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EDITORIAL

Les eleccions angleses

Els espectres dintre el temple El discurs de M.
Lloy George a
Amb pocs dies de diferència s'han produit dues agressions
episco pals contra la causa i els drets de Catalunya: la del bisbc
Glasgow
¿Tortosa, que ha prohibit als canonges que parlin en les reunions

IEI

cop d'Estat icixista
Declaracions del nou cap
del Govern, Mussolin i

capitulars la Ilengua catalana, i la del bisbe de Lleyda, que s'ha
Salaria dit que entre els Ili- Pròxima convocació de les Cambres .•. Mussopegat a autoritzar la benedicció de la bandera dels Pomells de barals do Mr. Lloyd George i els
i er del
Leydatans. San tan greus i tan violente aqueixos dos
conservadors de Mr. Borlar Law lini i D'Annunzio .•. El programa
rocs, que els patriotes catalans han tentit, abans de la indigna- s'havia arribal, a un pacte electo- leixisme .•. Els nous mieistres juren el eitrree
ral, ea. el sentit dc no presentar
,. .,1 sorpresa.
.
.o Uta sorprèn l'esclat de la rancúnia anticatalana en els
i'un grup candidats contra ¡l'al- la desmobilització després del CO i)
!crastees inadaptats, ni en els funcionaris que formen el cos tre en cap demarcació electoral_
que Nitti Ila estat fet presoner
d'exercit que ~t.: la invaeió permanent de la nostra terra. No Aquesta noticia, que havia alarmal els conservadors anii-lloydena sorprèn el sentiment hostil del funcionari, de l'oficinista, del
Roma, 31.—Mussolini Ita fet (te la guardia reaq moni t un aljutge. del legionari o del policia. Peró no podem evitar una prime- gcorgistes, ha estat desmentida. una visita de compliment als pre- tre feria 'l'araba Id lia hagut enra impressió de sorpresa quan el cap ens ve del pastor d'ànimes. Queda ben entes quo el partit sidents Congres i del Senat. cantees a Saalt-Itufilio, prop de
conservador resta lliure de pre- Despees ha rebut als represen- Boliania, resulta/U morts (los feiMai no compendrem que el prelat ofengui la llengua que parlen
candidats davant de i• can- tante de la premsa, inanifestant- xisLes. Un nitre d'ella ha estat
ele mateixos llavis que h besen, devots, l'ametista de l'anell. Mai sentar
didats Mr. Lloyd Geo4e. No
no compendrem que el prelat negui la benedicció del cel a l'hon- obstant, ' no as. impossiblit . que los que la seva política exterior mort a Verona.
seria ferina
brusquetats i
A Genera els feixistes han inrada ensenya catalanesca d'uns jovenets creients que estimen la s'arribi a una iírtael.ligenaila en inspiradada Sehne
per un lleial senilschellst l'estalga de l'Assaciació
terra nadiva.
cert nombre de eircurnscriticions, ment d'ainistat amb els aliats.— de ferroviaris.
Cedeix, peró, la sorpresa nostra quan pensem en els episo- especiafinent al Nord de 14 Oran liaras.
En les domes prov:neies no
de
l'estranger.
anàlegs
dis de la história catalana i en els casos
tretanya. Aqueixa
París, 31.—Al "Mal in" telegra- Cha registrt cap incident greu.
—Radio,
Recordem aleshores aquells bisbes de l'any 1640 i aguas prelats estaria dirigida a evitar que la fien de Roma unes declaracions
tetes per Mussolini. Declara
d'Irlanda i de Polónia, masa dócils al poder temporal i poc afec- divisió dels partits burgesos pro
ELS FEIXISTES DEsrecsiLiTp
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aquest
que
a
l'exterior
realitzale
un
exit
modt
fart
al
partes a la llibertat i a la dignitat del poble damunt el qual exerciren
ZATS
una
política
tit
del
Treball.
de
dignital
nacional
llur ministeri.
Roma, 31.—El Comitè feixista
exenta
d'aventures.
S'esforore
Poc abans de declarar-s3 la
Heu .s aquí els espectres dintre el temple. Torna l'ombra
ha circulat l'ordre de desmobilitper a eetrenyer els Ilassos d'abisbe de la Seu d'Urgen, Pau Duran, el més fort enemic crisi miitistertal, ale. Austan rnistat amb tots els aliats, sense zació generals dele feixistes aprop
ChambeelaM
parlava
del
perill
de la causa catalana en els temps tempestuosos del 16-10. Tornen. obrer per a justificar el manlia- deixar tenir en compre als d'I 1 al ia.—Radio•
le embree d'aquells frarès castellans de Montserrat, que des del
RESTABLIMENT DE LES
niment de la coalició laberai- altres pobles que manifesten
confessionari rebien la pobra gent de la comarca amb un aspre conservadora. Ara as alr. Lloyd aentiments de simpatía cap a ItaCOMUNICAC-IONS
reny: "¡Hablad en castellana!"
George qua en el sea record dis- lia. Afegí que convocaria les
Roma, 31.—La direcció general
Cambres
per
al
I
o
ha
el
8
de
aomés
Cap didulgencia no podem mostrar els catalans, ni ele
curo de Celasgles., parla del periil
de ferrocarrils anuncia que toles
eeistians i piadosos, per la conducta deis qui ens agredeixen des obrerista, pLrn sense deduir de ve-rabee i que, en cas de trabar- les comunicacions que per ordre
s'Id
en
minoria,
decretaria
imde llocs sagrats que haurien de quedar exclosos del camp de la l'actual situació la enecessItat niediatameat la llur disolució.— de l'autoritat militar harten estat
interrompudes, han quedat resderainació exótica. Ben al contrari: creiem que en ells és encara d'una inteLligenela electoral. Es Hayas.
fa ramarear, al co p leara que les
tablertes des d'ahir.—Radio.
raes greu el mancament. Qui prescindeix del caràcter essencial
MUSSOLINI
1
D'ANNUNZIO
de Im seres funcione per a atacar les més nobles prerrogatives frases agressives contra els conUN CONFLICTE
31.—Els diaris •• pubtia
servadora abunch . n en tul discurs
dert noble, no pot fer-lo servir després com un escut protector.
VUIT MORTS I NODDROSOS
quen
els
telegrames
canviats
enEls espectres enemics envaeixen el dos sagrat. Peró uns es- de l'ex-primer ministre, discurre tre Mussolini ED'Annúnzio. El
FERITS
no este pas fet per a-facilipectres en meten uns altres. Si apareix dintre el temple l'ombra que
primer assegura al poeta que no
Roma, 31 (a les O aíf Ahir
tar
un
acurd
electoral.
altívola,
provocativa del bisbe -Duran, hi apareix també, brava i
No ea solament el paria .obre- abusara de la vietúria aconse- cap al tard eselatä nut comtlicte
aco- entra comunistes i feixistes en
l'ernbra del canonge Claris.
rista el que tem Mr. Lloyd. (Icor- guida. D'Annunzio recomanafon-ces
cl barri popular de Tiburtino.
ge. Dins i fora trAnglaterra hi Ilir amb simpatia. totes les
encaminades a la realització dels
ha, al seu
altres perills greus. grans destins que la Història se- Segons els derris, en la coLlisió
hi hagué raid morts i null feEstem amenaçats
ha dft*,--a tirata a Itielia.—Havas.
NOTES DITALIA.
rito--Han-as.
per 1-eaqueara, per la 01-elaEL FR0=1E:A OSSER DEL
ELS LIDEPS COMUN1STES A
Pol cantee. I.a nació esta voltaFEIXISMZ
tía d'amenaces de navols i ele (osL'ESTRANGER
-Ginebra, 31.—En un article
cor. 1 aquest moment no as pas
Roma, 31. — I,a mejor part
que
publica
sobre
el
problema
el mas opartú per a fer caure eils
dels liders del partit comunista
obrer patrocinat pel feixisme, el han demanat els passaports per
(DEL NOSTRE ENV;AT ESPE CIAL.)
hornee mas moderals,
p2nsen
senyor
Angelo
Catsrini,
en
el
Poques iiOres després de la ment- anärquica i antilegalitaria. de la mateixa maifera laapecte a "Mancliester Guardian", l a . tea- l'estranger. — Haras.
Miltä, 31. — El senyor Arogo-entracid feixista (le Näpo;s, Sembla, per alisa parta despeo- t a seguretat de la nació. La si- (tueca) del qual ha estat rebuda
a la Borsa, perdis, retan- poreionat mantenir iii,anoria..., tuaeia actual exigeix la direcció a l'Oficina Internacional del Tre- na, qu 3 es trobava a Ginebra a
la Conferencia Internadionall Lt I
:. 1 a la pesseta. vira 'Junte. problema d'ordre pabilo amb la de l'home que sigui reconegut
s'assegura que el moviment —
Treh
R
aad li lo,.no ha regresat a Ita*.e.
.ia de 379 a a •Ja. Donada la complicitat de seixanta o setenta cono a mas capee. L'hora es gr.u. hall,
(perspeeLva deis país., mil homes armats i de quatre
Europa está esquaixada a D'osera'. feixista compren una organitzacid
sindical,
l'objecte
declara!.
de
depreciailissima, a Itä - mil "triaría" o feixistes civ:Is per Abans que tornem a les contriCOMPZ,RANCES .
--auaixen lo oscialaciiins mantenir en definitiva el maleta eions anteriors a la gaierra, ella la qual es de protegir inornediaReina, 31. — La multitud que
amb un hileras qua- Estat dernecratic; piirl'amentari i ealdrit passar nies d'un any d'an- tament els interessos patronals i rehe ahir a la sera entrada a Roobrera; pera que la verdadera
• is. Aqueal estat d'ansia buroeratitzat.
gúnia 1 de perire. Seria puerd el mut issia del feixisnie, segons el dir ma s8 calcula que AY molt mes
El noranta par real d'escrits
.H6 i per l'altre les poscreure que n'Id loa prou, per a del referit articulista, es la d'em- nomhrosa que la que roba el
que comporta el discutas Mussolini cstan destinats a reba- restablir la situmeió,
parlar
presiden!. \l'i !son quan la sua
tre les eonstatacions de Marx sa- de tranquiLlitat d'teetilMitat, parar el proletariat, ¡ruar ta un
referente a l'ent ra
visita l'any 1019.—Itailin.
,,une. ni
obrer,
caracter
bre
la
Huila
de
classes
i
a
subs-•.x:amenlagit,
sir Rabert 11 irile per qual es tbdiarii a conieixer pela EL "GIORNALI DI ROMA" I LA
• la crisis, i el alinisteri tituir roposie d del capital i del sale:tala/a
afta Sfaill• y Baldean. li . eem de
aquest monient, esta ea treball pel p.Thcpi de la ro- guaita(' tds problemes aara a ca- fets din1re molt paia— llavis.
CONDUCTA DEL REI
operac i ó nacional i patriótica.
EL3 NOUS MINISTRES JUREN
..aació.
Itoma, 31. — 5 aiiiis el diari
ra.
Si
es
guenye
'la
en.
i-.
a,
roe
a- el moment es de gran D'aix6 en diem reformisme i r-a degut
EL CARRIZO
"Giornali di Roma, l'ex-presi-a la etaiperació (le toles les
-farinsmegt.EqunCOMplinleORS enor31.—kAgnest matí, a les
den'. del Consell senyor
chucees;
no
cueva,
donce.
qua
CO
balia té els ulls grats tit el sindtcalisme feixista, COiO digui
nus
ministres
ban
dota
els
ha deiglarat que la conducta d'Ique cal posar fi a aquesta
_aire de (ladina, que ahir el sindiealisme que a França prerat el SiI1Tt1C, plantea immedia- titilar en el conflicto politic acdanta anys i de indeb- dica Valois, no as mas que la fan- coLlaboracia."
tament
possessió
de
los
Hurs
restual, s'ha subp, ctat esteletament
No aenibla gaUT conciliable
nifestacia mes finamenterealista 1
•
• el polític Inés jove
peetives e:narres.— Radio.
a les mes puras normes constialli da el politie dele me- conservadora que pot presentar el l'invocar la cooperacia 'te lo 1,
UNA MODIFICACIO
tucionale del país, ja qua havent
- a:sus; quan ha fracassat nacionalisme oapitalist a, les elasses i Ci parlar dal perill
Roma, 3E — L'Agencia Sleflani estat el feixisnie eh pm prora:id%
Per aquest cantó, dones, el fan- obrer. Prenent ah peu de la nu: la es pensa en el vell liter
la crisi política, al feixterne ha
i en tes seres virtuts XeMP no pot presentar cap enla- tra el (flacura da Glasgi(w, resul- *Albea la theta completa del ami estat remes el poder p e r pala del
y era de conferreitat arel) la ja
a:imana que paaaa ció mas railieal a qualsevol de !les tarte que alr. Lloyd Gaorge, tot ("jo
;11Vert n .--II ayas.
Hventut italliana per un predicades pel Partit Popular.
mostrant la ireeessitat de la unió conegnea, a exeepeliS dci neeiaOneda, del oinjunt de virtuts del nacional en l'hoaa prasma, ata- 're del Tresor, que Ien !loe d'es- LES ACLAMLICIONS IaL RE1 I
ideal—com un /tome
ca caseras els partas d'esquerra ser el servir Juandi es el senyor
camisa idealista, di- foixisme la duresa de axic,
L'EXERCIT
re/ectir eaaelaria• nt ele podría ea/apartar una duresa de i e l la de ti-eta, la Masar li-balla- Tangorra.—Haras.
Reina, 31,— A la comitiva que
EL LUBSECRET)1.P.1 CE LA •
cara-ter. Es dir: un Gavera Mes- d ora i la Olasse burgeaa.
ita joventut—, capgira
j Se forma de feixiales i nacionasoLni o un Govern arnh
it qüestió buscant uaa
PRESIDENCIA
En passant resguard p
palistes ure en nug de las aclamanarre feixista podria intentar una' ragri;fs animats de alr.n ls
seguretat a la coliges
Roma. 3I.—En la Hista del nii- ' mona
Lloyd
In mallatud os dirigia
entena I de seguida se'n política d'economies, una neteja- Oaarge, peasein en la posslbi- nisteri figura como a subseereta- Quirinal ppr a aolamar al Rei.
Cuneo a fer la vida de fa - da de buróerates i de paräsits, un
lit
st
que
les
eleee(ons
proporri
de
la
Presidencia
el
feixista
figie.aecu nembrosos diputats
alta, pu , cejar per la carretera estroncament /alise del eurrent
liana.
cional a la-a-primer ministre una Acerbo—II odio.
ame alaun vell amic, a les 1w: cc retórica que illfarrega el país. En forra dota: peló. ]Ji ha un gran
;
El
Salara es vera obligat a
Et. CORITE sFonzA DIMITEIX
aquest
sentit
sil
feixisme
es
encade ne; a jugar la partida de binombre ile cana:date Iliberitils,
Paris. 31—El conde Sforza ha surtir a un dels balcons del Para mira eran esperanea.
liar o de briosa a entrada de fose,
fins ara arrojes de alr. Lloyd Geor- dirigit al eenyor Mussolini un te- tata dues vagades, per a donar
lima els socia del "Circolo LabeJOSEP PLA
ge, que necessiten els vote contale".
legrama presentant la diraissió les gràcies a la mault lind.
La comitiva es dirigí després
serradors per a sortir elegits, i d'anybaixador d'Itelia a Parfs.—
G iolitti. en politica, eorn en la
Jv
al ministerri de la Guerra davant
aix4") els pot inclinar a pendre una Hayas.
Vela prartiea, es un bon caretadel qual aClania repetidament
b alista. Brin realista i, per tara,
benèvola respecte al LloNITTI PRESON2R?
La perthia de l' ex-Kztser actitud
l'exarei 1. —Hayas,
rera. Hi haarla un obstacle per
bolee sense sistiarna 1 cense rParís, 3E — Comuniquen a .1a
a aquesta actitud: i es el problerica, roneix meravellosament les
"Chicago Tribuno" que eti feima del proteccionisme, anliga aisles' han fet presoner a Mili.
Ges laules del seo pats pee 101
insaint enriquit d'una ' larg a ea - Un present de 800 mi. band e ra conservadora, que no
Segona el mateix diari,
per ienea, d'hores adverses i
acceptarien els Iliberals. Penó inembres
ministeri Facie selions de marcs
tracte d'Immes. Giolittl avui ea
tot fa creure qu 3 en la present ran portatsteldavant
del Tribunal
rún ica clara esperança
Berlin. 31. — Ami) motiu (lel etapa els conservadora no planCon trastant amb la creixent próxim rasament de l'ex - Kaiser tejaran aquest problernra Mi-. Bo- Su prem —Hayas
Rorna. 31.—Cireirla _el rumor
cl aro/. de Gialitta—aoitri e
rn re- Guillem, diferente joieries berlirlar larw i erl nou ministre d'Ilit
neses han reimt cm-arrees (le senda, Mr. Stanlea Balda/in, eluda que el senyor Nitti ha estat leardar
que
As
la
claror
piamontee
ringla pela foixistes.
la que
abandonat ni un mu- joiells per al inatrimoni.
dectlarat contraris a tot intent
S'atrilrueix a Mussolini la inrnent ani,labit
t acera !lidia — , ei (eiLa demanda mes important proteecionista en lee circumstantenció d'assegurar-se els presoZieme sembla tenle una compJe- consisteix en una diadema de bricies actuals.
riere rnolt significats a la darreal a f osca, vaporosa, enormerneet llante i maragdes evaluada en
En conjunt, fa da que els ra situaria autillo/a alguns memdi stant de la readtat. Com
800
milions
de
mares.
que
l'ent
Els diaris de l'esquerra comen- anomenats partits burgesos d'An- bres de l'anterior Govern, per a
usiasme i la disciplina- en cls
P a ises Ilat ins nomas es mente po- ten aquestes noticies arnb tons glaterra no saben encara en qui- fer-les eomparaixer davant do
earit a l'horitze afilan la nuvroadistingint-se el "Vor- na forma entran a les eleccions PAR. Tribunal. de Justicia.-11adel dia 15 de novembre. 1111 dis- vas.
ea da itrada d'uns equívoca, el fei- waerts" en els atacs, Es un imteme hores després . d'haver re- pudor, diu, que l'ex - Kaiser, que cure de Mr. Lloyd George ve a INCIDENTS IIIORTS 1 FERITS
elamat la mes alta situació dol liança Alernanya a la miseria, augmentar la dcsorientaord. MenRoma, SI. -- Segons les dabah . p arla amb una viruiAncia malbarata cents de rnilions
trestant, els trehallistes intensi- rrers
noticies han ocorregut, inq ue atiza aiguailda
fiquen extraordinaeiument
la virulencia
mares
per
a
fer
un
present
a
la
cidente
a Bolónia, on en una tote D audet i la forma de
activfiat.
pa t r io- seva promesa quan els alernanya
pada
entre
vas feixistes i la roekataß que representa ea aimpile- ea 1210Züll eis fam.—llavas.
Å. AOVIRA I VIRGILI ça pabilo areaultarm un oficial
hiUSSULINI

