe amb
Places reservades. Surtida:
8 del matí; tornada 1730.
Altres trina especials des
do les sis del mata
Restaurant. Bars
Tribunes, preferencia i populars
Despatx de tiquets de tota
otease a la Pen ya Rhln,
Corta Catalanes, 642, i a la
taquilla del teatro de Noveleta. .

A_LAIlbtliBLICITAT

pro Au ton om i a
-- Universitaria

Assimblea

Inauguracie del tros dennia 449n4aMonistrol, de la Compányia General
de Ferrocarrils Catalans'

Explica les geslions que la diEn edieions passades donàvem
Inteoedente de la reunió de ca- ta comissid dugu6 a termo ja amb
d'evitar-ho aixi que cirtedràtics f doctors matriculats
Abans d'ahir s'inaugura el tres
que tingué lloo diumenge al ma- cularen els primera rumore d'a- de titila La Puda-Monistrol, de
tt a la Universitat de Barcelona. menaça pel Decret i explica la la Conmanyia General de FerroLa comissió erganitzadora du- falsetat del senyor Sanchez Gue- carrils Caiallaus.
gui a Leen& amb encert les tas- rra quan els deja textualment en
A quanta de den del mal( sor_
ques •preparatóries; N'era presi- la visita que li feren al se/1 pas ti de l'estació delagaria un tren
per
Barcelona:
Eateu
tranquila,
dent el del Col.legi de DOeteri
especial per a concluir els inrimatriculats senyar comte de La- ja que la hei si bd podre, ésser tate. Efe vagons i la Taquilla
discutida
no
serà
alterada".
vern i en formaven part els docestaven bellament engalanats ab
Proposa a l'Assemblea i (lema- llorers i handereS.
tore Soler i Batile i Joaquim Balna
a
la
Premsa
que
la
red
púeen*.
Els convidata
Per aixd el doctor Alcoba, en blica la segilent esmena a la proproposä la posicid Bellido, desurde de la Holii havien tots els individus del
¡lengua castellana
rra B:
Cansen d'Administració de le
mateixa presiancia per a
"Lamentar també la passivitat Companyia, el sen director M. Je
semblea amb l'assentiment de
dele
altres
factors
universitaria
les D'hertrighe i els enginyers, el,
tots els assistents, nombrosos
doctore i catedräties, entre els no exigint en son degut tempe la quals reberen als convidats.
constitució
del
claustre
extraEntre ells hi reconeguérem
vegAreat
gairebé
tots
els
quals
que se solea distingir per Ilur ordinart regulat per l'estatut que don August Gälvez Canyero, diera l'orgue adequat per exercir rector general d'Obres públiques,
catalanitat.
El doctor En !Anís Nicolau universitàriament p is drets de pe- en representacia del ministre de
d'Oltver no pegud assistir-hi, per tició i censura i doldre's sobre- Fornent; García Luna, secretari
tot que en moments ¿te perill de particular del senyor Gälvez Ca,robar- s e absent de Catalunya.
Pantonomia úniversitärta. aquella leyere; don Blai Sorribas, engi
El omite de Lavorn
mateixos l'actora untversit aria nyer cap d'Obres Obligues; En
El cerrrte de Eavern ocupà la no haguessin provocat un movi- Uosep Cabestany, 'director deis
presidencia i, en agrair armes( ment d'opinió coadjuvant i espe- Serveis Tecnies municipals; En
honor remarca la variar que tenia ronant lamió aillada del claus- Josep Creixell, (filmlet per Manel que eta doctore col.laboressin tre ordinari de la Comisió
resa; el senyor Comte d Fígols;
en ta tasca universitaria amb ele cutiva del rectorat.
el senyor Podad, adMinistrador
catedraties 1 acaba recomanant
I Suñer delegat de les mines de potassa
El
doctor
Pi
La untet dels assembleistes
de StIria; don Julia Fuchs, cap
Manifesta trobar-se amb ab- d'explotació del ferrocarril de
que possessin la mejor serenitat
soluta
diseonformilat
ami)
la
proen llurs permites.
Cremallera; En Josep Rogent,
primera i part de la se- zerent de la Cornpanyia de FuniProposiolons posició
gona. Bo i reconeixent ei pecat mutare u Ascensors, i el vis-pie
Seguidament el doctor En Joa- d'omissió de la COMiSSió execuquim Balrells, oficiant de secre- tiva i del claustre creu que han siclent don Ramon afacaya; don
Just Gonzalo, director del Metrotara Ilegf les proposicions pre- estat desetesor de l'opini6.
notita; Joan Marsal, president de
sentades a l'Assemblea, que fe Comenta una imatge del par- la Borsa, i En .rneep Milà i
*sen dues' la una concebuda en ter- lament del doctor Bellido quan
mes de suavitat, demanant al deia que la beguda de l'autono- Camas.
El tros nou de tinta
GoV-érn la residual?, de la supri- mia ens fon oferta amb un g,ot
mida autonomia. L'altra, da la esquerdat. Llancenrlo dones el
Durant tot el cerní es feren ele
qual era primer firmant el doctor gol., ja en viticlra un anee! Efecti- muts entusiastes comentaris per
Bellido, la donärern ja a sonai- vament, el Decret Silla va naixer la manera esplèndida d'estar
xer CO l'edició de LA PUBLICI- ja more trobant melle enemics muntat el servei i per la rapiTAT del dissabte prop - passat.
dese de les mäquines.
i cap entusiasta
A La Pude., lloc on conmueva
Es cosa ben triste t'ayer de
El doctor Soler i Batlle
a inaugurar_ se la linia, hi ha
comptar la Universitat catalana
El doctor Soler i Denle mani- entre les espanyoles, segons el una peina estad() baixador. A
Yestä que si be fa molt temas ha- mapa oficial. Peral hem de sube- lelonistrol_Contral, ¡'estarle es eis
via posat la firma en la primera traure'ns del vici de relacionar- panosa b construida amb totes les
de les proposicions, ajad no ira- noe amb les anees mena no pot cornodilats, nixt com la de Mopreve la renüneia de cap dret ni reportar-nos predit. La Univer- nistrel - Cremallera.
hipotecava la Ilitiertat deis fin! sitat nomencula Centnel ens ha
A Monistrol-Central hi baria
mants si en venia una altra
d'ésser hostil forçosament si ene una munid de gent que aplaudl
rniller que continguas tainba ele ven alear i enfortir anib facul- el pes del convoi, veient_se l'esanhels de l'Assemblea.
tate que ha exereit ella exclusi- facid plena de handeres.
A Monistrol-Cremallera steme
El doctor Bellido vament fine ara. Les ITniversiPren la permita el doctor Be- tate petites amenarades de dea- rebut amb un gran entusiasme
mentre
l'orquesten Unid Artística
llido, qui tant ha treballat per la aparaixer tampor voleen ajudar
Montserratina lorava una mareatalanitzae16 de la Universitat • a l'obra de la riostra.
Recordem aposta la seva notable
Un altre enemic tristissire es xa. L'engalanament de tots els
eonferända de l'any passat a FA. la realitat buroerätica del pro- entorns de la linia no podia Mece
C, dE. i c;arrerament ele seus ar- fessorat, que no itt sind en ¡ 'es- mé Iluit. destacant-s'hi les ban_
Sietes. a LA PUBLICITAT ‚per calará el recomixement dels seus dores catalanes.
Allí rrberen a la Junta de la
m ir ile.
tants conceptes notables.
A casa nostra—diu—els ene- Compenyia i els invitats, reEn saludar a l'Aseernhlea digua
