oy

Núm. 15,52 11 .

CENTIMS

XLV

f•n••n

REDACCIO I OFICINES
9453EIE DE GRICL44, 34. BAMOS.—TELEF 1451.A..

e

,
BARCELONA,,divendres, 3
asammane

EDITORIAL

LA REINCIDENCIA
No ca tenir gaire malicia per a compendre que hi ha en cure
eegociarions, més o menys. directes, entre alguns elements cataj el conste de itomanones, a base d'un projecte que dongués
Gatalun ya Ull regim de. parcial autonomia. L'editorial que el
ezetre confrare "La Veu de Catalunya" ha dedicat al discurs
01 Circo! Lliberal de Madrid, ve a confirmar aquesta versió. La
confirme sexi mateix cl telegrama Azle felicitació dirigit al comte
Eomarmees pal president de la Federació Monàrquica Autoesta. senyor Maluquer i Viladot.
En tot aixó no hi ha res qué no sabéssim o no suposésPer,5 havom de declarar que ene ha estranyat la limitació de
iehri s del comte de Rornanones a l'Estatut elaborat per la Coreses extra-perlamenteria. Sembla, en efecte, que és aquest Eslaut Ci eue ha tret del calaix el comte de Romanones, i no
enllestit poc després per la Comissió parlamentària, i
cu3 era una reedició del primer, amb nombroses correccions en
scetit d'atenuació i de rebaixa. Avui molts han oblidat ja l'existe/ce: d'equeixos dos Estatuts, i és possible que el mateix Conste
homanones no tingui una roció clara de les diferencies que
els separan. Tal com vingué a la premsa de Barcelona l'extracte
el sen discurs, resultava que l'Estatut a que feia al.lusió era el
ese sorti de la Cornissió parlamentäria. En canvi, el text taquigrefic sembla referir-se a l'Estatut primitiu que la Comissió extra-peelarnente ria redacte.
• En el millor ces, dones, és aquest darrer Estatut el que ofereix €1 comte de Romanones corn a base per a l'encarrilament
le gal del problema de Catalunya. I ene ha causat una certa tristesa, ja que no sorpresa, la benvolenea, i gairebé satisfacció,
amb qué "La Yeti de Catalunya" ha recollit l'oferiment. Aixó ens
ha fet pensar en la situació d'ara fa quinze anys; quan el proeecte d'Actrainistració local fou presentat pel Covern Maura poc
de3prs de les eleccions victorioses de la Solidaritat.
Fon aleshores un error per part de la "Lliga" l'acceptar
ceuell projecte/ com a base de .discussió. Peró l'error es fa enorraement mes gros comes quince anys després. Durant aquest
temps hi ha hagut modificacions profundes en l'estat d'espera
fel pelee català. El sentiment nacionalista, que té una trajectieria que no coincideix amb la del moviment electoral, ha fet progr essos considerables. Si les reformes de caràcter administratiu
ese contenia el projecte Maura, i que vénen a ésser les mateixes
que conté l'Estatut de la Comissió extra-parlamentäria, eren ja
migradee, insignificante, Pany 1907, que no en direm ten
rany 1922?
elocaltres, potser perquè encara teníem un concepte massa
eetimista del sentit politic dele homes de la "Lliga", havíem volgot erctire que aquests posarien corn a base de tota inteLligència
reab els politice de Madrid l'Estatut aprovat per l'Assemblea de
la Mancemunitat de Catalunya. No fa gaires dies que el senyor
1 121k i Cadafalch presentava aquest Estatut com un programa
leínini que encara soste.nen ele diversos sectors politice de Catahuya. Mai no hauriem gosat a creure que s'avinguessin a l'exhumació de l'Estatut de la Comissió extra-parlamentària, la buidor terrible del qual fou demostrada en el seu temps per un nofeble estudi tècnic publicat oficialment per la Mancornunitat de
Catalunya.
S'ens dirà que i'Estatut cine ofereix el conste de Romanones
millorat. Pecó ningú no és tan càndid que cregui pos:lile la introducció d'esmenes importante que el convertissin
precilseenent en una equivalencia de l'Estatut de la Mancomunitat. AJ,uest es considerat avui com a massa modest per un gran
scrter del nacionalisme. Es pot cornpendre quin pacer té aquest
sr- ct:- ,r da l'Estatut de la Cornissiö extra-parlamentària.
S: al cap de quinze anys, els bornes de la Lliga Regionalista,
o: , lial,bt el cure del temps i la lliçó deis fets, i reincidint en el vell
peca velen iniciar una nova provatura, nosaltres ni tan sols ele
carrh,trem. Els deixarem fer. Nomes ele demanem una cosa: i és
trz ruin soIS el fet, pel seu cornpte i sota la llur responsabilitat,
linurHant a demanar l'acompanyament d'una comparseria extrae/gime: l ista. En tot Cas, nosaltres no ens prestariem a aqueix
hure:: paper de comparses. No els destorbarem, pecó tampoc donal'ere a la nova provatura cap mena de col.laboració.
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Paisatges italians
"Les enyorances del mea", titula el seu darrer llibre el poeta
López-Picó. El neón es ¡Lidia: en
les pedres de Roma hi lea sensacions universals, Peses Italia apareix Lambe com una llar a lq (mal
desplau deixar. Itàlia: filón i casa.
Corn ea vist Lidia En J.-M. López Picó? Com ha vist els paisatges italians?
t
.
No cal dir que, sota els seus
ulls, la natura s'agita 1 . s'exalta,
es fa gran i esdevé absteacta. Camina de la forma a la idea. Aquest
es el proces habitual de la creacid poetice lópez-piconiana.
Roma, Genova, Pompeia, Assis,
Siena, Venecia, aquestes coses
tan concretes, són interpretados
idealment per J.-M. López-Picó.
Cada ciutat o cada paisatge es un
simbol.
El ¡libre de "Les enyorances
del neón" es una nova admirable
mostra de feriginal temperament
del noche lfric, La paradoxe colpidora, el vers dur i consistent,
la imatge ardida, hi sovintegen.
III ha una pila d'epigrames com
"El secret de Siena", "Sensació
repetida", "La llieó- de Sant Gimignano" i, sobre tot, "Adeu a
Verona", d'una alta puresa de lireise. L'"Ad9 a Verona" fa alai:
Tu, mon .exemple, xiprer,
penserós de la natura:
'Vas on caben tots els vents;
tot sol, arquitectura.
No pot negar-se que anee es de
la mes autentica ortodexia ' •'
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Full de dictad

LLETRES

El "Itomanc de Venècia" es
clar, clar, ciar. les imatges, fresques, us salten entre els versos
com el peix a la xarxa:
• Banderoles d'Oriente .
cel desfet com una falda
on hagi dormit l'oblid
febrós de totes les /emes,
amb barreja de perfume
de fruits i roses cansados.
Perä la idea dominant de "Les
enyorances del neón", el mes característic del Ilibre, potser, es
ib visió domestica d'Itàlia que en
te En López-Picó. Entre les per
dres milenäries que li parlen de
Ire tratlicie i de la immortalitat,
En López-Picó sent la llar. Les
veus i els vents Ii duen a les orelles aquest mot: casa,
passió -- Oreja la passi
una tonada que canta:
--Calla, cor. Que val el món,
si es perdis la pau de casa?"
I des del tren. tot veient el caminal i el pages que llaura, i la
muntanya i el sol, una veu
canta:
"Lla d'enllä, xoplue del ras,
tenim un rece de casa!"
E/ paisatge itallä, que diuen
que es tan dote, deu recordar al
poeta la pàtria nadiva. No de tal
recé de vall o aquella collada o
aquells pollancs, els que suggereixen el record. Es iota Itälia:
Amunt i avall dels rancios,
lotes Ins Pum del vtalge
eM porten el sol estil
•n•nn•••••••-9-•-•-•
i [aquesta paraula: Casa:
Aixi es com el López-Picó ha
NOTES D'ITALIA
gusiat i ha recreat el paisatge
itallä. Itälia es el neón temple i
elern, pele) lambe el tendre repós
que fa pensar en els nostres pins
que és tivni corrent sentir dir a i en les nostres vinyes.
Fl nia, octubre 29.
SIIIP-BOY
Te', la Tosenna i la Umbria Floriincia que -a la Toseana qui
--Ila aparegut a la 13ibliotera Literade fet sota la dominació no es feixista no treballa. Això
A Florencia, el teläg,raf, bu explica tot, Explica aquest ria de E. C., traduit pel professor Slatraspàs en massa de pobles en- by, el ¡libre de Puixkin -La filio del
tele•ien, els correus, les esta
ters del socialismo al fcixiorne, capita".
en controlades, dominni" , h‘ t r ii. s torees del "Fascio". aquest Mcit, i enorme entusiasme
1.1 s ' r 'airsreur sembla volatililzat, que estä planteen', la lleva per a
ecent. mora Tot ,e1 'socialismo aliar a enfurtir els iiontingents
gairebe totes elles plenes de
italiä la mateixa impresió. Les que rodegen Roma, aluest èxode cia,
interminable de earnions carre- silvestre refinament que els diatIlres forces politiqueo, els
ris
italians
han contat. Li seria
principalment, diuen en gata de camises negree pels cadificil enraonar en píllele
seas manifestos de les pareas riere de Floriincia, picos de ban- avui
dares, de crits i de caneons hipes- a Don Sturzo i una vegada que ho
I • feixisles els tenen el cor
ha intentat—redentinent, en un
patriütiques.
A gairebé tots ele pobles de poble del Piamont—lea hagut de
Per,nes coneixedores de /a
Jo he vist a l'estació de
eir duren que a elilä Id he la Toscana el direeter del "l'as- 'plegar.
l ucra it srl Fascie 150.000 leones.
cio" es el propidtari mes fort. En Pisa plorar de ribbia a un maquinista
thivant
la intininció de
N urnés alai es compren que hagi aquests pobles la persona que no
feixistes de deixar la neäl'eeet lene/ eficàcia l'ordre del ha tingut a be fer-se feixista, ha dos
d ireelori feixista sedanes ordss- passat per mil enutjoses tecla- quina.
El feixisme, servit amb aneo,
rent es/ suspendre la publicanió Mes plenes d'un punt de crueli molt instruee
n '-et Iere delia Sera" a l'"A- tat rural. A Sant Giuliano de Val- dotes, seria picant
thi. Pecó es forçós donar al Ilee
• i a "La (linst laja". El pm- clamo els poes no feixistes han gidor,
Inés els incidente que la
,••••• el Mari ilaliä mes ric, el liagut d'anar mesos i mesos al
irrr eli rau go i el raes conegut llit a l'ho-a que el Fascia ha vol- suhst ?meta de les coses i per tant
te,.1 1 . anger. El segon és el
gut. Els feixistes fan la ronda i hern de dir que el cop d'estat fetgran en (robar un no feixista, ja se xista es va realitzant amb trendinrir e,alistì que avui
és a los
quilitat i sen-se ificidents, seguint
sap:
- maximalistes, del grup
fitinerari del seu cura cosa no pot
—Al 'ello! Subito al !elfol
1 ecce r es el diari soEs rigorosament histórie que menys de suceeir i com ha esde•'• . k lr5 enraonats, de
vingut sempre a les inarxes sobre
Treves. No se si es pua ela pobres no feixistes de Sant lloma que recen/da la histeria.
"La Stampa", de Tu- Giuliano de Valdarno han hagut Una gran desgräcia sala do redarrers (lies, en arri- de colgar-so mentes - vegades a gistrar: els pobres anglesos que
t..,,
hores absurdes. Gairehé tole els
•o-ii6 de FlOrencia,
diputats socialistes han hagut han vingut a Florencia a cercar
, han cremada. Com que
n e es rueen diaris de soma, la de pasear per l'obligació de beu- pan i tranquil.litat no poden dortraüt que fan g els catulla un iversal es dones "Cl
re's uragot d'oli de rief,clavant del mir ami.) eldelle
Po em deia avni que
P el e d'Italia".
públic enriolat del cafè, perque mecieres, Un
en
una colla de jovenots feixistes ba sein Mes correctes les revolucione
rasa
que
en
aquests
111°'
contrarrevolucions.
m
enta es delicadíssim a Ilälia veleta. Seria Ilargufssim 'd'enu- que lee
JOSEP
PLA
minar ciar i
dir j Verität•
;Manir ii$A ik4484o_to A ilrePO.“5,
•
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L'Assemblea d'Angora proclama la
idestitució del Soldà
Kiazim Karabeliir nomenat governador de Constantinoble :: La sobirania del poble turc
Un Cap d'Estat no dinàstic :: La república turca
raerle, 2. — Comuneteuen de
Constantinoble a la "Chicago Tri_
huno" que l'Assemblea d'Angora
ha proclamat la destitució del
i • nomenat governador
Constantinoble a Kiazim Paixà.
Afegeix el despatx que l'Assem
Idea seis/ reservat el dret d'elegir el cap d'Estat, sense drets
dinästies, i que el poble sobirä
ha substituit el nom d'Imperi
Olomä pel d'Estat Turc".—lla
-vas.
Constantinoble, 2. — A proposta de Riza Mor -Bei la Gran
Assemblea Naoional ha proelainat la destitució del Soldà, des1)r6s d'un Ilarg debat.
Kiazim Karalekir ha estat dasagnat com a governador gene-,
ral de Constantinoble, i invitat
traslladar-se immediatament
a la capital per a possessionarse del earree. L'Aasemblea no' lea
nomenat suceesor dal Soldä, per6 es reserva ,el dret d'elegir uu
cap d'Estat sense drets dinästics. Per últim ha declarat que
P I noble és sobirà i ha decidit de
'substituir 31 nom d-Imperi Otomä" pa d'"Estat Turc", cosa que
equis al a la proclama ció de la
República.—Radio.
CAP A LA OBISI TURCA
Constantinotile, 2. — S'espera
que avui el Govern do Constanlinoble publiearä un manifest al
noble i seguidarnent presentarla