oi

L'obertura de la crisis

Full de dictad
Tots-Sa
Tots-Sants, tn :reu-ho corn VU &M'U, es
el pórtie de rilivern bareelonl i la
dwila inatigUral dcl nostre curs L apertura de les classes, la represa dels toncerts i deis teatres, segurament esdeveniments retnarcables que testen almert
aire de files, posadcs al ,nu -ge del remire cami. Per6 si un hom rs delfín; uns
mimas a peníar-ki no !Hall a adunar-se
que aqueixes ¡lira durant tot el mre
d'Octubre serven una cenia vacil-laci<1,
Irontoln, fluente,' Coses imprópirs
d'una Ida que s'estimi. Precisament la
característica de les fites és la intmobilitat, al pot asee, petria.
Duran! tal cl nsi,s d'Octubre, encara
hi ha families que tornen de foro, pares
que dallen si duran llurs fills a aquest
o aquel l col -leg, seityorcs que no han
fingía encara ocasi6 de llevar-se el copal
d'estiu, nanyones que baixen del palde
per rcenganxar-se al serrei doméstic, pisos mi; endreçats amb fundes i sense
cortincs... En fi, octubre no és un mes
d'un tarannà dccidit i tindnitne. En el
set; sí hi ha una colla de corrents contradictorio i de coses indecises.
En canvi, Tots-Sants marca l'hora de
l'estabilització definitiva. la no s'hi val
a Pi. cquilibris. Un hom caen/ira els Panellets dina un cop d'un a les corone:
•
de crisantemo i exclama amb una ves
emocionada: Vetaci

CARLES SOLDEVILA

LA POLITICA
CONFERENCIES A REUS
Próximantent i a convit de /a /merma
Nacionalista Republicana, caneara orna
conferencia a Reus el castre compauy
N'Antoni Rovira i Virgili, qui t'arfara
del tema "El problema de les anciana

iberiques".
També a la mateixa eiutat de Reus
hi antra a ocupar dins ti primara quinsena de novembre la tribuna del Centre
de Lectura el tender del regionalisme
En Francesc Combó. No estä anuncia*
elle-ara

el tinca.