que s'imagina el senat llame de la miss són mas forts perquè l'opi- verendíssim abat del Monestir de
elnetserrat
l'Ajuntament de
cultura universitària catalana. Es ni6 (. 5; Te& viva.
Durant l'anv !tienen de re- Monistrol.
plany dei temas que s'ha perdut
Tot seguit, l'abril, de Montee .
giran encara era possible la res- gisme atil ntmtn'ie hi ha hagut aquí
taurai6 de Pautonomia i consi- !non; enemics exteriors i alt res rret benei arnb tota solernnitat,
dera ja ineficaç tota protesta per interns vergonyants 1 fins apa- el tren.
A la maleixa estarle, ilns un
fer-la reneixer, assenyalant el rentment entusiastes.
Perd en els moments de prova s'ha perlIongaa la via d e l ferroeami de les afirmacions enèrgiques. En aqueste ternps han co- cona quan es disentí el recoma- carril de Cremallera, hi Invia
rregi t per la ciutat grans venta- aement deis drels del vell reges- tren de luxe cedit per la Corneades . Si volem que els de l'ara ca- me als eetudiants que tenien una nyia dels Ferrocarril de Cremanal ens cal cridar més que ells.
sola assignatnra aprovada—la llera, per a (-ondule els invitats
Diu que sentirla que les seves qual cosa imposava un espai rs MAtserra t.
A Montserrat
paraules es diguessin censura- d'anys perquè el regisme non podores, perquè no en aún: si al- gues imposar-se ulefinhl ivament-Un pic dan del Monestir, so
es
conegué
bé
proa
qluios
oren
gú ho m'aguas aixt ii prega que en
celebrà una missa i ei canta la
tregut iota l'aspror amb que po- els veritables aulonomistes.
Salve, visitant-se el treser de la
no As estrarv que sorgissin
guessin ésser pronunciades.
Esmenta com sempre ha vio - aquestes difieultals si el mateix
gut defensant d'ençà del II Con- sens- or Sitió obre entn enentie do gnu autendmie per al compliment
gra Ulaversitari el dret de la l'autonomia revorent •as-orle de adequat de Ilur-‘tisis
Universitat a la seva 'a:as abso- la Cornissid executiva i no va veSegona--L'Assemblea almena
luta Iliberiat F e eSe d,fneir lam- nir tan sols una mesura admi- que la funció universithria ha
pee pe l as la ......"-aaaitar.
nistrativa de part d'un ministre d'Asen. exercida no solament pel
randa regionalista, el senyor Claustre ordinari, sind lambe per
Desitja que 1 . 'a-aaaabl, a
Canthó, que tant enfila fer-he
les representas-ions del peoresConfessern clucerament que sorat
pleixi Mes finalitats earobustint
dels doctors matri'el sen ater co ra-ertiltfe ui hei i en la desaparicid de l'Atifonornia milats, de la elasse escolar i
falustrard
paLlica.
tots hi tenim culpa i que entre tire al:mutes, i dele centres doParlant , de la Cornii6 r. y eel- tots Phein merla.
cente i culturals dependents de la
No obstant, si be hem de pl:itiva que funcione el pesen! eme;
u amb aquesta
amb lm mis-id d'impleetar el do- T'ye! la revoeasid del Decret no Universitat
l.
erst fr,d,nornin dii qae la seva bern d'entristir-no. fera mesura silla-.FerC,am.—L'Assrmblem
- aspira
5eluae:6 fui massa amaga.la , i
fine lleven) datlegrar-nos del
que en el termini mes breu posdemana que expliqui del que de- qu e ha pe sent eme una lliçó d'ex- aedite,
es
promulgan
una
HM
ol'augiré a terme, tot el que pueei sa- periencia -futura.
"(momia universitaria, lamentant
Judica
ber-se'n i l'acusa de no haver
importantfasico
eeerea
sru,
deivni perque espera que inleres- (me per part del senyor ininistre
d'Instrucció pública no s'hagi
quan podia fer-tio.
savia a l'opinid catalana que esta m o strat el promesa de portar-lo
Referint-se al rectar:,i din Que Ji! al seu coOnt.
a cap ahans ni després de la sustampoe ha enreplert eam
Cal treleillar per l'autonomia, pensid del Reial deeret d'Autoeensitrant durarnerd latooria ar- perquè ls cerní de la Universitnt nornia
Universitaria de 21 de maig
bitrariseque el 'l:lustre Po miemi eatalana. perd m'unida que oll de 1919.
ésser ceneverat ni en un ece- tai, reinvierta (le triteelea trehallant
Considera l'Aseen-Un q n e
extrem en ere Pesos d'ieCu.
watt per la caleta/inserid, que
Amb !a indolencia (lela parla- lambe As un cerní per la Iliber- tnentre la dila Ilei no es puhliquie
han
d'asser facultades les Unimentaris din que no vol ficar- tat.
versilats que ho desitgin per a
s'hi, ps cd f els dernraia que es
Eta senyces We I Da- anal- inslaur pi t un autocaptineran de dur al Parlanient
niel, Peje I Daurella
nclmic, en harmonia amh aixd
un soroll igual del que ele faEl diputa'. regionalista senyor que es din en l'apartat Segen.
ein.
i Daniel ofereix la seva colQuart.—L'Assemblea designaQuen corren ventades pes ca- Pta
labor/trió parlamentaria i deeit- ra una . Comissid perrannent a la
rrera i auree flus euultp . a . la Uni- ja que els acorde siguin
en flor d'eshatanar les Catalunya i per Espanya. borre per qual cldna un almete Vot . de contienes per a portar a cap eis
seves portes i finestres es tanra i
El senyor Maja lambe saluda aeerds adopf ats, reraptant el
es recio,/ en un isolamrat eixere l'Assemblea adherint -se en nom ccneurs de tots els representents
1 lamentable.
de l'Ajunlarnent.
a Corles del disfriefe Universita
De fet la Universitat de BarEl eenyor Murena, en es- ri (Catalunya i Baleare), ateh
celona no s'ha adonat del renal- panyol, explich les seves gestions
facultat de realitzar aquells peles
zernent ni de la realitat nata- en pro de l'autonomia fati me- que tendeixin a interessar a l'opilana.
rnária que té anuneiada una apel- nió pública en favor ile l'autonoEl doctor Bellido acata% el 9011 tache amb cl ministre.
rnia universithdia i de reunir l'Asparlament pie-mesara una forte
Intervingueren tanibil ele doc- semblea sempre que ho eonsideeempanya 110 prescintore'
Itiquelme
i
Faura.
°pula fi, fins a aeonsegitir la
dint ennt s'he vIngut tenle sind
implantraii del règim antonacomidan' emii la importancia
La peral/aleló apresada mie
dele escotara.
Finalinent, a penposta del priCinquenit —L'esniontada ceoEn Carreras latean mer, el president suspen cinc mi- missió, , onstitutri l per eatejeä
El doctor En Tonnas Carreras i ente la sesSid i ele signants tics i doctore maleid late, Ha_
Artau s'alets a parlar com a mem - d'imitidnee propneteinns es posen drIt per president huaiso"ar mtl l'en'
brin de la eornissid exeentiva.
d'anord amb la segilent, que ron tOT
IQ. Uinivsrstnit I padrit deElt aren que l'extrern primer aprovada untruirnament 1 amb sirrnar les persones quo tiagin de
lenclou un vot sin censura a la Co- -fflusiamme:
cobrir les vadrals que pnguin
miesid execettiva i (Bulbo dePriera.---Vaserrehlea decla- arodalr-se, aixt com vemliar
silla que e l'Assemblea s'hi haca ra quin'a la Universitet de Bar- nombrs de vocala ei ho creu conanat a afirmar i no a censurar. celona ti da indispensable el rh-