per altra part serà portat d'un
.Consell de guerra extraordinari
el qual vi jutjarà i comdemnarä
en rebeldia ,aixf com tambe els
ministres del darrer Govern.
El Comité rovolucionari desmenteix categóricament el rumor
que havia circulat sobre que hagi estat ajornat el pisares contra
l'ex rei Constantí i els ministres.
'lambí es desmenteix que es
pensi substituir di Consell de gua
'rra per un tribunal industrial.
Es confíenla, en canvi, que la vista del preces començar e la setman a que Ve.—lIeVaS.

ISMET PAIXA I L'EXERCIT
!t'ALISTA

Londres, 2. — Telegrafien de
Constantinoble a l'Agència llene
ter, que en el discurs pronunciat davant de l'Assemblea d'An-•
gora, Ismet Paixä posä de manitest la pIlixanca de l'exercit kemalista, el eariutter paficista del
qual Ii ha captat el respecte 1
l'ailmirarie de les potencies, peró
quo malgrat d'aquest earäeter res
seria capee d'aturar la seva marea si la pan del món exigfs que
avall o n , . --Clavas,
UN EXERCIT KEMALISTA A

LA QUESTIO DE LES MINORIES
SEMBLA QUE ELS KEMALISTES
VOLEN EXPULSAR ALS
CRIST;ANS

Con.stantimble, 2—E1 doctor
Nansen ha Ungid una primera
entrevista amb Harnid-Dey, representant dele lemaIlistes, sobre la qüestió de les minories. .
S'assegura que liamidDey ha
declarat que els kemalistes obligaran a tots els cristians a abandonar Turquia.—Radio.
LA DELEGACIO BRITANICA A
LAUSANA

Londres, 2. — Segon informes
de erädit, la delegació britänica
a la Conferencia d'Orient arribarä a Lausana arnb una política
els menors detalls de la qual hau
ran estad. fixats per endavant.
ale. Donar Law i els seus collegues desitgen que tot acord que
es eonclogui en aquesta Confeaineia satisfael a les potencies
representarles en ella. No tenen
de cap manera el desig de N'euro
que les tropes britàniques °espire
els Dardanels d'una manera definitiva. Pel contrari, ei Govern
desilja que els tures es posin rao
nables.—Radio.

DE LAUSANA

Londres, 2.---'Es diu que la delegaeió bulgaresa no s'acontenta la a la Conferencia d'Orient amb
tractar la qüestió de la sortida
al mar Egels, sir/6 que s'esforearä
en extendre les conerses a l'autonomia de la Träcia.—Illuthe
CONSTANTI SERA JUTJAT EN
REBELDIA
Alones, 2. — Els diaria diuen
que l'ex rei Constanti sta considerat cona a responsable de la
derrota i ruina /gaguee i que
per aquesta causa serä sotnses

keeitis4yrs

article d'En Dionís
reo, lseriptor rspanyol, proposant
rió a Madrid d'una estatua a Simó 13orliivcaorf,e.el
it Ilib erladode
r
les terres sudame•
La idea, en el fono, no is de rice
homenatge a tara noble figura unti-espanyola. La idea, en el fans, is d'afalaga r els venezolana, ele colombians, elf
bolivians i, C11 gewral, els fills de toles
les repúbliques bastides sobre desferries
de l'imperi colonial d'Espanya.
De Sota manera, He talan la traba bi.
!lea:1 tot «tire article signat per Andrenio, en el qual, des d'un punt de :dita
foro diseret, es presenten objereions,
l'idea del senyor Pires.
Diu Andrettio:"No record que Irnngi
a Londres una estatua a Jordi Wash'ingtat. ('ni historiador anglis pot esceittre
de Washington amb imparcialitat i tcd-

ti

vegada atar) admiració. Tambi vn h'storiador espanyol, de Bolivar. Pera
,'tassa de les estàtues es alguna rosa Iffi'S terminanfri afirmativa que no la hislória:
is nra rulte riide que no pot entendre ale
que histörirament lora' cls nostrrs enetacs, fins que repissodi históric haurat
perdut Iota la seva significanea en les
Ilunyanies del tres. Per altrament fóra
rol-tarar-se en la posició humillada deis
pobles venruls, que adopten els deus de/3
venerdors con: a mis forts que els Hure".
Es . a• so is diseret aquest Pacer! Jo
troto tan de discret que robla !Tare.:
!entunica rumias per toles les conscióntics catalanes. Un espanyol, tot i proclamar que la ranclietia de la derrota Inc desapare- gut, cree que un arte en honor de
Bolívar is premolar. Que direm nasa:tres, cta ratalans encara sotmesos a /el
vesacions quotidianes d'una invació violenta?
Fan /ir-nutria i no 'robo a Catahatya
cap estatua aleada en honor del ComteDuc, de Felip V. d*Lspartero, de Canovas o de Sagasta. Tampoc en honor de
cap del, actual, stteerssors d'aquests personatges. Tata:decir, record tm ron( talan en ronstmteció, r-cord innombrables
carrero' hatejats noms que no sellen
rap ?ligan honorable m'ab la riostra paio... record un be-de-Des rioutrnatpes prematuro, molt frhnaturs que
l'erecció a Madrid d'una estatua a Bo-

lívar.

ASSASSINATS
Constantinoble, 2. — Es desmenteix terrninantment en els
centrifs autoritzats la noticia publicada per la Premsa anglesa
segons la qual tretze aoldats
franeesos havien estat morts a
Andrinópolis pels turcs.-11avas.

CARLES SOLDEVILA

LA POLITICA
A LES ENTITATS
SARDANISTIQUES

PER

NO fil HA RES DE FRANCESOS

TRACIA?

Londres, 2. — Comuniquen de
Constan( inoble que s'observen
alguns indicis que perrneten su_
posar quo els kernalistes abriguen la intenció d'organitzar un
execra a Ti -bela. En vista d'aix6,
els aliats han fet preSent a Angora la necessitat de guardar res
pode a lates les eläusules de record de eluilänia.—Havas.
UNA NOTICIA ANGLESA
FRANCEGOS MORTS PELS KEMALISTEST
París, 2.—"Le Petit Parisien"
publica, acollint-lo ámb tota me-,
na de reserves, un despatx d'or_
gen britänie donant compte que
una partida ketnalista ha mort a
Andrinópolis a tretze soldats
franceses.
Afegeix el despatx que la guarsuirió g,rnea de Karagatx acudí
immedialament en auxili del destacament francès.—Havas.
Paris, 2.—En el Min. istere d'Aanee estrangers no seas rebut cap
conf ir/nació de la noticia de procedencia anglesa anuncian que
prop d'Andrinópolis havien estret assassinats tretze soldats
f ranceses per tina banda armada
de kemalistes. Tampoc es té noticia que es refereixi a cap incident pel qual podes explicar -so
l'origen d'aquest rumor —llevas,
DOS ASSASSINATS A ESMIRNA
Londres, th—Segons el "Daily
Telegraph", la colemia- grega d'aquesta capital lea tingut noticia
que lee dues germanes del arelmandrita doctor Pagunis, foren
assassinades ahir a Esmirna.—
¡ha y a 9,
BULGARIA I LA CONFERENCIA

Homenatges prematurs

Amb el lita de "Un principi nacionalista" i en la ratista "La Sardana'', En
eroni de Moragas ha publicas un frIOli
ben pensat i acudí article, en el anal
.s'al-ludeix al fet d'haver-se toca: sardatns en rhomenage de la 1'. Al. a les
seu indindu i, per tant, anticatala,
Juli lounnier.
Airó vol dir que, ntentres els sardaitishis Stin essencialment tacionalistes, hz ha,
.