ELECCIONS A CASTELLBISBAL
Astil -lades les elecccions de regidor,
fetes pel ,ener (3 Castellbisbal, han estat
convocadi; de bell nos per al dia
del novembre que ve.
S'Itan de cubrir mug re vacants.

CONFERENCIA AL VENDRELL
El doctor Riera iPu,,lí dona la se-va
anunciada conferencia a l'Agrupacid Nacionalista Democratica d.h Vendrell, desenrotIlant aquest tema: "El nacionalis-

me i la seva organiizaci.i".
Estudia les diverses fases del movímeat eatalanista, referint-se detingudament a les agrupacions que l'han anat
propulsara. l.onsiata la incompatibilitat
entre Catclunya i nitres febles d'Iberia.
Estudi3 les formes de federacid i de remonaltsme, i araba declarant-se parfidari
de la constituí-id dl "triad tinie” per as.
salir ralliberament de la masita tr os.
..FOU 11:01i apl,tidii.

IIOMENATGE I DISCURSOS
L'.1teneu Democrdcia del correr d' Araye organitzd un lunch ra homenatge al
senyor Mea-ami/y Bulit et. Darrera
xampany .vingueren,, cont s acostiona no
rasos ter l'esta, els diseirsos.
D'aquets, adquirí especial rellim el del
senyor Valles Putats. Dign ,h ellire altres, aquestes co:,':, que hom diría gas
son d'Acció Catalana":
"La virior del catalanisme es manifesta en tats ls diapasons in actea diverSVS, fent que cada dia r/AS Untan Mit
catalans.
El nostre pot passar roes
el d'altres pobles, que rs convulsionen
aun el lied &tu d'una gäbia, perdutto
resperanca de sortir de les reixes. El catolanisme creix i les ?leves generacions
accentuen la seva intensiiat.
EXpliCa l, farmaeid d'una Naeid i fa
histdria de la «ostra, remorcant que t'expandí sense dominar ets altres robles que
ronquería, sind ajuutant-las cona eis ¡Mella
d'una corona. Per6 un hi pacta i na
ha compleri el parte, a ortiban mm restat
dm-ui, en qué se'ns fliva la perseaalitai 1
set:: maltracta.
El pronsna me. iu de bons o mala govenas, sind de qué ao eles governin, perqué ens sim estranys.
L'obasieid a la justicio arenfou ronnulsions i fa desaparhrer les monarquía
els estats".
.11:11 be. Sino que ea!sevol dia
d'a el rei

VOS, NACIONALISTA,

JA SOU SUBSCRIT
'LA

PUELICITAT"?
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.FINANCES COMERC
PARIR TANCA

SESSIO DE BORSA
del 31 d'octubre de 1922
COR81 MAT1
Etnia
Obertura Alt
6s75 681(5
C679
l Orda
Alacants 6840 6815 6843
Andaluses 58 5e 585o 0 1 25
17 . 85 17 8a
17'S0
02en9a
'197
198
FiPp:nes 1)7

l

.

t

CORSA TARDA
Obertura Alt

Dais
68'55
68'75
18'70
Enid!
60 85
' Al:lenta 6.'45 68'55
'Andalusos 57 20 58 30 5813
Oreases 17433
Colon Il 07 coa
180
:02
2.2
-

.
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Dalcrs, 117
Cuba, 645 pessetes.
ItleAlcii non, 127 per reo.
Vennuela, 124 per 100.
Moers,
per 100,

19TERCAM COWERCIAL

R 1 3 CD, 5. A.
Plaga Entallecen, 3. Teteros EvOS A
hALOPS
CUPONS
CAN21
Heere cm el copa del Dauta
Amortitzabla E O O venc:nlent
16 nosembra
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Bomba
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('iran te, al
75
Menys "
63
Blanca extra
65
Corrent
I 82
Superfina superior
cl
•
cotarrera
l 60
59
Varona Uranio, Nord, 11.
"
Alacant. 2.
Céi.E41.13
EE. Ut, groe
93
98•50
Complot Tornee
2s'50
Riel de mero (Pla(a ven),
2840 20
imanas:di Frecins noves sabem (pie ha
aorilt del rort sie Buenos Aires el valxell
-Georgette", portador d'unes 8,000 times
tle Wat de moro.
(1'53cRbentnr als nostres Ilegidors
do que segons IMpreelOnS que vitrern doabens d'nntr ro eren proa alustadeS a
renlicat I crens delails metes podem
dir que el prornedl del carregament del
bias ne mero que 'la portar el "Penkarovi"
és millor del que va semblar a primera
Ininr.ssi 1 els compradora Paceeptan sen.
vi' diftet11:a,•; per l'esmentat, el "stock"
que es runa que quedarla la no s'al pot
Comprar.
Per Pemaentat 1 per nP e s on3 r budes., tem de dir que els'preus d'aquest cereal quedarnrí estancan al vottant un les
C0114Zatlen9 ar lucia
PIaL
Cisarla Extremadura,
34
roja
33
0011
$3'50
Faves
Pral
47
"Valencia
47
Pavone Marren
43
•
Jerez flr.a
49
Veces
de Sevilla
•
ven
Escalda Sevilla
43
1311/1
Es trawrer
•
Comarca
Perla
TIlui
Tste trinests preus gen per 100 Cri111.211
i re, in eaderla sobre carro.
Carrera ne g ra
35
22
Mataren:
e Portugal
31
" Rola
"
23
Iblza
28
•
Menorca
"11,3(e ann(ero
2e oses
Terceres
Quartas
Preus per saca de 80 gullei.
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Argentina 928 pesseles,
uro uats, 4 90 pesselea.
Xilens. 0'70 pessetes.
Brasilers, 0,30 pegsetes.
Be (vians, l'35 prasetes.
Pernr.as. 50 pessetes.
Paragunle, 010 penetra
ler.nnese , 2 s1 pessetes.
A r gelina, 4159 per 100.
Ecipte, 29.
F:Pp:m , 975 pessetes.
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Mercat de Llotia

e

sonsa DE MADRID
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gg

31 d'octubre de 1S22

DEUTES DE L'EBTAT
Deute Inlector 4 0,0 F
Exterior 4 • F
•

tn el mercal relebras el die 2 6 d'octu
ben de M g regiren els se ilents PF-ene:
Blat, de 22 a 93 penetra els 55 mi te,.
0011, de 13 a 1350 els 44.
Vetes, do 20 a 27 ela 57.
Llevor trapadella, a 12 els 82.
Polster, de 13 a 7 els 40.
Ferina primera, a 58 els leo,
Segó, a S Go ola 92.
Eleoudet. a II els 30.
Clment, a 80 els 40.
Caria: recetal alzlna, a 30 els 120.
Carbó de pedra, a 38 la tonta
Gallines, de 18 a 90 el parell.
Pollastres, de S a 12 Idem.
Condls, de 7 a 10 fdem.
1(lom bOsquIns. de 550 a 6 Idem.
Perillus, a 7 film.
1.1ebrrs, ele 20 a 22.
Out, a 4 peS5eteS la clonena.
Palla de blat, a 12 eta 100 :71::10q.
roer, de 3 a 350 carnissera.

1.11nrcs, 63'12 off,
Pe etes, 217 off.
Urea, ssee ere
Mara 1422 off.
Franes suls os, 25823 off.
Mees, 0 31 off.
Corones, 002 off.
LONDRES - TANCA
Cedules argentines, 40 5,g,
Exterior, CO.
França, (3225.
Nora York, 44589.
Espanya, 9922.
Siessa, 0471.
Ho/anda, 114' 32.
Ralla, 10818.
suerte. 1603 .
Portugal, 337.
Ar)'enttna, 44.
eronteviActi, 4187
Eile, 3290.
Retina, 206.
Copenhagnen.
Yokohama,
Rei ten, 880 15.
Noruega, 24475.

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
Die

Mercat de Calaf

Canela sobre Londres, 6313•05.
blem Melca, 9280 ,
Ident Espanya, 21750.
Idem holanda, 557.
Mora llalla, 6830.
1(lem Nova York. 14'20,
litem Portugal, Inc.
Idem Suecia, 30325.
Ideen Sulssa, 25725.
litem Argentina, inc.
litem Brasil, IneIdem nrecla, loe.
Ideas Norunca, 200.
ídem Dinamarca, lile,
Idem BerlIn, 030.
birm Vlena, Inc.
bina PraErs, 4470.
DESPRES TANCA
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CrönicaJudiciária
AUDIENCIA PROViNCI4L
Vistes de causes
A. la seocie primera va compa_
rZ•ixer llaman An-aizara
el que, segons el fiscal, havia
emaeaionat i amenace( a l'empleat del llene de Roma, Emili
Suearrat, al que va dir ene si no
entrava al Sindient Ii faria impossible la vida. El fiscal va (le Manar li la pena de dos mesas
i Ihn dia d'arrest major.
Davant del Tribunal popular.
a la seoel6 segona, i a porta trincada, va veure's la causa per de1 ea ce ntra l'honest it at, arusant
se a Jaime (Inflar! Ventura, perd
el Tribunal va declarar-lo in__
culpable i la Sala va absoldre'l
Ilitorement.
A la se cci6 tercera, acusats del
delieti' lt . tempt:ttiva de robatori,
van presenfar-so Jnsep Galapo
Fignerola, Antord Ros Gareia i
Pere Bayarri le ranenet. tres d'en
tereelents peeirris, solitant el fiscal por a rada un d'e1IS la pena
sia mesos i un dia
presidi
correeennal.
Vaeaclon
Aval , per ésser festín, no fon
ei .•. naran les Sales ni Sarria d'aMIPS1 a Audi natoia, i durant Iota
la setmana lampo° se celebrare
cap vista per a procedir a l'eatorameel .1 e ' as depentlimcies del
Palau do Justfcia.
feee"! ,r...or,feTs
Jetlat do guàrdia
El de la Bareeloneta, seeretaria del senyor Paseó, ha instruit
havent
me.ressal en ele calabessee, cine
detingule.
Reunió do jutqee
En el ile,paex del jotze degä
senyor Ama!, varen reunir-se
ahir al malt, els intges d'ine_
qual reunid semilla qua
tingut interès.
Furt d'una cartei.a
An gel llores ha denumeat que
la bot saca de l'americana
han furtat la cartera, en la qual
Pi lievia 1,000 pessetea 611 hit_
llels 1 diversos documents. •
Ocupeeld de !libren
A l'estació dal Nord ha esta!
Mitigue per la poliria, Vieras
Ferrer, al qua! se 11 ocuparen
26 Ilibres de propaganda , annrquisla.