Mare de Déu. Cal reservar el
gest lloable de alr. Juli D'herto_
ghe, el qual ofrenä a la Verge
Mentserrat 2,300 pessetes en nom
de la Companyia (lees Ferrocarrils
Catalana.
Després es puja amb el funicular a Saut Juan, on sala serví un
vermut.
El banquet
Al Restaurant Montserrat, la
Companyia obsequia als convidats amb un banquet.
Benet la taula el reverendtssim
abat de Montserrat.
A l'hora deis brindis, parla
M. Pirard, en nora do la Companyie. Agreiex rassistencia de lote
especialrnent la del director d'O_
lunes Obligues. Explica les ditlcultals que han Ungut do vencer,
maneats de subvenció de cap mena, per a portar a cap los seves
tasques; perú, avui, diu, ja estero
segura de poder-les continuar
amb exile Immediatament ens po_
sarem a treballar per a construir
des línies de Manresa a Berga, a
Guardiola i a lea mines de potessa de Súria, completarles amb la
do La Bordeta al port de Barcelona. Acaba felicitant iii enginyer
principal, M. Jatear i a tots els
seus coLlaboradors i obrers.
El senyor Mas Yebra parlà per
la Companyia de Ferrocarrils de
grans pendents. Eldg,ia les tasques portades a cap per la Come
panyia de Ferrocarrils Catalans i
fa vols per a que puguin continuas' treballant d'acord, pel be
de Catalunya.
El senyor balite de Monistrol
diu que com mes coneguda es
una població, més estimada es
rala seus naturals, i per ajad remuela els treballa de dila Companyia.
Finalment parle el director ge
feral (l'Obres públiques. Saluda
de part del Govern d'Espanya
Catalunya i a la Companyia. Diu
que sernpre ha sentit una gran
amor per a la riostra 1 àtria, hi
ha fet per ella el que ha poirtit.
"Catalunya es la regid mes rica
i més 1re/talladora d'Eepanya i
es precisament, per Catalunyn per
on ens ha d'entrar el progrés de
la indüstria agrícola." Felicita a
la Companyia i demana que tre_
hallen/ per Catalunya i per Espanya.
Et retorn
El mateix tren de Cremallera
esperava cha convidats per a retornar-los a Monistrol, en hi ha_
via el tren que els conduiria a
Bareelona.
A l'estació de atnnistrol-Cremallera hi era un altra volta
ta la gent i Forqueetra, veients'hi algunes gentils darniseldes
que se'ls Mellen les carnes per a
danear un "shimmy" o un "nao
steep" al compite de l'amaestra.
Marxà el comboi en mig d'aplandiments per aturar-se a Mo
nistrol Central, on la Companyia
i el director d'Obres públiques
enviaren llurs telegrames al nenislre de Fomente donan t c-z_pte de da inauguració.
A Barcr lona, en arribar a 1 estació de Magária, hi han-et ser_
vi rIna tramvies per a concluir els
invitats a la Placa de Catalemyn.
Cal felicitar a la Companyia
per les tasques pi-enloses que fa
por la riostra Pittria remereinrli la gentilesa que tingueren avis
representants de la Peco-lisa bareetenina , eenant-els Iota mena
de facilitats.

NOVES
Aralcidents del treball
Treballant a la casa en construccid del carrer d'Olzinelles,
número 94, va catire del quart
pis l'obren- Joan Rodríguez Urera, da 36 anys, morint al cap de
poca esto p a d'hayal' ingressat al
dispensari d'Ifostafranchs.
— Treballant a les Filatures
de Tomhs Reculons, del passalge
Recolons, de la barriada de Sant
Marte es va fracturar l'avalabrar esquerre l'obrern Itr., a Aries
Boc, de 60 anys.
Daspras d'assistida al dispensari dcl districte fou aconducida
ami> Fado de l'Ambuläneia a La
Mutua, carece d'Aueias March,
número al.