L'ASSEMBLEA D'ANGORA CONTRA ELS CRISTIANS
Londres, 2.—L'Agenria Reuter
publica el següent desnata de
Contantinoble:
'Telegrafíen d'Angora dient
que l'Assemblea Nacional sembla
haver decidit expulsar a tots els
cristiano indigenes que es (roben
a Asia Menor."—Ilavas.

Converses filològiques

-. .
_

en

•

.e .

tot el terrttori."

re rant . i, robles que ro temen tan pera
tosa que 110 els repugna fer cl foc del:
enrnsics de la nostra causa.
I acaba el scnyor'Aforagas P-opcsant,
(. 910 a lógica lonseqüencia, que cal negar
tot contacte a la cobla que cyneerei •
ates d'aquella naturaleza, es a d'e, que
"Jod i bracet antb uns patrioters d. , la patcia d'Ad i porti la sardana a stt ¡loe
on nomós pot ser prostituida".
Traben' cncertadissim el canrell i el
proposem a toles les agruparien de se-danistes, pregant-los que re erf-n-a”t el
(luyan' a la practica ande absolit'a intraii-

sigincia. •

Cataluttya ha de saber runb qui pof
coMptar. .„

"LA VEO" IIA TINCUT UNA HORA TONTA
La gra acostuma qualificar treguament les badadrs, dient-ne hores tontes.
P..r seguir aquest costum tan g.urlil, esa
abstenim de dir que "La Ven de CataIttnya", ;lastra estintada germana, ha
badat.
I de quina manera! Res, que per es

Dcixant a sin costat que aquest passatextret d'un diari català, es delataria
com una traducció servil del castellä encara que Treinta no hi aparegues accen- instan de disfracen se ha ata ele
tuat a la castellana, i en lloc de dir "a ot n is tot radalcrament d'una pila de dies.
dit punt" digues "al dit punt", i "oc,SLa "rosa" Si ha esdevingut amb la resrrer" no es trobés suplantat per- "ocu- senya dels artes de diumenge a Mingar.
rrir", volem ara fi xar-nos exclusivament Almez duques{ dia "La Veu",amb rhoen la forma ocurreix, perquè és realinent tacita que la caracteritsa, venia negrita.
gneis i descoratjador que Id Itagi avua en- se ei donar compte que Arrió Catalana
cara que pugui escriure ocurreix en lloc hi celebró, el seu ¡'gis opten comarcal.
de orare.
Conseqüent lambe, ton: is, en Publicar-ni
Toes cls que cseriticn en un diari cata- la ressenya, posa aiximateir tanta cure
la, tots els timígrafs que componen un
borrar-ne el non* comprometedor, que
diari catara:, hanrien de coMixer be la fins i tot reprocha nomós a mitges la
gramàtica catalana, i faltes com ocurreix inscripen de la lapida posada al rastelP
revelen una desconeixença tan gran de
Peró, el que són les coses! En el llot
irenostra gramätieal
m1s impensa, percha entre l'extracte dei
¿Qui que liagi fulLjat una gramätica eneurs dd rcnyor Martí Esteve, el 110114
catalana no coneix l'existència dele verbs prohibil, les cines pardales espaveradores
ocórrer, disrórrcr, etc., compostos de eti"Acdó Catulana" apareguercn anth um
rrer, i que tots es cortjulruen com el verb to insolent i mofeta, que a bares d'ar•
simple cárrer! En català no hi verbs en deu hav..r costa el carrec al revisor d'o-rurrir; a tots els verbo castellan en -tu- riginals. La politiqucta 11 Deehé les seres
rrir corresponen verbs catalans en -einer. fach ¿ea,
Oeurrir, discurrir, transcurrir són, en caAllrement, ens expliquan d'una manetali, ocórrer, disciirrer, transcárre, i per ra perfecta que! (erector de "La Ves de
.tant no cal dir ocurreix , discorrcir, rans- Cgtalunya", En Lluis Duran i .Ventosa..
CtifeCi.111 sieó 'Neri, descorre, trattscorrd
parli cmb lama cloqiencio al Sed dij
politica d fwislr1i
i0111'4U ¡ABRA
ge,

•

ir

M'ir

"ge
DIvendres 3 de nove mbe

LAtieltjlebleITAT

FINANCES 1 etomERc
4

SESSIO DE BORSA
del 2 novembre de 1922
Tarea

Itera

Obertura IR

68N,
68.65

t4SÜ usa 6d8
6 2 er 31`70 bbt4)

Maulas
CORSA TARDA

•Motu»

Bala

ais.

Tanta

68'95
193.76
3410

19No t oebe P8'75
Alacents 6 No Pe r, 68 00
Caceres 2.34 . 21 :425 342,
----

ROAS

oficial de la
Borsa de Barcelona
leaa

Cotitzacio

notredrera
DEUTati DE L'ESTAT
1)eute Interior 4 0/19
'As
" batanar 4 It
" Ámale. 4% O
97
4.142,1e. 5%P
"
Dha. Te. v/. 1 Jaral 190 2 9. A.
Dit 2 60

•
S. B.
erre 1924 s. A.
10220
"II.
10300
4 l'ere? " S. A.
•
"
tarta
44.
3
OSPUTACIONs
1
ILI UNTAletreTS
78
el d. 103
Deus.;
»

•

•

"

1904
1004
1996 Ser. A.
1906 Per.
1906 Ser. O
1907 Ser. D
11110 Ser.
1912 Ser. B
1819 Ser. 5
1942 Ser. 9
0983 Ser. a
1916 Ser. 8
1917 Ser. 14
1018 Per. is
1989 Ser.
1929 ber. 4
1921
1899 4 1/2
EA
Peutc
• 164,7
•
4913
" 1008
Bons Reforma
Dipt.. Barna. EMptit. 0.000,007 P.
•
6.886,000
"
13.000,100
Nanitorunultat Catalana EA te14
EA 19e9
"
Calza Credlt Comunal
014149. Poet narria. 4 1/9.
cliAL1GACI00te
Iteras 1A ser. nacionalitascles
" FA Ser.
•
" 3A Ser.
•
" 4 Per.
• b. • Set.
Eteteelals Pamplona
Prernat Baena.
Segallo idedlna
andalsoos 1. 4 Ser.
ILA ser.
•
Alma. V ahonde Torrar. 40/0.
" Aithe.
S. A.
10 e le

▪
I

»

O•

e e

»

78
78
78'75
79

74
7323

75

2/9.

Saeteen Productora Forres IdOtili/.1
Cosopsoy;a
Taba,v 5 11191004
ASVOIVS COMPTAT
Gas Eleelrle11.44
l•

Popanye Industrial

Wat. Gral. Telefono

• Pentnee,

Espanye, 2915.

ArgentIna,
OrentevIden. 41117.
X l la 3300.
Iteran, 20200.
copen/leguen, 22095.
Yokohnna. 02110.
!Mielen, 63325.

2 da neesnere

Mallorca

41

28

Ptas.
445-2

1750
16'25

VallN
. ek antrats
Vapor, aspa nyo I " Menorqiiin"„
tIC La Cornea 1 esaalee, amb
rrcga general i sis pitasatgers.
Amarrar.. Moll d'Espanya NE.

Consignatari, Companyia Tránsmediterrania.
• 'apor francas "Cette", de mazagal), arnb ons. Amarrat moll de
Balate/ ona Sud.
Vapor alemany "Mosel", do
Hamburg i escales, amb eärreppe•
general. Amarrat moll de Barcelona Sud. Consignatari, Agència Marítima i Comercial Wolter!.
Vapor espanyol "Bellver",
Palma, antb carrega general.
Amarra t moll i fe Ponent Est. Con-

signatari, Companyia Transmediterrania.
Pailebot espanyol "Isabel Vanreir, de Palma, amb cärrega general.
Vapor Halla "Po/luce", de Alexandria, amb carrega general
Amarrat moll de Sant Balaran.
Consignatari, Mariano de La Torre.
Vapor noruec "Iban", de Santander i escales, amb carrega general. Amarrat moll de Sant Bertran. Consignatari, Mac Andrea-.
Vapor espanyol "Ramon", de
Màlaga i escales, amb carrega
general i 77 passatgers. Amarad
rnoll de Espanya W, Consignatari, Ramos.
Vapor norma "Snanut",
Santa Creu de Tenerife, anib trulla. Amarran, moll de Muralla.
Consigna tara Arquimbau.
Vapor itaiiä "Bellatira", de MaPagan, anib g arante. Aniarrat moll
de Barcelona Nord. Consignata-

ri, Baixas.
Vapor espanyo/ "Rey Jaime I",
de Palma, amb carrega general i
Segonet
158
passatgers. Amarrat moll de
Ser&
Vair02123 arribats Nord, 3 d'oren I 1 de ales Drassanes. Consignatari,
mongoles,
Companyia Transmediterrania.
"
AlaCant, 1 d'ordl 1 2 de
Vapor espanyol "Patricio de
citada.
Satrtistegui", de Veracruz i escaASNOS
les, amb eärrega general i 69 pasBomba Floree,
114
• ndrin.
105
satgers. Amarrat moll de Barce" 10,
105
lona Est. Consignatari, .A. Rama
41
Berilheen O.
Vapor espanyol "Cullera",
Selecta,
Valencia i escales, arte carrega
Ma ll an
CIGRONS
general i 156 passatgers, Amarrat
Darl e elle/. SI,
150 moll d'Espanya NE. Conaia,nataJerez
1,0
"
1.
ri, Companyia Transmediterra119
1 !4 ma.
Petate.
65
Vapor espanyol "Tintare", de
SIONGETEI
Melilla i escales, anib carrega geAmonqui/ina,
67
neral i passatgers. aniarratanoll
Coco pele,
111.1VES.
75
itEspanya NE. Consignatari,
Mallorca.
Compara in Transmediterrania,
Valencia.
lb

00
VOSOns arrlhats: Nora,
99 de blel.
"
Alarma., 45

Alenranys. qao„
Ans r rlaera. it u per 100.
Molindesos, 2'35 perasetcs.
Suecia, 163 pasaras.
Noruega, 105 pessetes.
randmarca, 120 pessetes.