Secció Marítima
Vapor espanyol "Vizcaya", de
Huelva, 1 escales, arnb càrrega
general i 9 passatgere. Amarrat
moll del Rebeix. Conste:latee
Ibarra i Conepanyia.
Vapor espanyol "Cabe Blanco",
de Marsella, amb cärrega general
i dos passalgers. Amarrat mol!
del Rebair. Consignatari, Ibarra
i Conmanyia.
Vapor espanyol "Marques de
Campo", de Ceuta, en Ilast i tro_
Peo. Amarrat moll d'Espanya NE.
Consignalari, Cornpanyia Transmediterränia.
Vapor ospanyol "Meliflua", de
Palma, amb càrrega general i 02
passatgers. Amareat mell de lee
Drassanes. Consignatari, Companyia Transmediferränia.
Draga espanyola "Amparo", de
amb el seu equip.

I. GERKei llä *.

1111~1030....ifigNr.L4-7.44•31•••n....,,,elifflg

Ba .' DE BA2CE151111

CONSULTORI

En sufragi deis benefactora i
esaileds de la

Casa Provincial da Cantal
aa-

se celebrarit, a l'església de la
mateixa, solemne funeral, el dibous, dia 2,,a les nou
La Junta de Govern convida al dit
acte a les families dels morts i a
quants desitgin pregar a Déu per
Hur etern repòs

t.".

N0 ES CONVIDA PARTICULARMENT
EL DOL ES DONA PER DESPED1T

Valsells deapatrale

Vapor espanyol "Tambre", arnb
eerrega general, cap a Les Pal_
mes i escalre.
Vapor espanyol "Tieso", amb
Arrega general, cap a Cartagena.
Vapor ese:layo' "Andalucía",
ami) càrrega general, cap a Melilla i esca/ea.
Vapor espanyol "Cataluila",
arnb cärreza general, cap a Pasajes i esealea.
Goleta espanyola "Comercio",
aria) càrrega general, cap a Sant
Feliu.
Pailebot esnanyol "Teresa".
amb càrrega general, cap a Sant
FP n

espanyol "efallorea",
amb cärraga general, cap a Pele
Vanor espanyol "Santa Cristina", ami, el Sen equip, cap a
la mar.
Pailebot esnanynt "Satinare.",
arnb cärrnea. general, cap a 12alrna de Mallorca.
Vapor esnanyol "Fina", amb el
s an equip, cap a la mar.
Valaells sertlta

Van -r amerMä "Minnequa",
trer a t. cap a Cette.
Vapor espa , vol "Previsor", en
Ila st cap a Marsella.
Valor eganyal "Pedro", amb
el seo oquip, enn iì la mar. .
Va por noruee "nigeria", de
tränsit. cap a Anvera.
Vapor nortme "Anders", en
Ila , t. ean a VaVme;a.
Vanor. espanyol "Rey Jaime TI",
amb càrrega general, cap a Mah.i.
Vanor italiä 'Tobo", de trän_
s:d can a Valencia.
Vanor tteiBiì."Pinzoo", amb
rärrega -general, cap a Sant FeVanor p apany,1 "Ampurdän",
amb Arre-a general, cap a Huelva i escalpa.
Va p or noruec "Einar Jan". de
trä-,sit, cap a Marsella i Gènova.
Va p or eepanyel "Margar" atub
càrrega general, •cap a Gijón.
Arribada de tropes
Abano (Fallir a les once arrib\
procedant de Ceuta, el vapor
"Marqnés de Campo", de la
Transmediferränia, amb 176 bornes d'artilleria i 210 d'intendència. Eou aniarrat al moll del Morrut.
,Ahir a les volt del del/latí fou
traslladat el "Marqués de Campo" al moll de Barcelona, davant
dc l'estació marítima, per tal de
procedir al desernbarc de les tropas en presencia de les autoritats
que s'havien nIongregat a aquell
Acudiren lambe gran nombre earnics i parents dels arribats, que sAn Hur majoria fills
d'aquesta ciolat. En atracar al
moll el vaixell la banda del regiment de Vergara executà la
arxa reial i aete seguit es feu
desernbare de les trapes, que
revistaren els governadors civil
i militar.
La pi.rdna del Vapor "Gol-

Ilern Sorctla"
A les oficines de la Cornpanvia
'Pransmedilerränia ignoraven
1115
cara ribir vospre la veritable situriebi del vapor -Guillem Soroe
Pa". que sortf el din 26 de Cardif f
an:b carregament de carbó mineral cap a Barcelona.
El divendres p,s.at e o trobava
n
e l " 1" 1:11ern Sor,dla" a 120 niilles
feW I
Ushaut, 9,-. 119el pavero, a conctuvi :va.Lrins: CUPO728
-(1 1Umcia b‘s avaries Qup lj
• Rarni:la del Centre, 16
, 1911'.1 el fort temporal POITIant.
',1enant les demandes d'aueili que
lliitíIt per telegrafia sensa fils,
,-,szt-Arzr=-7",!Z=j1sw3
g•çazt,Iszorme
sor ti el divendres mateix de Vigo el vapor "'tomen", per tal de
remolcar-1o, ignorant-se encara
el resulta! d'honesta temptativa.
r
Les bnpressions a darrera
eren molt pessimistes, esti-.40 n 6211n 11.--mant-se quo st be el sol fet de
quedar un vaixell sense govern
an pot determinar el seu neutraAquest Bane a la seva Central i a la
gi, l'escomesa de les ones pot, en
Sucursal m'unen) I, continua realitzant les
bis circumstàncies, imprimir-li
moviments que en desplacer la
operadrons de Compra i Venda de Valors,
listriblició del earregament al
Renovacions, Conversions, Canvis, Agreseu interior, fassin variar el centre
do gravetat en tal forma que
gació de Fulles de Cupons i Revisió de llisIravereixin l'enfonsament.
tcs d'amortitzacions.
El "Gitgent Sorolla" fou conode Cerurgia. Malalties de la dona. (ron l'ari7 1 020 a Bilbao per la
Admeten dipòsil tota mena de valors
Vies efe:erice. Horco, 11 a I. Companyia.Euskalduna de Cono Ec. 6 a 8. Fontanelle, 15, primer. 1 rucció i les seves caracterfstieh.
Agaitil.teSee
.68,Der
pies eón les segilents: 3,252 i
2,15 1.1 tones de registre brin i net
reepectivament;
316 pene d'esloCo rateen del Bou vlatge d'investleache clentifloa per Alemanya,
-a, 442 do mänesa i 268 de punAustria, It alia I &i lesa, ha reptes la oonsulta de malaitles I defortal.
D r. Pell
innata el Cales (orioAdlo). C.e11111ER TRAFALQ A_R„ 14, pral,
1.40f+GETLS

smonnotnna,
zr
Coco pala,
Prnt OrWee,
Mallorca.
Pine( valen la.
62
Varona are(b.,:s: Non!,
8 de Wat.
"Alarma, 30

r‘x

Vainelle entratA
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GAS ETA LOCAL
OBSCRWATOM METEOROLOGIC DE LA
tiPOIVERSITAT DE HAPEELONA
Die 31 n'octule,e de 1922
Coree d'e gresan:6i 7, 13, 113
Barómetre a O s 1 al nivel' de la alar,
7800; 7824; 764'4.
TermOmetre sec, 110; 16 5; 15';
TermOrnetre bumst. 7'9; 106; 11s.
Ron:1MS feentIstmes de saturaC10), 57;
44; 57.
Direeetó del y eti, NNAV.; N.; NEVelocitat del vent en metros re r segon,
5; 6; 6.
E3tat del cel, quasl sere.
ea,
Clases de unvols,
stratus; Fr-CO.
TeAreraturre extreMer a Pembra
ainxIms, 97'5 .
Minima, 100.
Min ma erran de irres, 88.
09riLlarld termometrtea, 69. TeMpe_
ratura milla, 14'0.
reer:pnaCIÓ vinosa, des de les 7 horra
del cha anterior a les 7 torea del Ola de
la data. 00 millinetres,
Tioreregut t1 17 Ten: en i gual ternos, 923
quilanietres.

.
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PREUS DE SUESCRIPC10
Barcelona: Duro pessetee al
mes. Provfncies, 7'50 pesseles
tres meses; i3 els sis ídem; 30 un
any,
Unió

Poslal: 25 pessetes tres
mesos; Oso els sis; 00 un any.

Soni assabentats quo els veins
del carrer
Borrell, troc cornplq's entre Sepúlveda i Corts,
den l'atenció del seny,or tinent
d'alealde del districte VII, sobre
el mal estat del carrer, on. aixi
que callen quatre goles, hom sent
un olor ben poc agradable, degut,
segons sembla. a haver-se reveotat alguna eanyeria.

ee

Avui, a les cinc de la tarda,
l'Orfeó Mossèn Cinto farä una
testa, en el programa de la qual
figura la representació de "L'alagrita que passa", executada pel
(vadeo eecenie del Foment Autonomista Catalä i r.2! chors de
senyoretes i hornee de leerfeb. Seguidarnent la cobla "Principal
Barcelonina" donarà una audiei6
de sardanes, que podran ésser halla:tes pelo assistents a la festa de.
l'esmerilada entitat, Passeig da
Sant Joan, número 113,
- Una de les vint classes 410
LLONGANISSA DE VICH que elabora la Sucursal de Chicago SIBERIA, i no té rival en qualitat
ni preu, és la que exponen al
preu de 12 pessetes quilo les cases: VICENS FERRER I COMPANYIA, Placa Cal alnnya, 12
SIM.O, S. en C.. Salinera, 54
S1310, S. en C., Avinyó, 16

presentants d'eailitats i societate
saniteries, mediques i de benee
ficencia, en La qual es pose de
manifest la voluntat urtänime de
treballar en pro del criteri del
Sindical de la Filtre elecció del
metge per part del malalt, ene
front del que sembla vol trapera&
en la dita Conferencia de crear
un cos de metges d'assegurances,..
Es preparen mona actes dels qtaala
en donarem compte, per la graadíssima: imporaencia del cae, de
vida o mort per a fa e/asee medica.
PER TOTS-SANTS

PANEL L. E TS
Te... aquest any ela compra.

re a la DOLCER.Le L.e.TORRA.,
Diputaci
ó, 262, entre Passug ea
Gräda i Ciares. Telefon 4228' A.
Eis alumnes de les escotes nacloral; de Monistrol de Monteeeral arre Ilurs mestres i doe regidors ecimissienefs d'aqueft
Ajuntament visitaren la nostra
Metal el darrer diumenge apeoa
fitant la generositat de la Companyia de Ferrocarries Catalanee
la qual organita un. tren extra,
ordinari en la nova Unta que 63
inaugurada de Monistrol a Olesa.
Eis varen rebre a l'estació de
Magória una nodrida representacid d'alumnes t mestres de l'escola nacional graduada de nois del
Passeig de Sant Joan, 43, els que
feren a Hure bastes ele hemers de
la casa ensenyant-los el port, et
pare de la Ciutadella i la mune
tanye. de Montjuie.
Eis mccuraionistes maniatenlenes retornaren cap al tard ea mí do Ihr casa plenament satisn
fets de l'hospitatitat dels barrelonins. ele gen han promès tornar la visita a Monistrol per a
d'aquí poc temps.
L'arte inaugural de t'Escola de
Teints de Punt de Cartel de Mar,

creada per la Nfaneornunitat. tindrä Iloc a niltjans de/ present mes
i la matrícula net cm, rr e -araInri pot formalitzar-se, des d'avale
a Barcelona, en et Departament
d'Ensenyarnent Tecnic i Professional del Consell de Pedagogia.
Urgele 1107. i a Cnel, en la Sca
cretaria de l'Escola.