Arribada de tropes
Ana arrivä el vapor "Marquès
de Carnm" eonduint trines repatriados de l'exereit d'Arrice. Fou
tondijat a I avant-port. Aquest
matt, a les vnit, Berä tritslladat
al moll de Barcelona, on desembarcaran els soldats a presencia
Je l'element
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La sessió de

„

l'Ajuhtament

e/ contracto eren menys favor
bes que lee actual,.
El senyor Sabater diu que les
acusacions del senyor Viza con,
tra el Bare Hispano-Colonial ei
desfan cofa un caetell de Cartee,
Dospatx oficial Dóna cumple d'alguacil oper
Ilom dalia eompte al consisto- c1ons roalitzades pel Une, de_
ri d'algúns oficia rebuts, entre els mostrara que totes han estat tequals n'hi figuren doe del Govern tes d'acord arrtb les bases del
civil do la provincia, concedint contracte.
El senyor Visa reconeix que ea
en l'un d'ells l'exempció de subes circumstancies que va sser
hasta per a l'exacció de l'arbihl sobre ous. vola.teria i capa, fit el contracta no podia fer-se
en el negon concedeix tambe millor, talgrat les modificadora
contraete de
I exempci6 de subhasta i concursa
per a les obres de reparació de Tresoreria sigueix essent gravé%
la máquina apisonadora núme- per a l'Ajuntament.
Accedeix al eriteri exposat pele
ro 1, i exempcid d'altres en tusenyors Maynés i Santamaria de
llere especialitzats en el rarn.
qué la proposició sigui discutida
Dictamens damunt de la a la coinisaai d'ilisenda, arartanta -:- La !lengua ca- dant-ho ala( el Consistori.
San aja ovats després alguna
tana
dietamene lude que faauraven daEn donar-se compte d'un dic- munt de la tanta, quedant-ne altatuen lo la Comisaba Central guns d'a't res ‘pendents de discus.
proposant que sigui modificat
Despatx orelnarl
Partido 2-9 del Iteglament d'Empleats en el que es diu: "Saber
Són apravals tot seguit i senRegir i escriure correctament i re discussió bastante dictamen
compendre catalän, per- que flgamaven a l'Ordre del dia.
que digui com a condició indisPooposicions
pensable, que per a ingressar al
Foren aprovades diverses pro;
fees de funcionaris de l'Ajuntament, arnés de les que s'exigeixen posicions una sobre hisendes loen dit tirticle. saber llegir i es- cals, reclamant Ilur enfortiment i
altres presten'. la cooperació de
criure el cataba i el casiella.
El senyor Rocha hi fa algunes l'Ajuntanumt a inicaatives d'en,
objecciones exposant les dificul- litats benefiques i d'esplai
tats que, sota le seu punt de miMocione, precs 1 preguntes
ra, presenta l'aplicacid d'aquella
El senyor Mayas diu que vel
modificacii a l'adiete 29, dema- parlar
d'un assumpte que té cela
nant que passi a informe de la
gravetat. Fa referencia als
Comissie de Presidents de Co- ia
principals
obstacles que existeimissions permanents.
per a obrir ha Gran Via C.
El senycfr Massot li contesta xon
que ha tingut noticia que hi
esposan', alguns antecedents re- Diu
qui recapta dels propletaris,
ferents a aquest dictamen i fent ha
remarcar la imprescindible ne- botiguers i fine dels dependents
del tres afectat i diu que seas
cessitat (me hm ha que tots els
funcionaria de l'Ajuntament do promet que mentre puguin ro es
Barcelona simiguen Ilegir i es- començarà la [reforma. Fa recriure correctament el caleta., i la marcar me el sin s'ha començat
garantia d'aix6 representa per als lesmentada Gran Via G es sola,
ciutadans. i per al mateix Ajun- ment perqua na estan resoltes les
tament, Inés havent de redactar dites d;fieultates i per exclusiva
moltes vevades documente en ca- deelsid municipal, essent cometeleta, a la qual cosa podrien ne- ramera infundida el fer encune
gar-se el no seas /taguas exigit que mentre duri la cotització, les
aquestes condicione quan foren obre' ee'aran per comenaar.
admesos.
El proa del pa
Diu pie per simple aeord muEl sen -or Doransch insisteix
nicipal el reglament de funciona- en lo dit atines vegades referent
ris s'ha modilicat 'imites vega- al preu del pa, pregant a l'Alcal_
des, algunas d'elles per a coses de faci gestions per a obtenir una
tah importants com per a conti- rebaixa.
nuar passant el sou als funcioEl senyor alcalde li contesta
naris que sofrissen presó preven- que ha Ut ja algunes gestione,
tiva. En aleen d'aquests casos, el pera quo el resultat de les masenyor Rocha era regidor i no Leimos ha estat negativa.
sentia els escrúpols legalistes
La carretera de Cal Tunls
que sent ara erre es tracia d'atorEl senyor Olivella demaua que
gar garanties als ciutadans. Nose l lroa, i tot, farern que s'arregli un tres de la carretera
aquesta modificació es faci en de Can Tunis que esta en pesim
estat i demana al senyor Tusell
forma reglanienthria.
El senyors Rocha i Illaasot rec- que li contesti quelcom eones
aquest particular.
tifiquen
DI senyor Tusell diu que estan
El seryor Bordas subseriu les
en projecte les e.bres d'afermat
rtanifesta, ions del senyor Maseot, pecó fa unes observacions d'aquella carretera i que procurarä que alzó es faci guata mes
respecte a orecgrafia.
aviat millor.
Els contractes do Teca
El problema de les sorree
soreria amb el Banc Hice
El senyor Quirós esposa les difleultals, cada die majors. eme
pano-Colonial
existeixen per a treure Corres
Es posa a discussió una pro- diu
que si alió segueix d'aquesda
Posició subscrita pels senyors
manera, dintre de poce dies chau
Vise, Carraer:o i B. de Quirós de- ran de suspendre mulles obres
manant que es nomeni una comanca de sorra. Dernana al
missió y onsistorial que estudii per
senyor Marial que exposi el seu
Cona han estat complerts pel Banc criteri
sobre aquest assumpte.
Is- ispano-Colonial les ubligacions
El senyor Marjal diu que, en
que dimanen del contracto de tre- efecte,
eis que letten concessions
soreria i anexe-st, aixt com els resa extreure sorra han tancat
tants acords i rclacions amb l'A- per
tots els camina que condueixen a
juntament. Que l'esmentada Co- la
platxa cene a mesura d'opost_
inissió, en el termini de 30 dies,
a que l'Ajuntarnant thigui el
faci coneieer ai Consistori el re- ció
concert de la sorra. Expesa cersultat del son estudi proposant-li tes
t demana e fact
les resolucions que cregui opon- unaanenutlies
invesliganió per a saber els
turres. 1 que fina que aquesta Coper que han estat tancarnissiú liagi emes dictamen, hom motius
suspengui tota negociaeM amb el des les platges.
El. sonyor Tusen din que la
tiene lUspano-Culonial per modificació dele contractes vigents, Comissió sie Foment te tetes auslunitani-se l'Ajuntament a ¡es_ linos eneaminados a solucionar
aquest assumpte" i que en la re.
tricto complinient de les estipulacions dels mateixos, que siguin Unió CIlle han de lonir deinä. la
Comissió se n'ocuparà nitre reobligatorias.
El senycr VIza exposa els abu- gada.
No lievent-hi mes aseen-tetes
sos que a aun judici ha ceines el
per a tractar, s'aixeca la Sfe.,Sej
Bario.
El senyor Canta/necia opina a dos quarts de ron i den noQue la pruposieid ha de passar. ndts.
integra, a la Comissid d'llisenda
per a estudaer-la sense que l'A- Notes irlortratives
En Martine?. Anido es desj untament prengui cap acurd sopeala de l'Alcalde
bre la mateixa.
En viene ¿le comiat ahir tarEl sonyor Maynés comerlo
dient (pie les atirmacions tant da estile:4 a complimentar a Ist.
concretes Ilaneades pol senyor calle, l'ex governader En Severia
Martínez Anido,
Niza tenert tot ¡'aspecto d'una
L'Art Catalä a Holanda
franca ofensiva contra el Mano
Ilispano-Culowal. Opina lambe •
A l'Oficina de la Junta (i • Expela
proposició
hauria
çue
de pase siuions, es segueixen rebela noser a la comiseid d'Ilisenda. Ana- ves interessants relatives a l'exit
litza detmgmlament el disemine del que obté la riostra Exposical
senyor Viza i afirma que el con- d'Art Catalä a Amsterdam. De totracto de lreaoreria amb el Banc le Holanda arriben a "M.O et
l'asnallo-Cotral:al ha contribuit Amicitiae", Societat que hastet ma
notablement a aixecar el m'edil les obres catalanes, felicitarionS
inunicipal.,Sonao aquell contracto
i sdn mollea tes u.rporacinns artale ha aolidificat mu- tístiques de diferentes poblacions
aicipal probablement l'Ajunta- importants que voldrien tenir la
nient no batirla trobat amb tanta nostra exposieid.
facilitat
particular quan
Darrerament ,s'ha reblit la raI a Ungut dc recórrer a aquest yar/cid de In important Senil-Pa
per als sinus rinprestits. Afegeix "Nerierland Spenje" por trasllaque l'AjIllnainent ha obtingut dol dar la exposicid a La Haya.
tiene Hispano-Colonial algunos
Pesiblercent la falta de temps
moditIcacti ‚as al oontracte a be- privara a la Junta d'Exposfrions
nefici del Municipi Aquestes modi d'a/N:eche a apuestes fataguerd
fioacions p enatioioses per a l'A- invitneions (une. tanmatelx, prepuntaintint asseayalen que les cirven l'amillida exeel.lent que lis
culutit3tuoioe en que os va arruar fe. Holanda al neater. aae
A les sis menys deu mines, i
sota la presidència de l'alcalde
senyor rharquee d'Alella, va començar la sessid, que era ordinaria i de primera convocathria.