'BANC CE CATALUNYA

••

astas taita 648 Resana.
Calidez, 6 pessetes.
Argentina, 228 pesares,
nansa, 1 230 presente.
Xileno. 070 remetes.
Brasilers, 060 pessetes.
Fionvians, 1'35 pessetes.
Penan 3, 20 pes se res.
Pareedile, 010 persetes.
/fIr.CMeS05, 290 proset...
ArgelIns, 4125 per 100.
Egipto, 21
ni:pules, 275 pessetes.

DARCE.LONA

CENTRAL: Rambla dals'Eatudia, 4
AGENCIES: fl Ornar° 1, Cred Conecta.
1111Uier0
9 ,Sant Andreu, 046.
N'amero 3. Salmerdn, 111,

veLORS - CUPONS
«IRA CANVI BANCA
Apartas Pe Coreelek

GR

160

Virecció Teaegratica

Antís., 2 0550 per 100.
(Mimo, 12450 i er 1 10 0.

CATALONIABANIZ

mane, 124 • 50 per 10e.
1•50 per 100.

/

Maritima gaseta local Crónica Social

OC
15 1/9

210071.

Italiano, 2775 per 100.
4205 per 100.
Blasone, 11775 per 100.
Perita. imane O 30 pesseies.

Isabel. 122 per 1.10.
Frenes. 1,3 per 10e.
'Mitres, 3140

NONELL

pessetes.

1761aro, 1 '17 klem.
Cuba, 945 pessetes,
bietirt. non, 177 per 150.
Venesuele, 174 per 100 .
Marea. 150 por 100.

Corceles. 601:

66

,eede,

Me1e

/

BITLLETS
aranaana 4:1'11J Pe; 109ifi g 10s. 9910 pesarme.

ble/C11,. 0 -90.

Vocea de Sevilla
Vera
Es c alola Sevilla
Mill
intrusa,
•
Camama
Berta

DESPULLES

l'aterlOr, 79.

Frarre v , eves.
letem suisseo, 1 90.
Pieza belenes. 4954
Lllures. 2923.
Urea, 28.
Ddlar • . 035.

48

Farair • l aiirero 4
Segonea
Terceres
Quertas
Preus per asta do 60 001102,

Ftanea, 04270.
Neva York, 44831.

4 1 2

47

Pavono «gimes
Jerez 0 1119
•

•

cAdnIera amere Mea, 4072.

v.

33'5 )
47

Tole aviaste pene sen per 100 cianea
1 per mercada-la botterv.earrO.
35
Garrofa »erra
"«atarees,
32
"Portugal
'I Bola
31
OIl
" Miza

Noruega, 24125.

Ameren! d'Eleetrlette 1 07
DIVISES ESTIVAMSEtarS

vaanaa

34

Tito,

Pn nan1a. 4 pc r 200 •

Companyia Bareelonesa Bleetriettat
ilIgnes de Barcelona 4 0/0
7Pri
Catalana Gas 1 F-teetat. Ser. e
7 2 - 25
" F.
Neergia lileetca da eatal.. 5 4/4 e • 71
7'5
90/3
"

43. •

•

Sueros, 24•81.
Holanda. 1140.
Italia, 10612.
Suacla, 12432.
Portugal. 313.

y

Extremadura.

" roa
Oral
Paveo Prat

Danquers

ferr ocarril! de Catalunyt.
Companyin general Ferreira. Catatans 01,75

Catalana

Chad&

SOLER 1 TORP‘A GERMANS

FranTem ?o1
"
/578
Gral. Trunves 0 0/0

Canal

Dis / de novembra
f. Adules argentina s. 1130.
Exterior. Inc.
Franca, 03425.
Nova York, 44578.

r 9'15
.54

7a'54

"

LONDRES - PANCA

Copenhaeurn, retan
Yukoharnt. 2200.
1131glea, 389'75.
Piornega, 21455.

III 1,0

CA

Tranes, 075.

41'15

7t. • 3

" almas", procedent del Plata,

curaluint 5,000 tones de 6 1 01 de moro.
No crelem eme retuesta arribada pugul
portar cap desgavell, car manera carrega_
ment es va p a g ar a leeos m 31 eta Q ue ale
earregaments arribats anteriorment, I no
h: ha dubte que In 1310 0 9 interes en
aguantar els preus.
Ptee.

Linees, 2914.

ArRent1/13. 4480.
AfentdvIden,
Me, texto.

B

» »

vallen

e:tiendes, 89'50.
Sordo. 000.
Atacaras, 000.

72'50

44 7=1
0.e O

• D.

2450
28
Comptat Terma
B/at de moro (Plata ven),
2050
•
• non 2850 20
/MpreSel&-Avans d'ale va arribar el

11811e. 105.
Suthia. 15•5/1,
Portugal. 311.

2801

1
1 60

Callart.5

ER. UD. groc

Sitiara, 21'40.

a.
Se

41
59
Vagons arrIbals: Nord,
26.
•
alacant, 3.

Idem Illepano-Amerien, 000.
Tabars, 250.
Sucreree preferente, 59.
Miau .Ordinàr i es, 2850.

holanda.

Ptas.

78
75

Gran torea
Manea extra
Corrent
Superfina supertor
•
!semi

Interior comptal, 7080.
Diem II de mes, 00 .
Amortitzablo 4 per 100, 89.
Odem O per 100,. 9685.
Exterior, 8625.
Muge aaaaanaa, 399.
Diem Erapanyel do Crbdlt, 120.
Mota Rin de la Plata. 229'50,

Dia

FARINEE

Menys •

EspArlya, 2222

c

»

69'90
atP7o

LorissEs-Tarte.an
7750
77.95
04'45

Mercat de Llotja

Tasco

BORSA DE MADRID

«ORSI MAT1
150rds

11101110 $IT.
nata
Obertura Ah
Nord F800
Ataranta , b87e

GERMANS
CARVI : VALORS : CUPONS
Rambla del Centre, le

Waiielle «nena
Vapor espitara "Bermeo", ea
Ilast, per a Avilés.

Itrtuolcador espanyal "Montjoich", en Hast, per a Darles.
Pailebot espanyol "Dos Hermanos", amb rarrega general,
per a Palma.
Vapor espanyol "Ampurdanésa,
amb carrega gallera', per a Rosas i escales.
Vai g aita bonita
Vapor espanyol "Marquas de
Campo", en hast, cap a Cadiz.
Vapor :ame "Vicia", de trànsit,
cap a Valenaia;"
Vapor espanyol "Rey Jaime II",
anal càrrega general, cap a Mama
Vapor italiä "Beliasaa",
transa, cap a Cette.
Vapor espanyol "Beliver", en
hast, cap a Palma.

LA UREA D'OAlinEall

410e.

LS

EfAS
Fa obert un estaalithent per a la
venda a la tacn da de caaerts,
¡a-as de cata, pl,itasailates artístico; -s articles per
a la taula i res a
preaents eta tara
Pro. s cuanantics
4 • PORTAFERRISSA

DEL MUNICH)/

El nostra gran oIr ene per/net sonare en
coneja/orla umquce 9. qualitat i de oreo.
Eta panyen

Ramos vea-

telx•n I

duran, Gastan p. 1
valen mor

Entre l'inacabable, almorta do acidote,
maltona, gabardinas i tome loe aleen amarla de panatela i forrarla q u• tenias por a
l'actual

Rata,

temporada, trobarou tatos

les qua-

tote ele colora I lata ea dltuixoa
que ha y an somniat.

Ciemos espacial' per
a uniformes dem.
piaste 4 e
Ronce
,S o m p e-

‚pies

A:soci a-o:a d'Obrera 1 Empleats municipals
L'Associació d'Obrera i Empaats municipals ha impres un
/mutile:4i als obres de 'la Serrad
d'Arbaris indirectas proldstant
de que una nova Associació que
es diu "federada" de l'antiga.
Diu que no hi ha ta! fedarnera i
recomana amIs companya que no
co daxin sorpravire da la .eva
bona tes

Barcelona:
PELAY00, 1
Sucursal:

4105PITAL, 27 1 22
Madrid:
CAVA ALTA, 44

Dr. Pell Cufli

tole

P.--

EL3 DEPENDENTS at
BANCA I BOMBA

OBSERVATORS IRETIOROLOOIC O« LA
114111ER8ITAT DA BAPCELOPel
«oree reservad& Z, Sie ii
Dla 2 de novenibre de 1922.
Barúnreire a O r 1 al nivel' de la mar,
2181'9: 761'8 . 7413.
Termömetri; sec, 143; 18'C; 154.
Termúmet re hum I t, 100; 133; 130.
Itt,n11tat teenteetures ele saturac.O.
5.1; (5,

Pirare.) del veas. Me.; s.:. seis.
Velee.1•1

Han visitat al senyor governa,
dar una representació dels depara
danta de Banca i Bausa per
camviar impressions. El senya.
Ardttnaz digna que 1 llar eatat
d'anim era roma favorable per la
anunció de Barcelona, i ell creo
que s'arribara a un acord.

ELS CORTRAIRESTits

del Ve131 ea malees per se-

DEL "RADIUM"

7; t.

Es:at del re', Cuasi tapat; (mas i tapat:

aloa

laltm-crimulua;
Clame de ml y nis,
A.-ttratus-admules; nimbas.
Ted peraturea extremes a l'ombra
Mdelnia, 184
Mínala, 125.
Mffilne erran de tet e ra ISO.
05011.1ael0 termomatrica, 59. Temperatura m'Un, 151.
PrecIpturein aquosa, des de lee 7 horco
del dia anterior a tro 7 torea del dla de
la do r a, 0 . 0 millmetres.
R. era-regia del vent en Igual temps,
I ti nuitrimetrea.
Ohm e rvecions patittrujere, phileta per
la tanta.