JOIES ILANOV A

La CornissiA de Partamentarie
constituida per a la intensificad('
de la campanya d'opfniet contra
l'aecid crEspa-nya al Marroc, ba
L'Aeadern:a Calasäncia, en ses- rebut gran nombre do romunisió general ordinària celebrada el raciono del; Ajuntaments de Cadia 14 de Factual elegí per Rnani- talunya donant compte (Fhaver
(rifa:. la següent Junia directiva: pres per unanimitat els acorde
President, Josep DI. Janzer; vis- (me els foren remesas de
president, Josrp Suflol; secretar,. se al Govern demanant que aiPelee Desniandia; vis-secretari, guiti immediatarnent repatriades
totes les trapes del Marrar, i la
Anloni Cimpinajú;
Joan Juny; P . de la S. de Vida Ex- convocatdria cFun referéndum en
terna. Llu. Is Forcada: P. de la 8. el que puguin pendre part tole
doPublica als, doctor Come els electors per a determinar el
sentir de la política d'Espanya a
Par2al.
l'Afriea. A més de molts altres
..
Ajuntaments dels que es Oil noticia. han pros ja el s . clits acorde
TjT r'CC1*.T.:TeS i 11 1.17 - !
que han elevat al Govern i rema
FICUEllaS
sGnt els millors del rn:Sit - e la COrniSSid de Parlamentareš
Ie
els testimonie d'II/ter:e pres els
susdits trouls, Lillo 1S segilente:
la
caninanya
empreSant Pore de Ribes, Cationes,
Prose g uint
sa pel "Sind n cat de älett, rs de Ca- Olivena. Calar, Mapresa.
tr.lonya" per Ud de defensor ele Palausolitar i " , gamana, 5 e 21 1
intereasos de la nasse medica, Feliu de Llobreeat, Roda, S:tgee.
greurnent amen:wats per una pro- Perelld, Santa Perpetua de la me,l a ctada legislació en materia goda. Polinvä. 010115, Santa Mar.
('assegurances de malallia. les garita de Ili0111htly, ROhieS. Atbba,
normes de la qual ha do dictar la Senant, Sant Llorens d'Hortone,
"Conforenela Nacional de Sega- "ladeCanS, istedina, 'enerven* de
ros nir' invalidez, enfermedad i ma- Montgrf, enlace:t. La Galera, Saternidad" convcreada pel 20 de had,11, Cabra, Igualada, Puigpe.
llo is reunió de. Ist, Corbera de 1,1oliregat. Selle"
novembre•
melges amb càrrec oficial i re- menee Vinebre i Perrera..
••...li••••3•C•-•

BINOCLES-GUES -UNTES - VUNTURES
cBmt:s tr.STOCS EXECoete) rapum 1
EOnNOMICA DE LES FOMES DELS SEleYORS iVIETGES OCULISTES
ES SeleDUZDA DRATUITASTENT LA VISTA

METRON -

Nao de Cataluays,11

AGENCIA HA VAS
AGENCIA RADIO

TELEGRAMES

LA QUE3110 DEL PROXIM ORIENT

Govern d'Angora acepta la ciutat
de Lausana per a la Conferència
Raffet l'aixä. visita al Soldà .•. La desaparació del . du:disnic guvernamental
Trùcia estii ja evacuada pels grecs
aatantinoble, 31.—El Conseil
de ministres ha dellerat sobre
invitada
que li ha estat teta
la
12 n r a participar en la prAima
Conferencia de la Pan, i es creu
que acceptara aquesta Invitada.
a-diaves.
Coaatantinoble, 31--El Govern
d'Angora ha acceplat oficialment
la ciutat de Lausana corn a lloc
per a celebrar la Conferencia de
la Pau.
El Consell de ministres exaa
minare la inartacian deis aliara
per a assistir a la Conferencla,
pecó no adoptà cap decisio.
En canvi, l'Assemblea Naeional d'Angora ha designat al cemistari d'Afers Estrangers, Ismet Paixä cona a president de la
delegada, ¡urca per a la Conferencia- de Lausana; rom segon delegat, al senyor Fethy Paixe.—
Hayas.
Constantinoble, 131.--Samopanyaran als delegats tares, perits,
consellers i quatre delegats, encarregats per la Gran Assemblea
d'Angora de seguir el cure del deibatsa—Radio.
Constantinoble, 31.—Es confirma que el Govern d'Angora ha
areceptat l clutat de Lausäna
com a lloc de la Coferencia de la
Pata D'un moment a l'altra sortiran cap a aqueet punt els delegats turcs. En la nota d'acceatacia es prega als aliats que facin
el necessari per a asegurar les co
anunicacions feas i ràpides entre els delegats i Angora —Ha.
vas.

RAAET PAIXA VISITA EL.

SOLDA
Constantinobte ; 31.—Raffet Par», comissari extraordinari d'Angora, fou rebut ahir pel So:dä.
L'audiència, que havia estat pre
parada pel gran Visir, dure quatre hores.
En ella foren discutides importante qüestions, entre elles les del

reconeixement pel . Solde de la
Gran Asemblea d'Angora i la de
la representada) de la Sublim Por
La a la •Conferencia de Lausana.
Despees, Raffe!. Paixä dona explicacions respecte de les probab ea Modificacions que s'introduiran per la Gran Assemblea Na
ciunal. en el regim constitucional, sobre els p oden fenalamaile
del Solda i Iturs poders religiosas; corn Califa.
Des d'aqueeta entrevista sao.
eentna el rumor de que es imminent la desaparició del dualisme governamentai i de que el Solde aeconeixere la Gran AssernFa y a Nacional Tararira, que cons
tituirä Turquía.—
Radio.
ELS ESTATS UNITS I LA
CONFERENCIA

Washington, 31.—Es confirma
que els Estala Units no es faran
representar per plenipotenciaris a
la Conferencia d'Orient.
No obctant, enviaran observadore a causa de les qüestions que
interessen a Nord-America: Protedia) de les rnissions i coLlegis
a l'Orient i llibertat dels Estrets.
Representarä als Estats Units
Mr. Crew, ministre a Suissa, o en
ei seu detecte l'almirall Bristol.
Els periódica demarcrates censuren la decisió del! Govern pel
seu caràcter negatiu
En canvi els orgues repubhcans la defensen per no poder els
Estats Units canviar de política I
ocupar-se de qüestions europees
com la de la Träcia.
Si els Esteta Units tenen interessos a la dita regia, seran defensats de la mateixa manera que
en els demés paissos.—Radio.
LA INTERVENCIO DE RUSSIA
Nova-York, 3I '.—E1 diari "New
York Times" es mostra favorable
a que prengui part a la conferen-

LA PREMSA ESTRANGERA
ELS ESDEVENIMENTS D'ITALIA

Per no haver arribat la Premisa estrangera anit, no es p9sst1de donar a coneixer als nostres
lectora els darrers comentarla
apareguts a l'entona dels trascendentals esdeveniments d'ah_
lia. Tot amb tot, la Premsa francesa del dilluns dedica la seva
Maxima atenció a comentar-los
segons el particular punt de vista de cada diari.
iegons el "Figaro", el feixis_
me no as un partit as
una organització de reivindicacions nacionals, que acull els Mimes de tetes les tendències que
subscriuen el seu programa, senae
d'on venera L'es:rendal és que cadasqu contribueixi a la prosperitat del país
en vista de l'interès general i no
pas en vista del seta interès particular. Cocperació de desees, sf,
Iluita de classes, no.
Per Bainville, de rAction Eran
Çaise". el Feix s'ha format pera
que el Govern regular era impotent per a protegir els ciutadans cantee el socialisme. Les
. "lliures constitucions constitucionals" han estat, durant mesos
i mesos, sinónima de desordre,
d'anarquia i d'abdicada de l'autoritat pública. 'Italia, gràcies al
feixisme, ha reaceimiat contra la
democracia socialista de carrer.
Resta la democracia de cambra
closa, aixó és, la del Parlament.
El feixisme es nat de l'espanta_
bis fallida de la democracia parlamentaria en un pals que no
vol morir d'anarquia. Hi ha qui
hagi romas insensible a la solita
ciali del nom de Giolitti. El célebre polític piamontes té avul
vuitanta anys, cosa no mil, re_
comanable quan es tracta de
plantar cara a una situada, enterament nova. Cal recordar que
Giolitti era president del Con_
a ell el moment que Italia hauria
estat boIxevitzada sense la intervenció del feixisme. Com que tothom ignora les intencions
Mussolini, de millor abstenir-se
de tot pronastic. El cert és qua
a Italia lii ha una fallida del re_
gim electiu i parlamentari que
s'ha demostrat inferior a les tasques que imßesa la post guerra.
I que, en aquests moments, hi
ha una altra fallida d'aquest
n'ataja regim que s'esfondra senas resistencia davant d'un coa
d'Estat. Cal esperar ele esdeveniments. Per ventura veurem en
feixisme victorias restaurant
rautoritat a l'Estat desaires d'ha_
restablert al cartee.
El coaresponsal del "Petit Paia Roma, comunica que