▪
Dimanas al
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Els Espectacles

reposla16 dela
ta gran elutaL: huila per la a dred demanant la• per la &mda Cata1 a:111K »espeelaliaeat treae suprhultil
per decnotdrar alai quo els bornes panyla del /toril,
lirrnaeld r
afectes a les coses da ha cultit_
11 diputad provineist don Enwa i da l'esperit saben fer obra
‚UI V» IN RA111 SARCE1-011A 1
no puc par- oficien!. I acaba at Alt formó s ric lifols, con' a presibli t del
El districte dale fa Celebrar rd ara em trolleire
Iteme, +remeten!, a dos queda
adespdate
mote
no
trobo
lar,
que
al
seo
g
e
campaCernilt organitzador del 11 Gran
paragrif
establint
una
Mhir l'inanciat homenat
thi
(matra, gran lanaid, Al ibero,
quo en ranea entre la erisantema flor Pecad extraordinari Penya
tinent d'alcalde lea Lltits Mas- per a egpressar aixd
is arta morra, La paireata- 1
que
golatenla.
.
rnometils
acuesta
de
la
Di
caracteristiques
del
liceo
president
foreTeatre
ineltat
el
Grau
rosa
ha
les
i
la
de jardl eiutadi,
set• Una de
QUE Al DIMAIII IgAMDEL01/111
l'alcalde,
a
Orbeles
ment
pan
dir:
aquest
a
les
carreras
d'entumede
remarcar
en
putació
la
tramontana
de
'om
milis
sta, forte
que és
TEMPORADA D'HIVER11
hils que se oelebraraa el diumelthomenatge, ks l'absoluta tamal- que tut veigut boaorsr-me *asila- l'Empord.h.
de la eruta% fiat
Camamila d'impera de "Prlisaliet.
Din que ge vinent,
Massot:
sellar
El
mitat are que 11t han pres part, representaMerd'utpoests
alelada;
mi *ardilla"
Eta Pomelo
me remesa
aquest bomenatge 11 ddaa mes
no sola lotes les entitais del dis- 'Facies
Queda atea. l'abananienl,
ala bona compases de Fi- anims per a treballar pel distric"Nosde
Juventud
tricte-pia, cenarais, ex,Ele
Pomells
'asoaperallves, elete—sind que lamba gueres, que atan voignt ¡ni te que representa 1 per la patria tra Dona de la IllereA" i "(termaaquest alele, que per
catalana, que lant estima. Diu
rice" visitaren el tnumenge la
s'hi han volgut adherir, prenent- ciar eninoblidable;
grades -als que
vol parlar de lo que sla
no
Casa de Maternitat, recorrent Kenzawatumen•rowal
hi dende una part activa, 1 0.5 sera
i a tots eli fet en el districta, ai do do què toles les sales, signant a l'album
Companyla de comedla
entitats d'altres districtrs lin- reine de Sud Martí
quo han volgut honorar-me.
OUELL - 'Marisa - ales fa, ni de lo qub es rara amli i realitzant un tete ds piztat a
dants arnb el des.
que
he
Ser"Aixa em demostra
Al mal( les testes d'homenatge
la coliaboracid dels altres re_ da capella de la Casa.
QUE111/10 - CORTES
:
•
servil, a
gidors i Junta de millares de la
començaren amb una comuni6 vil al districte i ame he
Feren ele bonetes de l'eStabl i - a
a
theta
mili
aquest
dis
A
i
ll
Barretean.
barriada. Tota pinta prosseguim
Avni, diniarte tarda, a
general linguda al temple de la
la M. Superiora Sor Laura, s
Avul, dImarts, tarda, a les Cine:
politio, al l'obra d'engrandinsent dei dis- meta
les e, matinée popular: al
Sagrada Familia, a les non del VA portar un paraje
tan benemérita, p el, !envara Vi- a i ela
Ues atta 065 pessetes. Per
jo
era
perd
;
pertanyo
no
ja
goal
concurrencia
de
triele dea'. Fa remarcar la col- dal i Noguera, director i kscretari
a:1lb gran
Infierno. Noche, a las diez,
•
entra Virada
rebo la consagració de tot el die- laboracid que ha trobat en els rcspectivement,
•
popular: El drama religio_
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distinció
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tenderitercie,
Masespecialdei
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:
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t
empleats
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Despees: a casa
1 rdt„ a dos quarts de dele I
i
opinionsAix6
m'enearateles
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Eisain_
d'ante,
a
rates
Tac
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e1
rorreaponente
quarts
m
ent
a
dos
diridit en dues parta, orieat,
•
curara ma a erguir trelma
jara
Comissió
MATRIMONI
SECRET
els
reEL
que
entre
de
la
ple,
remarcant
gima! ,cle don Josep Zorridelegació
una
distrieaquest
estimat
(eras bi ha un borne, En Llo.. a estrena de la comedia en 1 arta •
Exectitiva, tenint el gentil gest Real per
Ila,
d'oled
i
per
Catalunya.
•
e_
de
Paro
Cecees
la
per
reine, rapara< del distriele, qua
d'oférir a l'esposa de l'homenat- te,
El dia 22 a la tarda, sa donar-se l'a- CE
»Gil Juan Tenorio
L'ESPERIT DE LA CUAVADA II
a Teta."
III
La coatribilit com ningú en la nranciat
j a t, Na Josefina Jaume de eles- Menees
concert 5115 FOrIe6 Montserrat.
a
l'estrada
presidenDeml. ellmecres, feat• de Tedia- :
•
Dimeeres, festivitat de
S'arar.cen
veritafeina material, realitzant
eot, un magnIfic bracalet d'or
Gracia,
tare
.
01 Sano, torrotdalales programes:
del Ceutre Moral ilnstructiu, de
gentils senyoretes, atenb bles miraciee.
Tots - Sants. — Tarda, a
t'i
esmalt, treballat als obradors deis cial Unes
a
preus
pnpulars
tres,
da,
a
les
•
seus
socis
protecals
•
de fines, repredon quarts de qtratre, petCom ha dit En Bofill, no tinc dedica cada any
joiers Mercader. A la part interior magnifiques teles
•
EL PRIIICEP BLANC
•
deis Pomells de Joven- rap remerdiment de haver obli.. tors.
enera seceid. El centenario.
del braçalet bi /mía una inserte- sentantes
do!
!marta
de
sis
a
3
a
cedirector,
el
l
s
al
de
Sota la bausa
w
A les cíe, sCeCIO especial i
ree que deia: "A la senyora Na tut del diatrietel en norn d'elle, dat l'obra de conjunt de le gran lebrat
m
LES JOIES DE LA ROSER
a
i
Mos:3,
N'Amoral
Pérez
Mestre
nit, a les deu: Don doen 1
Josefina Jaurne de Maseoe pre- la senyoreta Isidora Marfull lle- celta!, laborant per ella en robra arel la delicada execució que acostuma a ME I LA KIT 1)5 LEA CASTAPPIES 2
missatge.
Tenorio.
ul , eS i 2
a d.,
sent afectuós en el dia del nos- setz un efectuó:3consisteixen, e-0m modesta de les Comissions i dins done,-hi l'Orfcó, en La peirnera part
r.
insígnies
Les
del Consistori de Barcelona.
DesseteS.
tre hornenatge al seu espes
•