PREUS DE SUBSCRIPCIO
Barcelona: Dula pessetes al
mea. Provincies, 730 pessetes
tres mesas; 15 els sis faena 30 un
any.
Urna Postal: 25 pessetes tres
masas; 50 els sis; 90 un any.
En la última reunió general de
l'Associació Catalana d'Estudianta va qtletlar cansa-aun el
Consell Directiu per al cuas
1922-1923 en /a següent forMar
President honorara Raimond
d'Abadar; vis-president primer.
iactavt Saltar; vis-president segon, Jordi Codina; secretan, Feliu Millet; vis-secretari, Vicrtor
tresorer, Josep Maria
datbadal; vocals de cultura, Tornas Hora; de propaganda, Juan
LI . Pujol; de sports, Jaume Fan;
hiblintecari, Josep Maria Vilase
ca: ralaciona, Ramon Surinyac.
En la darrera. Assanallea general ordinaria celrhrada per
l'Acadaania de l'Aeaociació Ca t alana d'Estudiaras fou elcgat el següent C. D.: President, Josep Alzarla; vis-president, Jordi t uasch;
saeretari, Antoni Cardoner; trep aren .gasti Arnell; vocal propaganda, Jean Sarlervícetta; ennselloro, Mea' Giró i .1. Bertran i Tapias.
LA

cArza.-Cat de atta raaelitat

El vinent diumengra a 1FF. onza
en punt del mata tindra Roe la
inauguració de l'estatge que l'Aasaciacid Baraelonina de Mestres
Oficials ha aconseguit a la Socaetat de Ciències Naturals Club
alentanyenc, carrer de Princesa,
mimen) 14, primer, primera.
Aprofitant aquesta avinentesa
N'Antoni Galés, president de la
susdita Associació, començarà
1ro tasques pedagagiques riel curs
dient uns comentario sobre "Ficcieno t realitats en l'ensenyament
oficial a Espanya".
LA GARZA.-Exquisit cata pur.

Eis colmados el venera
L'Inatitut atedico-l'artnarantic
calebra aessaS cientfalca ordinaria el dilatas, en la qual el doran.- Vidal Fraxanet tracta Ta part
del sea lama corresponent a deserineid del microscapie ()criar de
InI viu, fent, demostraeicns de
tubertudasii i lius de tiran, padent els assistersts comprovar la
importancia que per a el esdevenidor ta l'estudi de /es lesions
amb dit aparell
LA tIARZA.-Cafa selecta i pur

EIs PornelL de Joventut Ginesta nentseiratina", "Cantaires
de la terra "1 "Roses de Sant
Jordi", tols de Oraran, han organitzat diversos actos que assenyalaran la inauguraciti de lloro
lasques.

No es ditIreEat
no li passi desapercebucta la
uits. gran de les liquidacions

cikat
dets grans Magatzerns

Spi a
r ditt BaZer
71, Saimeram, 71
al pabilo acut peequa aguanta es una
Liquidació variara
I Tosta pro/tara per tata la
familia
71, SALINERCM, 71
(Travcssera)

També l'han visitat per a ana
a un aaord una comissió de 'con.
tramestres del "Itadiuma El p.
vernador ha manifestat que eres
una gent assenyada i desitjoa
d'anar a la concardia. Manca la,
her ¡'opinió dels patrono.
EL SINDICAT DEL RAs
DE L'AIIIUA

Finalment, han stat al seu des.
pata una representació del asa
dicat del Ram de l'Aigua, la qua
Ii ha remas un reglament de asa
ball que pot esser la base d'u
acord. Li han pregat qne retina
als patrona i obrero per a retira
car el dit reglament,

SINDICAT LLIURE PLL
FESSIONAL NIETALUL.
GIC
La acacia de Propaganda del
dit Sindicat ens presa que fea
avinent a tolo els de la secta
d'Arques i Baseules que en visa
de que el dia d'ahir molts elanpanys trebaHaven, l'assemblea
celebrara el prop-vinent dissabte, dia. 4, a les quatre de la tarda.

GOVERN CIVIL
IMPRESSIO DEL GOVERNADOR
Alar el governador dona ai
periodistas la seva impressió
bre la situació social de Barca
lona. Els manifeste que abans da
venir a ocupar e'l carrec, la vela
critica i dificil, paró ara crea que
no ho es tant corn aixa; ami!,
aquests dies, diga& l'han visitat
diverses eomissiens de sindicato,
i totes han demostrat gran inta
res en restablir la calma a la
/matra cansa ArabOt ratificant-se
en la seva impressia optimista.
EL

SENYOR CASI.°

Alar el diputa! rrgionalista En
Franeese Camba anà a cumpla
mentar i a oferir-se per a tot el
que calgabs, al senyor Ardan:,
espacialment per a arrenjar la
tranquiLlitat de Barcelona.
El canvj d'impressions chut
'larga estona.
El governerlor ha resta! nar
sattafet de la abata del senya
Camba
DE LA CURIA PENYA RIP
El salivar Ardanaz digue qua
probablement vindra Fintara Ata
fons per a assistir a la ama
Penya Ithin. Per ara no hi ha cap
notfria nficial referent a apila
particular.
EN COMUNICAOS

instruetaa ha aixecat
la !acomuna-aria dictada a Ea
Genar Tejedor, el Gual tou
tinant per creureateal complica
en ets fets de /a rit del 23 del
mes passat.
El

Universitat de
Barcelona
Pel Rectorat de la Universitat
han estat expecats els segaste
Wats de batxil-ler:
Institut de Baredlona. - Deß
Juan Jas p Tena Jovany, (ion Ma
que! Domingo Paras, don Eario
Massana Pinyol, don Pere Media
i Carcia-Ciafto, don Rafel Marcial Alonso Ventura, don Idea
de Lean i Díaz Capilla, don Ara
toni Falgueras, don Jona d .' 901
i de Ramis, don Ernia Lavitim pa.
Ami i dunya Argentina Feiaes Als
terachs.
Baleara. - Don Martí Pott
Rosallú.
Girona_ - Donya Rosa Vayas
Satellea, don ,Josep %tafia Va&
don Manuel °avezas Dalmaa doß
Juli Antela Camps, don Agitad
Earer Casals, don Liras Pris
(luyan, don Caries Van-ales-erg
Pilarrer, don Joan Teixidor
sanava don Enac Torra Francia
dan Miqusl Sistach Sargatal. doll
(tenis Puig Solés, don Cuales
Gispert Ferran.
Lleyda. - Don Eusebi ralea
Balado. don Arfar Bella Sol
don Antoni Pujol Borras i doct
Francesa Xavier M e rcada CWEl.
- Don Antoni Mascare
i Pons.
Reus. - Don Faliz Delg,ale
'Forres Serrano,
Tarragona. - Don Sosa Tea'
lista Rosal. Col,.

Noves religioses

La parróquia de Sant Genfs
deis Agudells celebrara el diumenge prop vinent. la commemoració soleara del fidels difunto.
A les deu, missa gregoriana i
sentid pel reverend Francac Plä
beneficiat de Sant Josep (Gritcit) , acabant ronca amb el can.
de aregaries pele difunta i la viDe retorn del seu vlatga d'Invest,Ipaeld &m'Une* per Alemanya,
i sita al Cementara La missa, sera
Austria, Italia I !Mesa, ha reprbs la consulta de maromee 1 defor- cantada per la "achola Cantoruni
migo do. piso. (ortopèdic). GARREA TRAFALGAR, 14, pral.
_ ...de Sant Gents",

Ens fa avinent la Soiaci6 Permanent de Propaganda Autonomista del "Centre Auloaomista
DepenJents del Cornere i de la Indastria, que, seguint la costum
estalalerta aays passaLs, el vinaht
liumenge, dia 5, de onze a 110a
del mata s'inaugurara l'ensenyament de sardanas a piano.
Aquest ensenyament es rentinuara. durant thivera. tata els
diumengeg Ornan
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TELEGRAMES
La politica a Italia.
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ANGLA TERRA

Els laboristes han
El general Lude Mussolini sobre el
sofert Una gran
dendorff anuncia
programa de
derrota a les
una nova serie
eleccions mud'assassinats
El cop d'Estat ocasionä 22 morts a Roma sol .. Greus incidents a Bari
nicipals
Mussolini posa els militars a llur lloc .*. Contra la pluja de dimissions
Pol ítics

seu

Importants declaracions

govern

Berlín, 2.-EI mariscal Ludendorff ha comunicad, a la Premsa
una declarad() en la qual din que
Ireu inminente cavas assassinais
Dolítics comesos per les organittacions amb les guate està en reracha-Bayas.
Berlín, 2.-El general Lundardoff, per miljä d'una Agencia. ha
fet una important declararla
anunciant nous atemptats politics preparats pols elemets anth
eis quals Cll.s esfä en relació.
Dl "Worwa cris', comentan
aquesta derlaració. escriu:
"Aquestes eón les paralelas d'un
heme. Factivitat del qual és un
peral per la República i que han-ria d'estar a la presa fa tenme.'
-Radio.
AJORNAMENT DEL REICHSTAG
Berlin, 2.-En vista que les negociacions de la Comissió de Iteparacions es perllonguen més del
que es arda; la reapertura del
Reichstag ha estat ajortmda. Es
gran que el Parlament pot t rä reunir-se del 12 al 1.1.-silawas.
ELS SOCIALISTES I L'ESTASILITZACIO DEL MON
Berdin, 2.-Els socialistas han
trames a la Comisen) (le caps de
partits politice una proposieiú
encaminada a posar remei immediat a la depreciad() del mara
reclamant mesures d'eficàcia per
a evitar l'especulada (le les divises, l'emissió «un ernprestit
a l'estranger i l'establiment d'un
control sobre les empresas i societats industrials que amb les
sa yas operacions contribueixen a
la balsa del mard-Havas.
FROFECIES DE TROTSW. RESPECTE DE FRANCA

Estocolm, 2.-Trotski ha pronunciat un important discurs, del
que (tema compte el "Pravda". Ha
declarat que els boIxevistes franceses havien comes una gran
error mancant seu deure en no
lImposar la vaga general amb molla dele esdeveniraents de Le hare.
Per?) ha afegit textualment,
tviret pujarà al Poder a Franca
'alta esquerra anib M. Ilerriot al
front, el qual prepnrarä per Fiança ita període semblant al de Kereniski, la qual cosa produirä
cireurestSsei e s •xl remadament
favi,ra!Y -t 1 partit comunista.
es-Itivids
L'ACTITUD DE LA CONIPANYIA
FERROVIARIA DEL SUEOEST
•Toulouse, 2.-Posant CO priee-

tica la seva amenassa, la Colima..layia de ferrocarrils del Sudoest
Cess à en llar träne a la matinada d'ahir.
1 S'avi s a al palie amb un cartell
en cada estació de la-farsa.
Ahir no va circular -e-ap tren.
' Obrant de conformilat a les instrucions rebudes del ministeri, i
després «intimar a la Companyia
a /momee sanee dilació el tras
fic, el prefeete de l'Alt Garona ha
pres totes les mesures per a incautar-se de; material
Des de demà els trens eircula
ran de neta m'ab n'arad normal.
(-11a-ai o.