Italia viu aetualment un perlode
important en la seva história
que la jornada. del 28 d'octubre
ne l'oblidaran els romans. Que
hauria esdevingut si els feixistes
no hagetessin obtingut satistaecid i s'haguessin vist obligats a
recarrer a la força per a execra_
lar Hura plans?
No as possible l'imaginar-ho.
Creu el "Temps" que els esdeveniments d'Itälia poden repercutir a l'Orient; a bares d'ara,
la qüestió oriental ja no comen _
ea als Estrets. Recentment. el
Govern italià es mostrava favorable a l'autonemia de la Trecia
occidental. Peral plantejar aquest
problema, no suposa tan sois posar en causa ele interesses 'deis
tures i dels grecs; ans també els
dele búlgars, 1, de contracop, els
dels iugo-eslaus. D'altra part, els
feixistes no han arnagat Ilur in_
tenció de reivindiear la Dalmäcia. N'han -parla', al Corlares de
Nairobi i el Feix do Vintimiglie
ha declarat que la conquesta de
la Dalmàcia seria la primera preocupació del Govern feixista.
Segaras l'"Eclair de taarís", de
tots els italians, Mussolini es
d'aquells que menys ha maltraetat Franea i les seves eoncep_
cions saldarla san bastant assenyalades. Perd en l'oposició ha
evocat certes torees uqe poteer
li sera difícil de dominar del
Poder estant Per a donar un alament a l'arfivitat d'aquests su_
bordinats, Mussolini intentara so
bneexcitar Ilur patriotiame tot
inaugurant una política nacional
aventurada. Aix6 no és més que
un temor, pecó de impossible diosimular-lo.
Opina el "Matan" que no es de
creure que es plantaai a Itàlia
una veritable guerra civil. Alta
que cal desitjar a aquest pais
artejo de que el triornf d'una organització que vol defensar Por
dro no doni com a resultat
creada d'una dictadura deis Calmites, sind que Mussolini pugui
. constituir un Govern sensat en
la política exterior. Co que ha
mancat a Itàlia aquests &oliere
temps, as la possibilitat de governar. Tandieb6 que ele ?cadetes puguin posar un termo a
aquest estat, d'incertitud i dc de..
bilitat que impidia a Itàlia de representar en el nión el paper que
Ii pertoca.
Al "Debut", August Gauvain
escriu quo a- França Ii convé de
seguir amb la mexima Menda
les condicions segons les quals
es realitzera la reunid desitjada
pels patriotes de la Península.
El pragranta feixista da tanma-

cia de la pau d'Orient una delegad() rusa.---ilavas.
Londres, 31.—El govern sovieLista, Invitat a la Conferencia de
Lausana, ha sol.licitat aclaracions precises sobre certa 'punta.
—Hayas. . •
Parla, 31.—El seityor Venizalosaba arribat aquest mata primedent de Londres. Estere alguna
ches a París i derives anirä a
Lausana.—Ràdio.
•
HA QUEDAT EVACUADA LA
TRACIA

Constantinoble, dame
tren que transporta tropes gropes ha sortit ja de Träcia, havent estat ja evacuada aquesta
regia per la majoria deis dalla
grecs..—Raras.
UNA ESCARAMUSSA VICTORIOSA PELS ORECS
Menee, 31.—A l'Oest de Mana
dia un grup - format per uns doscents irregulars tures atan ä a un
deslacainent que custodiava la
«ai a tenia, entaulant-se una batalla que durà algunes hores.
Per últim, els turcs tinguereit
de fugir després d'haver causal,
dues baixes al destacament. gree.
—Hayas.
TELEGRAMES RE MUSSOLINI

Roma, 31.—El senyor Mussolini ha telegrafiat al secretad
d'Esta/. dele Estats Units salu_
dant-lo cordialment i expressant
la seva confiança ea que. els Estato Units prestaran a Italia la
seva amistosa coLlabcració eco_
nómica.
També ha dirigit als senyors
Poincare i Bollar Law telegrames redactats com segueix: "Saludo cordialment als cops de Go_
vern de les Nacions, l'amistat
de les quals queda consagratia
amb la sang vessada en comú per
a conseguir la vietória."
Alai mateix sil • 'resident italiä ha telegrafiat la seva Batutacid a lord Cuneen—Hayas.
NOUS MINISTRES ANGLESOS

l arelefons. senyor Novilla Cham-

berlain, germà de Mis . Haussen;
Sol.licitar general, Mr. Thomas
Inskip.—Havas.

DE CATALUNYA
REUS.—A l'Aucliéncia de 'Pa_
rragona s'ha vist la causa seguida contra En J. E. Miquel i BatIle, que el maig del 1920 dispare
contra En Josep Borres, matantlo. El primer era del Sindical
únic 1 Peltre del naire.
Se l'hi aprecie l'atenuant d'o__
brar en Ilegitima defensa i el Jurat dictà veredicto d'inculpabilital, essent posat immediatament
en llibertat.
r-e En Maulas flaquee han

ELS PROBLEMES DE POST GUERRA

Ei Canceller Wirth reb la Comissiö
cop d'Estat de Reparacions arribada a Berlin

feixista'
FER A PROTEGIR ALS COMUNISTES

Roma, 31.—E n president del
Consell, senyor Mussolini, ha donat ordres per a que siguin repta-mita ami) severitat tots c4ls actes
que els feixistes realitzin india:dualment o col.lectiva contra els
comunistes.—Havas.
ELS FEIXISTES VISITEN A 'LA

REINA
Bordighera, 31. -a- , feixistes do Sant Renio han anal a visitar la reina Margarida, presentant aii els llurs homenatges i
oferint-li uit rain de flors. L'entrevista fou molt afectuosa. —
Hayas.
CONTRA LA VACA -:- LA C. G. T.
RECOiSANA CALMA ALS SEUS
ASSOCIATS

Roma, 31.—Una nota facilitada
per la Confederada general del
Treball posa en guàrdia als
obrers contra l'ordre de vaga general circulada pel Comile sindical del partit comunista i els
excita pet contrari a guardar calma i tenir confiarl ça en el pervindre.—Ilavas.
EL VATICA I EL COP D'ESTAT
RUMOR DESMENTIT

'Roma, 31. — En determinats
centres havia circulat el rumor
que el cardenal Gasparri havia
exposat la situada, actual d'Ha/la davant deis representante del
cos diplomàtic prop del Vatica.
Tal rumor no té fonatnent, puix
fine ara no ha estat turbada per
res ni per ningú la tranquilitat
del Vatieä.—Ilavas.

Londres, 31.—Ilan, comunicat LA INQUIETUD DE LA PREMSA
aquesta nit els següents nerrieFRANCESA
naments ministerials: Ministre
d'Aeronatuica, sir Samuel lloa- ' 31.—La premsa en gere; ministre del Treball, sir Mora neral espera anda certes reserves,
tague 13arlow; ministre de Pen- no exenta de alla Patia , ela Pala
sions, comandant Trio; ministre mere actes de govern del minisd'Obres públiques, sir John Bayrd ten i Mussolini, encara que no dieministre de Correus, Telegrains , simula el sezel que l'inspira

teix elixir d'imperialisme. Coma
prén la revisió dels Tractats re_
latius a l'Adriàtic i a l'Orient,
aixt com l'expansió de la llallauntat en els pafsos vençuts i Ilurs,
dependencies africanes. Els fei-t'
xistes es creuen els Untes hereus'
de l'imperi de demà. Si un coa
amos del poder es comporten
com a tale, nous perdis de desordre sorgiran a l'Europa malau_
rada.
Per l'Avenir", cal que els es- ,
deveniments que es desenrotIlen,
a Italia recordm al Gavera traut-'
ces els deures de la seva fan-.
ció. No cal permetre ni als faca
ciosos d'extrema dreta ni als d'ex'
trama esquerra, de pertorbau la;
pau pública ni de comprometre
les llibertats politiquee.
Paul Louis, a 1-11umanite",
eseriu que la insurreceid feixista i la constancia d'un Ministeri Mussolini san manifestacions característiques de la reac_,
ció burgesa a través del mana
Com més la classe possosora
elsa sentit amenaçada en un indret determinat per l'empenta
proletària, més ha temut la re-.
volada i mas ardent s'ha demostrat a pendre l'ofensiva. Els te_i
rrors blanes de Finlandia, d'Hongria, de Iugo-Eslavia, de Romania, etc., constituiría/ una pri_
mera etapa reaccionaria. El matear moment que el feixisme, S08Ungut. per lEoligarquia induetrial, afalagat a la \nada per la
clerecia romanesa i per la franc
inaeoneria, s'instaLla oficialment
el Poder, la burgesia anglesa reforma el bloc contra el partit
treballista. A Alernanya, els populistes, aix6, as, el crup de la
indústria d'ordre, arabdillat per
Stinnes, es reconcilien amb els
demócrates i els catalies. A.
Austria, el Canceller Seippel
una trida no solament reas ajuts
financiero de l'Entesa, sinó tainlié a les armes aliados contra
els treballadors afartats. Cal que
el proletariat de tot el món
gui una llied d'aquests esdevenienlate i que coneerat els seus
efectius al voltant d'un programa d'acoló concreta

-a

aparegart rètols anunciant el preu
del pe a 65 cèntims quilo.
— A la darrera sessió de l'Ajuntament fou aprovada una proposta presentada pel regidor nacionalista senyor Cabré i amplia.
da pel senyor Segimon, per (al
que tüt el que ho permetin les
a Les quals estem sotmeses i dependaixi de la voluntat
ll'Ajuntament, es redacti en catolb.
—Diumenge metí sortiren d'aquesta ciutat per a presenciar les
carreres del Trote(' Armangua,
els joves En Joan Sabater i Va _
Iles i N'Antoni Andreu i Abelló,
muntats en moto, concluida pel
primer i en ésser damunt del
pont que prop de Vilallonga pasea per sobre el riu (laye, han
tingut la mala fortuna d'estima
har-se, quedant en estat greufs_
sim el SaSbater i il.lès el segon.
El SSabater ha estat aondnit a
Vilallonga en ha estat assistit,
m
i ' as tard curat pel seu germà
En Jaume, que ha virzgut de Barcelona on ha acaba t la carrera
de metge.
El seu celan es tan greta que es
tem un fatal desenllaç.—C.