de les cumposiciuns de I.•
•••••••••••1119111111113
O
RE1 I IMONJO
) amb un bastó de romaRemercia raesistencia a l'arte c-ntearen algunes
lustre. 29 Octubre 1922. La Co- s'ha di
els darrers concerts, essent m I L'EAPERIT DE LA CURVADA •
mes
éxit
de
canya
malaca•
amb
et
nameid
U
dele representa/As ile l'Ajunta- lotes nyatt aplaudirle?, coca sempre
missiö Ewecutiva."
•
m
cisellat, esmalt i pe- in e nt de Eigneres, dient -los [tutti
A la tira deis senyors Massot, puny - orfines.
r.3 des: palas a emordaduria.
La Ar gana part. que anava a carrts.• Ill
Mi lia, arlfsticament les prmes d'afecte que so ti dodreries
o
la nena Maria de Montserrat.
(orca
III
dels
solistes
de
l'Orfed,
va
resultar
ELDORADO
etert la Comissió un bell cena- gravats, els escuts de Sant Mar- nen no el fan oblidar aquella te_ interessimt, manifestant-se una vegada II
Cala'.unya
i
fa
- III azaz i la mmuier szwan:
tí.
de
Barcelona,
de
tina
estique
rra
empordanesa
de
penes.
re l
mes la seva pulcritud i belles qualitats,
Companyia
de sarsuela
de
ubra
ma i per ella treballa let treba- essent extraordinàriament aplaudits
Acompanyats l'homenatjat 1 la de Sant Jordi. Es una
sera esposa en colees descoherts n'oil bon gust, que honora Fan- llant per Barcelona, rap i casal eants. Laveet - se de repetir "Cançó", per
Oigas - Lecnis - Ganen .4
e'adr e earen a la Tinència d'Alcal - lista Jaume Mercader, orfebre. El de Catalunya.
la senyoreta Roser Carnlla; "El caut
El senyor Massot fou ovario- deis dallaires", pel barata] En Joaquito
dia del distriete dese, endornada baló de hut y ara tanthd'eS do
Avui, dimarts, tarda, a
▪
i adornats anib (lees els seus sa- eanya relatara i anal) el puny d'or. pat.
Nogués; "Les aranyes", per la senyoU les cirro. Tenerlo anida:aEl releí es beoda( anib or.
Pot despré acabava l'arte en reta Assumpciú Pera, les tres originals E
lora.
rl
le Osta. La sarsuela en 1 acEl pergamt tis original del di- tnig de gran entusiasme vieques del qui toa director de TOrle5 MuntM despatx del tinent d'aleal•a Teatre Líric Catalä a° 111 te i tres quadros, joia mude hi anaven arribant cor/n- hinzant santa (Antorti ean - a Cataliniva i a En Maesne des_ serrat, el mestre senyor Sancho Marraco.
me, 1 •' presielents 1 delegats da susagnae.. S'hi destaca un eeeut titear' la mejor part de comenDirecció: JOSEP BERGES
L'acompanyament de piano va anar a
siral del mestre Caballero,
ertitoto adherides, qual llis- de Barcelona a la capçalera. i al eals per la presidaneia estrede la professora de Tcsmentat Or
càrrec
II Gigantes y cabezota. Exit
ha l'escut de Sant Mar- nvent-li la mis.
tarda, no lit ha fun
A‘
ui,
ten,
la
senyorela
Montscrrat
Gispert,
que
ta no donem per no incórrer en costat hlbuts
.
decuratius• La le-' Seguidament,
de la sareuela Diana carati i atr i
el senror Mas_
01/1.Si01151.
ho va fer amb el bon gust i finura es- • er..1 a fi d'assajar •
so ) , la Comissid i incitats, es pecial que tant la distingeixen.
▪ dora. Ni!, a les den, Tenoili havia ele regiderseiqui duele genda du: "Record de n'orner! rio sindicalista; el sainet en
el Distrlcte Dese de h dirigiren al camp del C. D. JúA la tercera pare del programa, a
la reeresentació de PAjnitlament eatge queBarcelona
Santa Espina
dedica a son piter, on jugaven un partir de carrce de l'Orfeó en ple, van sobressorde Firuer e s. senyore Batel Res- Ciutat de
▪ dos artes, de grandids exit,
En Lluis futbol e! , primers el,,,ips da - tic "Santa Agnes" i "A Sanla Cesilia", le que s'estrenarh molt aviat.
a El cendo de Levantas. —
mes i Josep Satis. acornpanyant- Ilustre T:rent d'Alcalde
m
eh
reconeizequest
Massot
i
Balaguer
Martinenc,
C.
el
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Ir. el terina de
a noeto sindicalista, Gigantes
n e o' d'alea'il e d'aqu e lla cintra, pel millorament del districte. Ciu- temps reglamentari quedaren ern quin, que es cantava en primera audició II
ti
la ...ox a germana Na Mareuericla tat, 29 Octubre 1922". Ifi ha les patats a zero gele, per quin reo- i va ebSer ovacionada..
Ei y cebezudos i La gulltotine. q
Després del cant final, "Setutacie a •
ti-aitx . .ts 1 !a seneora Mar:a Bru- film:es d'el presehlent i sotirelari litt haurä de jugar_ se novarnent
▪ Nlt, Toucrio sindical;sta i 111
do San , i el pare portic d'En de la Carnissí6 Executiva, Joa- la copa d'argent de l'Alcalde qua la Patria", d'En Perez Moya, a precs
Zi Pepe Conde.
es disputaven atubdós clubs.
mas.i0t E . ^.--, °tanate Gelart, de qoirn Costa i Jaume Plana.
de ¡a concurrencia van cantar-se "Eta •
Al carne) del "Martinene" es
Despees el senyor Maseot va Stgadors", Iistalitrant el concert en mig
§
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• Aval, d'alerta, tarda I nit. -La 1m- a Lotti, Pergolesi, Searlati;
la falla portan% pel.licula de 4,000 medres, , ,
mesa äria del °Rossitayol", de
adaptart6 de /a famosa Oltra del 111
• poeta don losen ZorrIlla Don Auto • Ifaendel. — Meisiett popular al
•III 1...,40.
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MARIA BARRIENTOS oantarä
• millor produretó espanyula. Gran•• .
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1 , , ii mai mammuligunazar • da, a la Unid Musical Espanyola,
1
• i a la nit, al Palau. demä, a taquilla.
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Secció Jurídica
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Reclamarle& devana el
Tribunal industrial. Consultas Cobre accidente,
Assumptes Judiciaria ea
general. IhrIgiu-vosi Antiguas ofIcInei A. ROMERO, Pina del Testre,
e. Jurleconsulte autoritzats en Texercicl. Consulta de 4 a 8.
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Monumental i Walkyria
Avui, dimarts, La Lavarna, primera jornada; El
Quixot rnicolern, per Douglas Fairbanks. Yo, acuso,
primera jornada; Les Evas
del dia; La fugida d'En Tomas et. - Dei1IR, Feslivilat
de Teta - Santa. Sessid
matinal d'onze a sana. -
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IMARISTAMY
Casa fundada en 1870.
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AL CONTADO