Londres, 2.-Segare ele pri.
mers informes que es rsben dele
resultats de les elecemns muni.
cimals a provincias, e .. 3 lalioriste
governamental:
perden nombrosos 11,15 Ildn per
"Qualsevulla que sigui el reLES
ELECCIONS
ITALIANES
dut da llur representa's) a 112
sultat del moviment, aquest no
monicipis 1 han guania
liorna, 2.-Segons "L'Idea Naanirà mai diriadt contra la alasment a cinc.
zionale", les Cambres es reunise obrera. Els drets dels obrare
A Plymouth 1 Livrepsel has
ran «un moment a l'altre amb
secan defensals. El mcviment de
perdut els laboristse set i eas
la elasse obrera serh exclussil'objecte d'aprovar el pressupots
hoce respectivament.Fin i ara els
provisional i modifican la hei
vament nacional. La política obre
con e ervanors han gnanyat crin
ra estarh inspirada pele inds eleEleetroal. I.es aleccione tindran
llers i n'han perd-t onza.-11a.
lloc la próxima primavera t
vals ideale. La política estranvas.
ge ra seria iota de dignitat.
1 s'afrentaran segons el sistema
Londres, 2.-Els resultats
L'Arnhaixador de la Oran Bis,- EL QUE INTERESSA A reusso- minoritari franees.-Havas.
neguts de les aleccione mude!.
LINi
::
A
HOMA
Hl
HA
HAC:UT
tanya rr.'ha &manid ja una
CONFIANQa EN MUSSOLINI
pals ala capital fins a dos (mute
audiencia. El que parli d'un pe. AQUEST:3 DIES 22 MOFITS 1 MES
Roma, 2. - hOu un diari que ELS EE. UU. 1 EL TRIBUNAL IN- de dues de la tarda. acusen una
DE 30 FEMTS
rill (thlinata. din mentida. La
gran derrota del partil (amar a
qiiesti() do la Dalmàcia esta reRoma, 2. - Sanen diversos Saiandra ha declarat estar favos
TERNACIONAL DE LA HAlA
nombraseis distrietes, ore fi7.9 ira
ella. No ella decidit amb talgo- noms por a substituir al cornisa ralslemente impressionat pels pri
Wash:ngton, 2. - El Govern hav:arn triomfat amb rnajoria.
Es•lavirt cap evacua ció.
Sforza a l'Ambaixada d'Itàlia a mere actas (le govern readitzats
nordamerieä ha damita t negoper Mussolini.
En el distriete. da Southevark,
(o que mds convd ovni, de afir- París
Giolitti es del mateix paren i ciacions per a la participació dias al Sud de Londres, han perdut
mar energ.ioament qua a Biaba
El diplomàtic que sembla tds
ed
nomenament
confia
molt
EE.
UU.
en
en
la gestió del nou
ele laboristas els trenta !loes que
hi ha un Estat, al qual farem nir mes probahilitats es el liará
jutges (tal Tribunal Internacional }reinen, pdallant ignalrn e 7-d a Cree
respectar per les Hale o. si és pre- d'Avezzana, pecó Mussolini, so- Goverre.-Havas.
Itala.-Italio.
de
Justicia
(Le
La
vinch
tretze llocs. a Fliorcelitoch
cie, per las ametralladores. Des guns diuen ele saus arenes , no
KRASSIN NO VA A ITALIA
22 TI-es i a Cabervell, 23.
d'avui els italians han do saber te presea. El que sembla litteraeNOTICIA DESMENTIDA
2. - Krassim que es
La representada laborista le
que els feixistes han començat
sar-li n i es, prl moment, és la pas
proposava de traslladar-se a Itäactuar. El riostra pr s grarna en- e:finada del país i sobretot
Londres, a,- En ele cerdas Foulhan, a l'Oest de Londres, que
tra en arrió i s'encamina al tr-- capital, on, segons confessió del lia, ha suspès el seu viatge, que- oficials rs desmenteix la noticia comptava punta 244 mernbres,
ball, a raen:innata i a ma pan. Ele mateix "Portoin hi ha dant-se, per ara, a Berilio. - Ra- segons la qual s'havia tractat de desaparegut per complert.-11a.
olis han d'acabar-se, Roma es- hagut adiaste dies 22 morts i dio.
suprimir la Comisso5 interallada vas.
Londres, 2.-Estä causad vb
lava fins ain unida a Italia per mes de 30 ferits en les col.lisions
de control militar a Alemanya.- I
MUSSOLINI I EL GOVERN
víssinea impressló en els resale)
las corminicacions ferroviarias.
entre frixistes i socialistas.navas.
BELGA
lbaoristes anglesas, la mata iran.
D'avui en avant serà el ver cen- Radio.
Roma, 2.-E1 preeident del LA CONFERENCIA INTERNACIO- xa del resultat de les oleecicne,
tre (lo la POtrlit."--Radio.
Consell, senyor Musso . ini, ha teELS FEIXISTES A FIUME
pnix
ultra que ele reenital 5 qt1
NAL DEL TRESALL
legratiat al en1n17atre d'a7dre EsDOTZE FERITS
LA DIMISSiO DE !FORZA I EL
farden conèixer fossin favoraGinebra.
2.-En
els
dehats
sosFiume, 2. - Comuniquen de trangrrs de lhagica, expressant- tinguts avui a la Conferencia In- bles, la derrota seria de totes mi
TELEGRAMA DE NIUSSOLINI
la seva simpatia personal i la
nelMs palesa.-Havas.
Suesak: Uns fcexistes atacaren li
ternacional del Techan, la (lis-,
noma, 2.-Miessolini, contee, ahir
els locals (roa Rana croata del /pelele itallie cap el 1.:overn i cussió
versä espreialment sobre LA FOLITICA EXTERIOR DE
tant al telegrama 41c dimissid (lel
el
poble
LA
Palme, durant ima Assdablea
el que ce refereix a les causes
conde Sforza, li dirigí el se:relente de
CRAN BRETANYA
gsneral d'accionisles, ¡ encara
"Hala «interpretar aorta un aele que s'assegurä qu.. la policia ga- LA PREMSA ANGLESA I LA da lextensia i gravetat de l'atur
CRISI ITALIANA
fore s, acabant-se per volar una
pise amistós i inonnri ,11 la vostra
rantiria l'orilre, la reunió ton
DECLARACIONS DE DONAR
Londres, 2.-La Prensa anglas meció en la qual s'aproven els
derissió de dimitir abatas de CO
dispersada.
Entre
eIs assistents
LAIN
sa
em»enea
a
comentar
situaesforços ennsumnts per l'Odeina
riSixer el rimo program3 eu
resultaren uns dotza ferias, qua- d() política italiana.
'Londres, 2,-Boston Laa- ha des
internacional, ami) el fi de suIt•ria (le poill lea eslrarigect.
El "Tinie.s" escriu:
po5ard a la r. mulera aquest pra. tre
ministrar informes de la sifpa- clarat en uiTa reunia de ministres
"S'lian «esperar els astleveni- ció i dient que aguaste esforeos que les relacione anglo-france.
grama, que no serh, en tct cae, SAQUEIGS I INCENDIS A BARI
manis abans do formar-se un ju- han de continuar amh l'objecte (la ses han d'assar reis dr !Ola la pos
una simple suma de sent:Inents
Roma, 2.-E1 d'ma (1-Epoca i de ressentitnents cona arden diu que a Bari bao astral, saquea. dici sereds sohre ed trionif del lIttilar asid) braó en pro del pro- lítiea exterior de la Gran Creta.
erróniament. Lis invito formal-, jale i incendiats tide t'almetes feixisine i sobre els resultats que letariat 1 prr a evitar la para- nya.
Poden produir-ser-iiregi ei prl,
lització de la niä d'obra.
ment a Sil`L v2r Ire voslres fun- tots ele cerdee i ,riiariitzaeiotas podrà ocasionar.
Tut el que pot dir-se per ara
En ni-plasta meció s'aconsella me: ministre - divergencleee
cione 1 a ro crear ilificultats
comunistas.
I és que MtissOltt,i i llar Govern
de cocrdinar armaste esforres en criteri sobre la proposta de mi,nevera, que en l'h o ra :labial reA teta la p^ovfneia le Bari, 1
el senlit en que s'arordä a la jans per a aconseguir
pre s enta l'expressí m i, elevada molt especialment a Adria i l'a- "comeneat"
cenara pecó Suena d'esfaremd-noi
La "Westminster (huata":
Conferencia de Ginebra.
de la consciencia naciaral."
tonto, elan prodatt, verdaders
senyor Mussolini ha amiS'empendran espeeialnient ins en arribar a un acord amb Eran,
Com se sah, el dando Sfasza
rornbats entre un i altra bandol bat"El
al Poder no solament per la vr3lignrfeas per l'Ofieini interna- va, puix qualsevol dcsacarl que
ni ant inerut irrevor )1i l drent la s7-. pulítie.-Iteva3.
V0.11fIlat. del poble lliurement excional solero le 5 cunees i remeis Ini liaguds entre aqu e sta reaciade.i
va dimis-ia d'andmizin'or a PaAnglaterra seria de resultats
pres ;,:ola, siti,i perqüie poseía for
ELS EXCESSOS rtlxisTF.s
l' I "'
,
.
'; .
•
rís.-Itadi
ces militars perfectatnent orga-.
Per Alijen, per a ptas.:N:ir 1.11- plorables en extrem per andiliis.
Roma, 2.-E1 ,enyor Mateas-ALTR2S DINILSSiONS
tars ronflietes derivals (le l'a tu r paissos i lins p e r la pan mundial.
la director de lo "Tribuna", ha nitzn.hts.
El primer ministre ha (tecla.
Poildn qual1firar-se de llegan: fareirs. l'oficina internacional esParts,
(le Wn- estat sorpres per una partida de
sbing.ton a In "C.hicaus Tribuna", feixistes, que desude d'havern) des les idees disolvente atribui- huliarh ele problemes referente rat que halda l'alud un alise te.,
degrarna del senyor Mwssellai
(pir l'arriba:Nadar
als E 3
maltractat Ii l'aren ingerir Oil de das a Idusolini, puix el non gest a la influencia de la marea dale- concebid en termes arnisto3os,
del Gabinet dalia no enganyarà livitat aronómiera relacione c o
fati; talle. senyor Roland
riel.
a ningrt sobre llore actes futurs."
ha presentat la ri:missid del sea
ss ia, problemas-mercialshRó al qual havia contesta! ande un
El mateix n ha ocorregut al se
caerse al Govern de Mussolini:de lee reparad m: -. etc., eta.- nitre redoctat en termes its gran
del dimi--nyorCistlf,ea -Radio.
simpatia, recordant, els serveig
liaras.
, Bayas.
tid comunista lionpacci, el qual
prestate per Itälia a' la re,ierrs
Berlín. 2.-L'arnhaivielot d'itä fou deterigut pels feixistes, que LP. S. DE N. I L'HERENCIA DE
L'ESTADA DE LA CCIYUSSIO
dele sofriments que a e ausa rella
hin a Berlín iii nresantat la di- despres de tallar-li la barba i
CARLES HABSEURZ.3
REPARACIONS A BERLIN
sofrí /a nadó italiana.
missió al novern.---.P.rvae,
cabells li pintaren la cara amb els
Loniln2s, 2. - La -Pan Mall
En el que a la qteestlA d'Orlen,
,Berlio, 2.-La Gionissió da R"
colore nacionals.
puhl
;
t
MUSSOLINI NO VOL MES DI.4 provincias s'assenyalen inri- de Nacions ha decida reclamar paracions ha oil en la erra pri- afecta, Mt llorar f.avy
cor.fiiiva que la Conferencia de
folISSIONS
dent sanes victoriosos.
da tas /lerdas de l'ex-emperador mera •sessió a les persones ale- lausana wonseguirä concertar
Paria 2.-A "Le Matin" enA PatTna els feixistes atacaren Caries la restitució tots els • mantee interese:idas, in formes
T'amiguen da Roma que alune ale romunistes, construint inee- bens privats que . 31s deixà, si- detallats del minislut i dele sots- la pau i anah aixi) form yossible
alts funcionaris han presentat la xes á colocant Illats de ferro. - tuats a Austria o en eis Estats secretar! da Finances sobre el el ratone a la patria de les tre4
pressupost alemany. La Comissió pes rer e_.,7 l,ses --navas.
dimissió le lore cärrie cs a Alma. Radio.
que formaren l'impere deis Babeha fet diversas preg.untes.
cojín, Aquest no hm acceptat tal
burg. - liaras,
Per altra part . la Com•issió ha - LLOYD GEORGE MILLO
d'Inissid i ha dirmIS elstnissiena- RECOMANACIONS DE CALMA
1
PRUDENCIA
Londras, 2. - Lloyd n 1 11'11
coi
.
DE
EGA
*
TREBALLA
LA
L
relehrat una reunid privada en
ris que es reservaba el dret de
ceill
troba molt millorat
Romm 2.-En ale cerdee fei- do ESPANYOLA A LA CONFE- les Ofieinrs de la comissió alesenarar-los ile Illars shred e fins .
d111
RENCIA DEL TREBALL
manya. Aquesta sessi3 es un- padrä pronundat el diss
are !ir: sonsideres oporta.-Ila- xistes de Roma s'aconsella la ma.
Ginebra, 2. - La delegacid es- i sacrä especialment a la discussió tI anundat pl dissalad
jor calma i serenilat per a eviVeS.
la eapital.-Ilavas.
Roma, 2. - Els oficials de da tar que es repeteixiu els fets tu- panyola a la Conlertencia del del projecte Delacroix.-Radlo.
Roma, 2.-El senyor Mussolini ha fet les següents declaradotas respecte del seu programa