tu tones industrials
Les Comissions de Forrient i
Eixarnpla han acordat proposar
a l'Ajuntament que en vista de
no haver-se produit cap reclamad() durant el termliii d'expesida pública, s'aprcvi el projecte
de reforma de les ordenances
municipals en retada, amb l'establiment de zones industrials i
que a tal efecte s'acordi:
A) Als efectos del seu primordial (test( es considerara divida el termo Municipal de Barcelona e/1 tres zones: domestica,
industrial i mixta. La primara
s'utilizarä principalment per a
la construcció d'habitacions; la
segona per a fabriques i tallers,
i la iereera per a edificis d'aradues desees.
LI) A la zona domestica lindran Integra -aptlicació els preceptes de les ordenanc se muna.
cipals. Si en ella es projectessin
aixecar edifids de caracter industrial, timaran d'adaptar-se a
les regles establertes -per a Iles
cases particulars, sense perjudici do les altres disposicions derivadas de les bicis sanitäries de
les dites ordentances 1 de les reformas a Mdústries incómodos,
insalubres i perilloses.
La zona doméstica podre aesser
dividida per a aplicar diversos
ordenances, segons sigutn les
edificadoras mas cöntriquss o
mas próxims a la muntanya, enearregant-sa a la direa a e•general dçès gerveis tacilin quo pro-

Els tècnics alernanys preparen les qüestions que han d'esser-li sotineses .•. L'assumpte de la estabilització del darc
Berlín, 31. — Aviat 'arribe a
aquesta capital, procedent de
París, la Comissió de ,Reparadone .—Havas.
Berlin, 31.—Com estaba anunciat el canceller Wirth ha rebut
nsa.tt a la Comissió de Reap qa urae cs itom
L'entrevista ha tingut Roo en
el Palau de la Caneilleria i en

veure la pujada al Poder d'un
partit el programa del qua( en
ea que es refereix a la politice
exterior eompren particularment
la denúncia del traetat italo-iuaoilau de Repello i compta entre
les seves peticione la supremacia exclusiva de les poténcies mediterränies al Mediterrani.
La majada dele pera:J(1'es expressen l'esperança de que Mussolini sabrà atenuar en el poder
la política que preconitza en
l'oposició i que podria provocar
serioses cornplicacions internacionals.—Ilavas.
ELS POPULISTES BAVARESOS.
Munich, 31.—El Cenares de
popuilistes bavaresos ha aprovat
diverses mocions demanant la
terminació d'un concordat especial bavares i protestant contra
l'afIrmació de qué Alemanya é3
l'única responsable de la guerra,
i demanant per últim la revisa!)
del Tractat de Versalles.
Els populistes han invitat a
més a mes a la llur fraccio del
Reichstag a que gestionin una
modificada de . la Constitució de
l'Imperi en el sentit de que fixi
el caräctcr federalista del ma_
teix i han demanat que el president de l'Estat bavares .sigui
considera', estrany al Govern de
l'Imperi i que es crei una segona
Cambra.—Itadica

cedeixi a l'estudi de la divisió
la zona i de les disposicions
verses aplicables.
C) A la zona industrial no
tindran aplicació les disposieions
contingudes en els adictos 119,
120, 121, 149, 150, 151, 154, 161,
162, 163, 164, 165, 168, 169 i 170
de les Ordenances municipals,
en el qua es referaix a edificas industrials. Si s'establissin lambe
habitacions, acuestes hauran de
subjectar-se a totes les disposicions vigents, llevat els artieles
161, 162, 163, 164, 168 1 169 de
les dites orda,nanees.
D) A la zona mixta es considerare aplicable a una o verles
zones el disposai en l'apartat
anterior, quan ho soLlieitin la
totalitat de Ilurs propietaris. De
no ésscr axxi, les construccions
se subjectaran a alta consignat
en l'apartat 13), i amb túnica excelada da ll'article 163 de les Ordenances, que serä substituit pel
següent:
En l'àrea Interior ere tes
E)
zonos compresos a la zona mixta, es permetran construccions
no destinades a habitacions, l'altura da les guate ha de camptarse des de la rasant del carrer que
no passi de 440 metros en els
prImers rnetres del costal a la
zona exterior. Partint del ponimetrs interior d'aquesta faixa de
dos metres com a base i d'un
vertex projectat damunt del centre de la zona, a una altura de
15 metres a partir de l la rasara,
se suposarä una pirämide, les
cares de iba qual seran al lima
inexim absolut de les construccions.
Damunt l'alçada de 4'40 metres, nomes podran construir-se
parets de lance, parets de fila de
propietats fins a tres mati-es
d'altura, les guate n'o podran
ésser (maqu e s o massisses mes
que fins 170 metros.
F) A les zones domestiquee
mixtes quan cessin le saeluals
indastries establertes en .adificig
que es trobin en pugna amb les
antoriors regules, aquests hauran
d'adaplar-se foreosament a les
mateixes per a seguir funcionant.
- G) La zona en que actualment
mimes es permeten construccions
de 4'40 metres i que pedrea elevar-se mas en virtut d'aquestes
medincecions, es subjectaran al
pagament do 75, 65, 55, 45, 35,
25, 15 1- 5 Kssetes metro quadrat
de terreny que s'edifiqui, segons
la rategoria dota carrers on doni
la lancina , sigui de primera, segoce, tercera, quarta, cinquena,
gisena, setena 1 vuitena. sensa
perjudici de tots els altres drets
que estableixin eta pressupostos
munccipa3.
Que per a facilitar Postabliment i desenrotllament de la
gran indústria quo requereix au-

ella s'ha taactat de la manera
cona es portaran a cap les /legociacions.
S'entaularan converses par a
separar amb els diversos cl , partaments i després s'estudiarà la
totalitat del resultat en una conferencia general. .
El Consell de ministres ha
aprovat es ala general exposat
pel canceller.—Radio.
ELS ALEMANES ES PREPAREN
IMPORTANTS CONFERENCIEs
A LA CANCILLERIA
Berlín, 31. — Diverses banquers, financiers i industrials han
estat tot el dia en el Palau de la
Cancelleria conferenciant amb
el canceller Wirth i 31 ministre
de Planees sobre les qüestiona
que han d'ésser sotaleses a la
Comissió de Reparacions.
El canceller ha estat, per altra banda, tot el dia en contacta
directarnent amb diferents financiera estrang•A's que es traben as
tualment a Berlin conferenciant
respecte les mesures que podrien
adoptar-se per a aconseguir l'estabelització del mare.—Havas.
ELS TECNICS TLEMANY3
Berlín, 31. — La Comissió de
Tenlos reunida aliar per a-discutir la qüestió deis pagaments
acorde interniar que les naves
proposicions de la Comissió
Raparacions són massa elaaades.
.A les deliberacions celebrarles
pel Gavera sobre el progiiaina de
les negociacions, fou acordat cemenear-les avui a migdia. —Ha
vas.

Berlín, 31. — El Convite de lles
seccions socialistes del larichsa
lach ha presentat una proposició
que tendeix a aestabilitzadó del
merc. Aquesta estabilització é3
socialiste reconegui el Govera
alemany.—Havas.
pedieres superiors a les mejore
zones del terme municipal, ee
recapti del Govern rautoritzacid
necessària parque dintre de lei
zones industrials puguin agrupar-se diverses extensions encara que amb aquestes quedin suprimas algun o Cautas trajeeteg
de via pública.

Jocs Florals del
Poblet
El diumenge a la nit se cele4
bramen amb la solemnitat que res
quereixen els primers Jocs Floa
rals que organitza l'Ateneu Na5
4
camelista Verdaguer, del Poblet.
La sala d'espectacles de l'Aa
teneu eslava bellament engalanada i amb un gust exquisit. Ria
assisti un nombras públic.
A les deu tocades pujaren a la
presidencia el jurat, compost per
E. Isertt-Dalmau, president; Llufs
Bertran i Pijoan, vice-president;
Fernändez Burgas, Mossèn Eugeni Flora Francesc Satenes, Atea
i Figuerola, vocals, i Pelan Ximente, secretari; el diputat
Catalunya En Jaime de Riba; Pis'
regidors Escote i Tussell; el mes. i
Ire cerimonial de la Mancomunitat senyor Utrillo i el de l'Ajantament senyor Aguilar; la Junta
directiva de l'Ateneu i el senyar
Ruiz Porta.
Oberta la resta per En jat7?,19
tic Riba, N.E. lacen Dalmau nuncie el discurs presidencial.
Parlament d'Isern-Dadmau
Ara que sone al ternps de lee.
2tibtililats de color —
dels dies que s'adormen a la tres- '
sa de les pluges, dele guate (Jiu
Fi rmareis James que els ramas
van a les tulles gualdos, la (anea
dad al riu, la formosuiat a les
do•es i el cos cerca el cos i
ma cerca l'ànima; ara que sain
al temps que per la me ya plana
empordanesa, abatuda pel trua
que ha donat en l'anyada, les palmipedes emigrante mamen a
grans volades, al cauro do les tardes, per mor de pasear de bella
nit per les carenes pirinenquaa
defugint els perills, anant ternes
dalle; enduent-se'n dintre deis
ulls rodeas i dintre el cor tai
l'optimisme d'un paisatge que les
fi are tornar la vinenta primavera.
Tambd jo, en aquest temps de
tardor, sale uria palmfpeda culis
grant de la plana alta, fugint
la nuesa de les peques possibil i
a la mera vida d'illusiói-taper
amerada de l'optirnisme, de
jectivitat meravellosa quo Mal
rara . tornar alai que apunti Per
mi la primavera, i he vinget
aquesta nit entre voseares a re
bre, pv gràcia l'ostra, una de 0#
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LA SEVERA
rubra mestra d'En
Dantas

Teatres Triomf i Marina

ies set a dos quarts de den 1 de
Iss dotan a les quatre de ht mar-

Avui, "Et rorro"; Denotes em
negree; Lee
macerats; Rosen

tinada.