Clínica Vies

PLAZOSyALQUILEFt

=Urinaries

Palau Mti4c 1 C:it llana
ORCMESTRa PAU CASALS

Demà passat, dijems, dia 2 de
novembre. a tres quarts le d,,t;
del vespre, Concert einque. Directors: e7an Casals, Joaouirn
Gassadó i Enric Casals.
• Obres catalanes de CAsadó,."
Carreta (estrena).
Simfonia
"Júpiter", de Mozart.-Cavalcada
de "Les Walkiries", Wagner.—.
de Schumann, per vio_
loncello i °nuestra, en el qual
pendra part cera a
vpolonceuista pm) CkgaLs
Localitats, dtmarts, 3 a 7 larda, Unió Musical Espanyola,
1 3, Portal de l 'Angel. Nit, al Palan. - Dimecres, 5 a 8 tarda, al
Palau.
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-A causa d'una lleugera
de l'eminent artista
-- 'BARIA BARRIENTOS
ahir no migue celebrar se el PRIMER CONCERT D'ABONAMENT,
que e; farà avui. dirnaris, a tres
quarts de 10 de la nit, vigorosament en punt.
Composiciens de Bach, Mozart,
Parades, liasae, llamean. Pasquim, Daquiw, Couperin, Caccim,
Rossi. Provenzale. nossini.
FURIA BARRIENTOS, cantatriu
WAND
LANDOWSKA, clavicembalista
E. Grataeós i J. Casanovas,

flautistas; E. Toldrà,
Resten algalia:, poques
Entradas, avui a taquilla.

Paiau

.ica i.atalana
—

A instäneies de moltes famílies
oue no concorren de nit als es_
pertacles. l'Administració ha organitzat per e demà,
DIADA DE TOTS-SANTS

a

tI Tots els dies, a les dues
el
de . 1 1a matinada, Gran TaEl
▪ barin americà amb atrae- r4

18,P1dzdEtält.N.2
es

a cions 1 orquestra conti nua.
Cotective e3panpl

la

A. ROMERO, Plaça del
6.
BarCelOni.
Capaç cresbeinar i comprovar o7lcialnient Itil
alud que us Interessl, per
dificil que ola, I a (malque part del món. Arfereneies de primer orden
proven la nieva pericia
1 competencia demostrada de mutis anys. Contulla de 4 a 8.