LA PREMSA ESTRANGERA
La qüestió d'Orient :: El
naoionalisme turc
Al "Journal de Genéve" un sets
corresponsal de Constantsnoble
escrita que la (Itirstió d'Orient,
en l'estat actual de Rússia, es
Aruba plantejada entre la Iluita
del par:helad/islas, sobrieaxeitat
per la vichiria aliats, i
una resuma:ció de Turquia. "Els
grecs, mal aconsellats i mal engoratjats s'h:tn haneat a una
aventura que depassava hure
mitjans. L'ideal de la protecció
da les minorres ha fracassat en
les actuals circumstäncies.
Gräeies a da participad() eminentment diplornatica de França,
a l'acció ferma per() conciliadora
d'un general i a l'alta autoritat
de S. E. Mustafit hemal Paixa,
que, després d'haver provat els
seus remarcables talents
s'ha mostrat heme d'Estat
:Tuna rara ponderaeiú en Pella
S'ha evital, ora per ara una situad() plena de conseqüencies incalculables.
, Heu's ad, dones, la qüest10 os
les "minories" regulada a l'Asia
Menor, trägieament, i a Träcia,
diplomäticament, segons cal es-(
perar.

El gran punt d'interrogada es
tConstantinoble. Els turcs mes
intranSigents consideren hure

eelvindloacioi» naeionala •aljä-

fetos, lulture la qüestió dels Estreu si la internacionalització (has

quals comprenda perfeclament
(a acodició qua no es tracti d'una
honorable comissid de la S. de
les N., sen s e cap mitjà malaria l
de amada, ni tomp('e del control
d'una sola poldecia), exceptuant
aqii,-;fs dos imuts:
1. La qUeslia de les capi t ulaeins,

2. La qhe s liú de les minories.
.Sabre la prumone. san intransigents i deelaren que no pudran
desarmar abaus d'haver-ne obtingut satisfaedió. Sahre la sapina ele proarame3 sdn radicaUssinis: l'evilenaciú de les minories. Tanniataix ajad no as (1,esitjable, Milano procedint-se per
rniljans reernlars i padrees.
Sembla que hl ha matèria per
a una negociada, D'una para conCeSS1O a Turquia sobre el regim
de les capitulacions i, de l'Estira,
garanties fiirtnals per part de
Turquia a favor de les minomies" per a la Ilibertat absoluta
de comerç, i tija tractament igual
al de tots ele ciutadans de les
potencies aliadas.
9••
Per a l'enviat del "Tarimas" a
Constantinoble, la qüestió d'Orient surt del Talare habitual de
Lea

eoalerencSaa de la post-guer-

guarniel() de Roma projectaven
una manifestació en honor de
Mussolini, per() aquest, en carta
dirigida al Comite, organitzador
de l'homenatge expressa el seu
desig que no es porti a cap la
manifestad&
"L'exercit - diu - no pot ni
den aprovar ni desaprovar els
actas del Govern i solament
correspon obeir i esser la salvaguardia i la seguretat del pais.liaras.

multunsos de Bari, puix tot desordre no pot ara sinó perjudicar
ans que afavorir, la causa feixista.-Ilavas.

na: és gaireW mundial: interesa ta lar própia direcció. La Turno tan sois Europa sin() el con- quia de demà. an virtut dele p re Serä "sej unt tots aquests palea ceptes de la SeVa
orientals, treballats fine a la sang,; ca" ; carnear à al reconeixer tota
cual la rnateixa Turquiia, per l'es- zona d'inflmlmeia; s'onces:11dt a tota prolecció; demanarä als seus
perit naeionalista.
Cal saber Que rl "nac,ionalis-. súlidde grers i armenis la sunao" d'Angora enrama adatad- pressió de Ilurs patriareats; nomeni la mateixa conecianeia tur- mes reeoneixerit cota a ssus els
ca. Tole els liares san nacionalisa tures ortodoxas, católies, prolestes i viuen i emohregmln en un tants o jueus.
La nava Turquia es considera
mateix ;espera. Alliberats de loto preodipació purament políti- una /ami() europea; pera el gran
ca, formen bloc: 1,n tut cas, per ajut moral que l'impere Itere ha
thar mateixa cohesió, testimonien trotad durant la darrera guerra
la faledtat de la idea estesa per prop de lres-cents inilions de muDeciden 1, que Turquia era inca- mans de l'India i de les nacions
pac de sobreviure als males pro- veines, no es (ildidat. Cal qua els
funds de les darreres guerree. diplomàtics alials no oblidin que
Dein un vell tuco Que "es més di- la guerra ha girat :l'ànima orienficil de fer dasapardxer un vell ta!. A 'Mudänia, la Talegada naimpon i q ue de bastir sólidament cionalista ha donat la impressiú
un jove nació".
d'una potencia ponderada; cal
Turauiä s'esforcarä abatas que ara assegurar-li una part equitativa en al regfarnent de pau."
tot a la conferencia de pau,
g uardar entcrament, jilosarnant,
La polftica exterior del relferotgement el Sell caräcter naatonal. Dues qüestions sent dixisme Antagonlsmo franlectament: la de la seva sobiras
eo-feixista
nia i la de la seva independenQuina
serä la política exterio r.
cia. El turc sent una deseen}taima profunda per l'estrangsr. del non Govern italiä? Per a Jac-,
Ja no paula d'imperi otomà; vol emes Bainvilla, a l'"Action Franuna pätria turca en la qual, çaiee", les fetos al
essent amo 1 senyor, nomas ac- 'Malita", que ahir reproduírem, i
la dinaissió del conde Sforza, a
ceptarà el mínimum de control
indispensable per a assegurar les que ens referfrern, han produit
sayas nalactons internacionals. mal afecta n França sobretot de
Tot i acceptant la eoldaboració la manera com han estat des:
"Despres de la Tunfsia, escriu
europea volen coordinar-la a llur
própia voluntat 1 realitaar-la po. Bai.nville, el senyor Mussolini ene

Treball ha ofert un banquet u
les d'emes detlegacions.
El comte d'Altea pronuncià
disrurs agraint cl nomenament
d'Espanya per a formar part del
Consell.
Parlaren despres lord Burilham, Id. Fontaine, president
Consell d'Administrada; M. Albert Thomas i el senyor Dumeta. Tole els oradors torea molt
aplaudas.
La testa ha resultat Iluidíssima i contribuirä segurament a
assentar el prestigi i les simpaBes que te Espanya.-Havas.

reserva un allre afea Quin?
pensa an l'aeord transporta! d'Ortent, en Djibuti t en les
"compensadoras colonuets . No
(lubti petsi el senyor Mussolini
que mlii du francesos han interpr.etat les eaves al.lusions
neislerioses i han eregut que el
folxisme ssguardava Córsega,
Niea o Savia. Cal recordar que
el comt e Sforza dimití del ministeta d'Afors estrangers diespres
d'un dissure hostil del cabdill f eixista. i quo ja aleshores Platee fixar l'alanceó en el programa
el'italianitat dl senyor
ni exposat en un discurs fogós,
impressionant.
Es natura, ' qtte comte Sforza no hagi romàs al servais del
non Govern. No podarla per() obiidar que si el conde Sforza perseguia amh Ing(eestävia una
politica d'aeostament que ~bailen frixistes i nacionalistas,
seguia lambe, en els Consells enprems, una líala paral.lela a la
de Franca, cosa qu,", exasperas-a
als socialistas i al senvor Nilda
Cal que senyor Mussolini
escolleixi: la polilla:a de la Italia imitat i d'expansió italiana no pot
esser a la vegada nittiana ni antenittiana."
9••
Sepias E"Humanite", da Premsa francesa que denota sempre
una inverosímil ignorància del
que

pas,sa a ¿estranger, no sap

cona situar- sd d'avara ei f
me. Si ,luna banda
aquest movintent tina s
secta de l'altra els iint
elarar