Eses del di-a; El nou Fantomas,

do0.
99111C1131131111111111111111112eniug1
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.
kontmental i Valkrta
•
Avui, Fasta de Tots-sants, •
• sessió matinal d'onze a una. II
• El Quixot modern, per Dou• glas Fairbanka. Jo ame°, •
primera jornada; La fugida •
• d'En Tomaset.—Ta rda, La •
taverna, pramera jornada. 11.
• Nit, Les Eves del die.
Dernä, dijous, La taverna, •
• segona jornada; Un cowbol •
• en Nora York, p .a. William
• S. Hart. Jo acuso, segona
ultima, i nitres.
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Sakí Catalunya
Notable erxtel Aval, Althere,,
tela de Tots-Sants, gen Mattcal; larda, per amsaions: Cl mis 131
gran Calt de la temporada, /a mea o/
pi-311(1,0 ga pantufla clrl Reas Pro. n
trama Afüria: L'admirable erina-
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coNCERTs

con, art, luxe I presertactil com no
alta vlet tast. No. gran estrena: La
teret tble Jeans (Paramounti per la
gractoritestma Dorethy Giah. DeSri t loes els dies. l'esa deis !KM:
qae tal vi
L'adertirobl• Ca
to.,
NClit'n I etrena del ten- gi
SaClinal match do bog a e-et al Can,- id
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An-ui. dimecres, colossals
sesions. Exil sensacional •
Pelan o• la Cinsanatograria

Sti

Divendres, 3 dc norem_.
E! bre, a dos guatas de
gi
M Gran Concort extraordinarl.
lt2 AudicUS ea el Gran Orgua,
ri de "L'Arlesienne". s
a suite d'Orquestra).
té
RECITAL de pian o , per la
concertista
ROSAURA COMA
FI
(de l'Acaentia Marshall.
öl
Obres de Scarlatti-Tau_
Schubert, Mendeissshn,
PS Granados, Rachmaninnoll,
Chopin 1 Lictz.
FA vitacions 501:1 !DI CUSI.11:11.-5
Direcoió artisLca: F.
Li gns.

PS

•.aer eaphol,
11
u; I a raiilar:a
2
fa- 75
Eitcot I Sandra Pailovianar N
primera ve.-

yo

avarzaNrazanaucznam2
Eiagiegiokitioacet.,-mteciae

,;rr.n Tea:re Coma l i
Griin Cinema W.itlezdia

fi

CANÇ ONS

Artr.tetortiques attillata artistamee
Programes ex:cm:Reina/SI
1p4
Aval, dunreres. matt. tarda 1 tat.
—t I : ,nr-s hroJecc1005 Ca k lilaporGlai
Ce .
rartres,
11t1;ly.3,26 da la furiosa aura g;
pi,itt don Jung Zortalla Den Juan la
Teatro. A paar del seu liarte ;r .4 pr6jectara
entanyU51. Goa t..
,vt.tievnt.
C
ata. 5 me , si -o, mati, tarda I N/',
Dos Juan Temario.

1/1

1eit.e.e.,.UnCZCIE!2

Grandios èxit de

41

STELLA MARGARITA 13

!

PA E72.?

bann americà amb atrac-

efons i orquestra continua.
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ESPORTS
Frontd

Principal Palace

Avui, climeeres, tarda, a tres
quarts de cinc, dos extraordinaris partits de pilota a cistell. Pri
mer, Olascoaga I Salsamendl, con
Ira Colaya i Ichazo. Segun partit, Ondarrés 1 Palau, contra Barrenechea i Gastafiaga. Nit, a les
deu, important partit
Yermelts, tintimuno i Urqu;d
blaue, Castillo i C.aragarza.

EI Universo

DOLORS MUSTt
Balmes, 90 tanda

Immens assortit en tota mena de pells

Preus econòmics

Secció especial per a tota mena d'adobs
"'Jala ‘ots„

ae.a.

-•

CATALA.Nrus.

s'atansa
i s necessari assortirse d'un bu corte de vestit o de
gabany. DECIDIU-VOS i visiteu com mes aviat
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Rda, S. Antoni, C2 a t'd i Tigre, 27
Avui, dimecres, Diada de TutsSauts, grans balls tarda i
amenitzats per la sena rival Banda Sport, que ara tan d'encert
dirigeix Ci mestre Domanec Pon-

Es on pc>clou anar a comprar
Al máxim da bona qualitat
Ph mínim da preu

PUTXINEL-EIS
AL TALLER "MIMA"
Rassel14, 2043
davant del Frontó Condal
Avui, diumeres, a las 5
du la tarda,
ESTRENA

totes les novetats de panyeria propias per a senyors.
ALTES NOVETATS en Cantases, Abrics, Gabardnes i denles articles especiallitçais per a vestits de senyora
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tondenados
ä la inmovilidad...
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activa que crei.n 1,er-dicta para siempre. Ma, anillo.
sas curse se han logrado con el agua mineralizada

N.,

que uno mismo se prepara en el acto con los,
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DeceGtlarzo Crnerses • 'MIMAD 01.1 t.- I- PES
II. Paseo dr la Industria. BARCELONA

A L'AIM7A l'Elt A BEURE,
Fan -venir aaila, fan pair hé, temen act ! !! . HirMica i depurativa. Di p olen l'äcid úric. — 12 lilre s , Pessetes, 150
4

Con una caja de 12 paquetes
puede obtenerse 12 litros de
Agua mineral. - Precio: 1 pie 50.

GRAN MAGATZEM DE

MOBLES

HENJADOIRS

OIIMITORIS

Preus Laratissirns

J.

4
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Platee xa
ond.lacla
121317 5 cm.

Ptes. 7 '50 m.2

e z

44, CARME, 44
(Davant de l'Hospital)
438810242P

esta agua

neurnat;srnes :: Gota :: Piedra
Lumbago ::
Artrilismo

p

7re

D

sus p t 0pltdatleS culatIvas

nänuco que asegura la mejor defecs,a del organismo
contra las enfermedades causadas par el ;c1c1,.n UtiCo

Gnu, uriEne.Pa5.
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mineralizada loma un tralarnienlo racional y eco-

el

Cura

Preu fix

Vendes exclusivament al detall i comptat

EL TEtdORIO DELS
PUTXINEL.LIS
Entrada i seient, 1 pesseta.
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ahos c atlas ce Un sillon ò ca la cama. millares de
gotosos y reumattcos han logrado volver a la vida
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Celebrant Junta general extraordinària en el dia d'avui, al nos_
Ire local socia!, a les deu del mafi de primera cortvocahiria i a
dos quarts d'onze de sag,ona, amb
la segiient ordre del dia (compra
d'un nou terreny per a earnp de
joc-), participia a tols els satis socis -princip5Iment els que no
hagin rebut onvocatúria per extraviament o cause, estranves
la noatra voluntat," se seraixai
dunar - sc per inv , la' :un!, •
anunci.
---

Adoptada por et cuerpo e
Medical de FRANCIA
Tubos de 20 Comprimidos
de 50 Centigramos.

Preus de liquidació
Ponent, 3 bis, B
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INFLUENZAS,

El
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JAQUECAS
NEURALGIAS ce
REUMATISMOS
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Tots els dies, a les daos
de la matinada, Gran Ta -

3.—Cabar , t cm:t.:11u de

Gin]

10;

Retalls els dilluns
i divendres

alees importants
números
---

LA BUENA SOMBRA
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"L'emigrant", 011a del
marxant", "La pastoreta", "Cant
dels ocells" i "Plary". Localitals
a taquilla.
DIDSSASTE, 4 NOVENISRE, NIT
Concert d'ahora aten'. Esa
elcpataa aval, de 5 a 8, al Palau.

ti

•

Tempra (Moro

Venus S p ort- Pal9ce

fiada de Teta. Santa
les 5 do la tarda, en punt
Accedint a petiaiona tetes, es
dana aquest úiaie coneert extra-.
ordinari i fora d'abonamerd.
MARIA I3ARRIENTOS
WANDA LANDOWSKA
Composie:ons classiques alemanyes i italianes: Beethoven,
Bach, Lotti, Pergotasi, Scarlatti
i la famosa hola "E! Rossinyol",
de Haendel. Música popular al
elavieembal.
IVIARIA BARRIENTOS cantara
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GRAN SALO CE MODA
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bssneetsuedisgembeiLabAnnali
Paiau Mui3ica Catalana

dimecres, mati, ta,‘ 113
. ni!, la grai,dinea
lícula EIs quatre ge.nets do
rApeeacpsI, magistral as- rslis
eumpte,
més gran. —
dijous, Ultimes pro- 1:11
j a ernons de Els quatre geneta de l'Apocalipel.
tstridgm&auaraeonsurearn4

PAnce Cine
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Gran assortit en Meitons,
Xeviots, Estams,Gabardinesr,Bellardines, Xesters, Gèneres per a
Abries i atticIes blaus i
negres, Camusses i gèneres per a vestits jaqueta.
Vincha a l'en cgris I a! detall

C. D. EUROPA

FILL DE PAUL IZABAL
3 "2.5, Passeig de Gràcia, 35

PAR/S.7.1-TE
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13 La oonjuracld de Cäcova

Ronda da Sant Pero, 15

ASALTO, 'tle

Dr. BOA IM lomee, 642,de a 4. Malee de Sant Pata, 44 de 7 e ti

PANYOS

lianaaaaaniaaagasaaaaal

3

da la iliteressaht sèrie.

na Mals de la pell. Vies urinàries. Rail; X. Corta Cata.

J. MIR VIVES, S. A.

%aja Catalana

ORQUESTPA PAIJ CASALS

7

MUSIC-11 ALLS

•

Demä, dijaus, dia 2 do
novembre, a tres Quarts de deu
del x , espre, Concert cinquè. Directora: eati Casals, Joaquim
Diana-Arzentinr.-Excelsior Cassadt5 i Enrie Casals.
Obres catalanea de Cassad6,
Els quatre genets de l'A- Garrota (estrena). — Simfonia
pocalips1; Charla, esquirol; Ro- "Júpiter", de Mozart.—C.avalcada
binson Crusoe; El caearnent
di-e "Les Walkirias", Waxner„—
marinor.
"Concert", de Sehumann, per vio...
Inneet./o i orquestra, en el vara
V.RISINSAANSUIIIIINAIR11110, hi pendrä part cera a
vlolonceLlista PAU CASALS
C¡
Localitals: Aval, dinlecres, do
5 a 8 larda, al r2alau. Dainä.
g
e
.f
taquilla.
r,;(5152 d'Europa:
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PER A TEULADES
g

Materials armats ab amiant exclusivament

JOSEP ESTEVA 1 Cla.

Portal de ¡'Angel, 1 i 3, pral.
Fäbrica a Barrí&

Telefon 3344-A
BARCELONA

Pliegues. de 40 a
Ptas. 5 . 05 m.

40

cm.
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' '-ortaferrisa, 7 1 9

Telèfon 3031-A

-

SA

Galmerör, 29 i 31
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Tenim el gust de participar a la nostra clientela que havem
rebut !es darreres novetats en
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( ocasions entre diversos
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Camussa liana abric
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a 140 cm. . . 5'25 03,

1113

71=4"

C
LI
LI

1=-2.

Er
,
1NE-=

Ei

u fg
p
inglg

9,

33

UMS ilistes 1 quadros 9) cm„ ample, 1'35
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Exhibició en els nostres salons deis MODELS
de vestits de les cases més importants de París
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