LA !LENA SOMBRA
Gínjol. 3.-Cabaret continu de
les set a dos quarts de deu i de
les dotze a les quaire de la 'natinada.
N

e. °

Fr4ntf.i Princiial

----

Fabrica. de Paparía

• de VALENTI SOLER

Intmens ai,ortlt en g eneres per a Nestits I g arles de
senyara I senyor. Venda de
retalls els elhous I dIssahtes. Asuma, 7. entres01 (cantonada Fernando).

Sin Rival en el Precio
Al minuto.Caja.1Pra

Asalto . 28 Farmacia

Equipado con arranque eléctrico y

alumbrado, llantas desmontables, une
llanta extra y neumáticos antideslizantes 1 -s 4 ruedas. — El Sedan Ford,
Pol- 6,175 )esetas, es el coche mejor que
se ha tabricado por su való. Reune
todas las comodidades de un coche de
elevado precio, y hoy todos lo piden,
reconociendo ,-,b-lemás, de sus arrogantes lineas, el excelente funcionamiento
y gran resistencia que le caracteriza.
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CATARROS

antiguos y recientes

TOSES, BRONQUITIS

tuel

g9 GleiniAm relzen

• 'itili1612

que procura PULMONES RosusTosy
Ir

<, 4/n.1819'9d. /a TUBERCULOSIS

Pídanos detalles-Entrega inmediata
UNICO agente para Barcziona:

ti8e9GE•lo.a.deConatantninee

A.
.

Fábrica da

Gin9t83 de Pont
DE

PUTX1NEL-IIS
AL TALLER "MIRIA"
Rosselló, 200
davant del Frontó Condal
Per al dimecres, dia 1 de
novembre,
TOTII071 A MITRE!!
GRANS I PETITsl:
Estrena de la comMia en 3
:tetes :
quadros
El Tenorio dala putainel.11s
Entrada i seient, preus
de costura: 1 pesseta.
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CURADOS radicalmente por la

DIVERSOS —

nrt

del Dr. Glintsn, 1~1,11
Pla Blequeria, 6, 1.er
(entre hospital I Sant
Pan)
VENERI, ImPOTENCIA,
SIFILIS
E,pacIals tractaments per
al guarimont rapid de les
MALALTIES SECRETES
lEATRIO, PELL, BUFETA, PROSTATA
Consultar de 9 a 12 I de
3 a 8 económica per a
nentaeats u obrera.

Pa lace

Avui, cEmarts, larda, a dos
quarts de eire, dos graos par_
tits a cistell .5 it, a un quart d'onza, dos interessante partits: mazo, contra Earrenechea. Vermells,
Mazo i Irlffle; blau,, Barrenechea i Garagarza.

LiQUIDA

Decente: en todas las Fa/ ma.
cras y Centros
de Especificas. .)),

Sublime marca

SIELLA MARGARITA

cualquier otro automóvil conocido.

del Dr, VALDÉS GARCIA de Itanieridea
es Insubstituible para nutrir a les
debites y para combatir el raqulllamo, anemia, tuberculosis y pa•
re convalecencias.

DECUERDASCRUZAe
CON MARCO DE HIERM

NäränsarikaaNnizaruszcz

CONCERTS::

CARNE
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ASALTO, 12

ti

Recuérdelo siempre - En if
Sedan se reunen el costo inicial mas balo, el menor gasto
en su entretenimiento y el
valor más elevado de reventa jamás registrado en

LOS MÉDICOS

PIANOS

a
ti
u

EL AUTOMÓVIL UNIVERSAL

da loto el mundo
dicta que la

MLISIC- HALLS

ti

•

¡idea i Mis de Infici Udy I Hl
Arenys d

rAEr (Barcelona)

MOBLES

GRANS REBAIXES
Menjadur,
370 pessetes
Dormitori,
500
Despatx,
200
Rebedor,
170
400
."
Saló,
1,700
"
els moldes vr un pis
T
1,700 pessetes

EL UNIVERSO

Licor del Polo

Excel.lent dentifric de gran poder antisèptic. El sea eis constant
asegura una formosa i sana dentadura. Mig sigle d'èxits

CASA

Ponent, 3 bis, B

CASUUANA PFEIFFER
Diputación, 279- TcJ. 2773—A
nn••

•nn

PANYOS
J.

MIR VIVES, s. A.

Mir.era%
Froduces químics
Ferro—allacio.is
Metes per a impremtla

Ronda de Sant Pare, 15

Cou e i Ilaoll

Lleiu LA PUBLICITAT

BASTIDA

Passeig, da Grácia, 18
eran Basar de Sastrería
E istema nprdzmericä

Temporada d'Ilivern

A'paca

Gran assortit en Meitons,
Xeviots, Estams, Gabardines, Beilardines, Xes.
ters, Gèneres per a
Abrics i articles blaus i
negres, Camusses i g èneres per a vestits jaqueta.
Ve.;das a l'angrb i al detall

Retalls els dilluns
divendres

Forns da fundici5
. Gresals de Plombagina

Euerdls prdlatiel ffieleldrgit:
itiegratess 5. A.

TelGtonemes

Elfliprometa
BARCELONA
355

',panal la

BILBAO
CARTAGENA
ALMERIA

El senyim Bastida ha efe( tuat una visita a París, Londres,
Berlin Viena i riba deduit que l'On de Paica 'va a envairnos a rio tardar, i desitjant que la nosti a Casa sigui una
avangwixda d'ella, oferim totes les nostres existències a menys
d'un 55 per 100 del seu valor.
\Instila I abidcs confeccionate, bona qualitat, a 40-00-65 i
75 pessetes, molt superior'.
Vestits 1 abries encarregats a la mida, a 50-35-1 5 i •I00
pessotes, molt superiora.
Pc.ntalons des de 10 pessetes.
Tonity una eeccló de luxe en vestits, abrics, gabardines 1
oenyores d'Esport, Etiqueta i Cambra a preus incompatibles.
Tenirn les seeelons de Carniseria, Pljarnes, Corbatorla, Cetupes da Punt, rdocadors, Bastons, Botons, etc., a preus baraLíssims com el qui mes.

Grans i variats obsequis segons la compra
A fora Barceluna.-Mitjaneant la traidesa de 050 pessetes
en sega l ls, enviem Catäleg, Figurins, mosti es, un centímetro i
un sistema quo permei pendre'd la mira Un mateix,
n••nn•••••n•n••••••nn•••nnnn.,..1.1n11
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Watt
2o,2i5"fins a 2000 .blerki
=4,ÍZÆ4

tez r
Air
to
' AY, 169.

llals de la pell. Vies urinäries, Raig X. Corts Cata.

r BOADA lanas. 612, de 2 a 4. ClInica de Sant Pau. 44 de 7 a 111

LICOR
DE MESA
EXQUISITO