S.`11 Pinar pl..

per Por política retraso
"lli ha en ets die utrs
le, (rases impor t.:10s p-r
rionalistes francesos e1
int e ressos ditälia a la St•-, rte.

rränEa, a la Tuntsia. esa
but qns
si tmasiú itssssa
sa dels itahans a Tueisis MI ese
ta l un argurnent f.: 11,1!' al
desenrottlament de rime s .1
me i del ealonialisme
fa una dotzena
cara Mussolini era 1.1e.
antena Per als naeheno!,s" •
França ha milla :. la
sia a Italia e s osnt e"s
mCs 11,n/densos que els
Sos en aquest pafs.
La pollt:ea estados f . ,., . . 3 e)
antagónica amb la del, ra.
listas france.sos: lleaenisr 13'
liana a la Mediterrhnia.
lucia el fons as lisies assir1ea0
(hereus com voten t:'.SSN' 1, rlau
peri romä • mentre cise 9:;e1
molts v 'notitas per a Mi'
dictes amb Alernanya.
Davant cl fet rsalitzat, Per4
„,
tota la Premsa francesa s'alv.
Mussoltia
na davant Mussolini.
es tal Poder; què vol do. ailet
Que el foixisme és exceder/II
Car per als feixistes "allä on
ha la força hi ha la legalität.
Tanmateix els proletaris kolle

aprendre's la

—

D:yendraa 3 de novembre
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Nova York, 2. — Anit tengue
llo l'anunciat match entre ets
ranapione de pes mrtjä Walker 1
Britton.
El match, que havia estat concertat a 15 rounds, acabe amb
eicteria de Walker.—Ilavas.
VACA ACASADA

Allahabad, 2. — Avui.
araba t la vaga que venie
stenint
eds obrers de qual
fàbriques
textils.—Havas.
EL GOVERN DESIUTORITZA

ELS FETS FEIXISTES

nona. 2.-1'ne nota oficiosa diu:
'Que enterat el Govern
tenis ororreguts a Nàpols i altres lloes, promoguts per supesabe fc7xistes, ha ordenat que es
realitzes immediatament una detingitda investigarle, de la (mal
resulta que aquesta incidente tercia provoca i s per individua diefrarats de ferxista ele guate seran jutjats 1 castigate amb la
Major severital—Havas.
ATEMP":"AT CONTRA UN Mane
T'U TXEC-ESLOVAO

Praea, 2.—En eassar prop
Enssitx un autrunabil en el qual
bi armen el ministre de la Defensa Nacional fiaren teta contra d'ell
tideans dispare.
Es creu que !'atemptat fou projectat i immea per agitadora magyars.—rfavas.
GENEFIAL MEXICA AFUSELLAT

Mexie. 2.—Ei general Murenix,
eap dele rebela, ha estat atusehat
EL CONSOLAT riELcA A NOVA
YORK
' Nora York, 2.—Ahir s'obrIren

nevaniert les rirl o'nes del Consolat de Mèxic.—Havas.
Urd IXONUMENT A LENIN
?deseen, 2. — El Gevern dele
Soviets ha drcidit d'erigir un monumert a Le nin al lloc on fou ferit ea 1918.—Radio.

FELICITC.C/CNS
Riere, 2. — 1:1 presalent del
Consell d 3 ministres, senyor Mus
bolini, ha rebut una enorme quan
Wat de te i egrames de felicitació
tart llLàiia cona de Testranger.
e-Ha vas.

.DECLARACICIel Da: EIZIN8£51YOH BRAUDiLLART

Paria. 2. — De regres e de l'Arnerica del S'el ha arr i bat moneenyor Baudrillare el qual, interrogat pele periodistes, declarà
mes es mentir' enorgullit 1 enantat de l'excelent acollida que
s'he dispensat a la inissih fraicc91 a lote ele Ilers d'Ameriea
tele:e-gula pella representante

5:1

Interposarse entre la elatja dant i Kandusi, retornant ß
1 ell combo).
plaça, veien en el trajecte receLa plaça va rompner el foe rregut que regna gran tranquIllessant abandonats els bote', que tat 1 malta gent fugitiva que redesaparegueren despees d'estar tornava als sana casals, obseralgun temps Censo govern, vant remate i bastante indigeereient-se que s'enfonzaren.
nee impele en les tasques agrtL'enemle tem non dispare, fe
coles.
-rint,Ileu acp,d'unbal
AUXILIS
SANITARIS EN AVIO
al sargent d'artilleria Josep Sän
chez.
MELILLA. — Anit es trobava
El comboi a la plaça C3 feu en el teatro el cornandant metge
perfectarnent a plena Huna, ve- i notable cirurgiä En VIctor Noient-s,3 el "Bustamant" I fae guera, quan arribé un ordenehia
tuteo dee de Ilarga distencia, de la Col/uno:ende iIi va entregar un Mea.
sense que Penernie Pagredfs.
A Melilla no hi ha hagut noveEl doctor Noguera es dirigí Setat en el die d'avui.
guidament a l'Hospital de la Creu
Despees de sostenir el combal
Roja on recaí instrumental i
d i que vaig donar constata i re- tia botique i en un automabil
tirar-se les torees als seus eam- que estaba preparat, esperant-lo,
paments; l'enernIc en la sera re- mace a Nador.
tirada atacà la poeicial de TisiEn aquell aeródromo esteva
Asa, i amb mejor intensilet la preparat un aparell en el que
coneguda muta oil nom d'"Avali- monté el cirurgià,
zedilla de Tisi-Asa."
L'aeropla va pendre rumba
La guarnició d'aquesta, auxi- cap a Dar-Driuß.
liada per la de les demes posiDespees es sapigue que havia
Mine es defens, sebutjant l'e- estat eridat per a assistir ale tanemie, arnp perdues.
ras do l'agressió de Tisi-Asa.
Sofrirem lee següents
MES DE SEIXANTA FERIT
Soldat del quart regiment de sapadors, Antoni Latorre, mortea HA MORT EL CIERNA D,ANCI-EL
soldats del reerrnent del Rei, RaKRIM?
fel Derroca], Penderle' Lepez Pee
MELILLA.—La duquesa de la
res, Martí Poro i Cristi, morts. Victòria i damos infermeres han
Cinc ferits de tropa del regianat a Dar-Drius per a asistir als
ment del Rel I un ferit del ter- ferits que no puguin arribar a
cer regiment d'artilleria de mun- Melilla per la gravetat del seu estanya.
tat.
Avui, protegit per forera del
El tren de Tistutin ha portat GO
glena i dues companyies del re- ferits, que han quedat installats
giment d'infanteria d'Afriea, ha a l'Hospital de la Creu Roja i a
estat portat el romboi a toles les l'Hospital Dockers.
possiriens de Tist-Aasa, havent
El capità de regulare Antoni
quedat Penemic molt quehrantat Gómez Iglesias rebe tres trets de
en el combat d'ahir, ja que du- bala al colee, al ventee i en una
rant la conducció (del comboi tant cama. Estä molt greu. No volgué
a la anada com al retorn,
retirar-se de la llena de foc, malforces no han eatat hostilitzadre, grat ésser tres vegades ferit. Enno havent-ho estat tampoc cap tris al campament de Dar Drius
de les posicions.
en una 'litera, cridant visques.
Les confideneies assegnren que
— ele harquenys azules fel'enemic tingué maltee batees
ren una Incurstó fine humee.
quedà escarmentat, corn ho de- Porten la novia, donada per domostra e/ no nave r estat atacat les mores, de qué, els cabilenys
el comboi i que dues escuadretes de Metihua sostingueren comque asen han volat, no han obbata contra la harka de Beni‚-'"rat cap concentració apart ta e urriaguel, que tornava de Punde Remar, que serà atarada in- ta Pescadores, resultant mort e/
tensamert per avió, cooperan?, germà d'Adb-el-Krim, que estule-seis/adra arel) ele sena fore
diada per enginyer a Madrid.
ceetic del rebele de Tensaman.
ala noticia es dóna anda tota
elecons manifestacions
classe de reserves.
del c ernandante militar d'AlhuceNOTICIES DE MELILLA
mes han onejat diverees banderes hlanqree en les cases que en
MELILLA —El zoco do Telatza
cara queden en pele
verificat e: 23, asiste el moro BetPer a m i llor atendre anits als Kaad, que es titulava Muley Hafertts arribas a Denle, foren trans fid, produint la sena presencia
¡metate a dit cam pament en avió un gran disgust a Mach-Bu-Kuel comandant meren especiaiis- neh( el qual disolgue el zoco a
In. senyor Noguera i una en fer- trets,
mere de la Cree! Rola. que, amb
lBel-Kaad tractà d'arribar al
gran esperit i abnegació es pros- punt conegut per Si-Al-Bu, eslä a co.
sent assassinat per un grup de
AfTlIASI mal( he visita? Per/tire
moros que Ii sortiren al encontre.
revielant lee barquee d'A.bd-elLa nona de la mort de Bel-Kaad
Heder i Arrangen.
ha produit satisfacció als moros
He trienal despees Dar Quebe tamice d'Espanya, dones es trac-

' (aya d'un subjecte que traballava
contra els espanyols.
— La harke amiga de Guelayn 1 Beni Salo!, ainla trepes de POindigena, comandades pel tinent del gurn senyor Monteys,
sortiren la rnatinada d'ataje de la
posició do Mizzian de Beil-Seid,
fent una "razzia" a Beni
arribant quasi a la posiclei d'Isumar, on recolliren dos canons.
Tornaren passat migdia, sense
desee hostilitzats.
S'elogia l'actuació del kaid de
Beni-Said, Amar-Uchen.

DE MADRID
CRONICA CORTISANA
Han visitat al Rei el secretar'
do l'Alta Cornissaria i et delegat
del ministeri de Foment al Marroc.
Els senyor Pons i Bague i Marte president i secretar) respectivament do l'Associactó de Dependents de n'avena, han fet tramesa aquest mate al Rei, d'una
placa i un tito! nomenant-lo president honorari de la dita entilat.
Tumbe han trames al monarca
dos elburne, luxosament enquadernats, amb centenars de firmes
i una expresiva dedicateria.
OANVI DE PROPIETAT
"A B C" diu que ha estat adquirida la propietat d'"El Liberal" i "Heraldo", pel senyor Luca
de Tena,
SOCIOLOGIA RETARDADA
O UNA PARODIA MADRILENYA
DEL FEIXISME
-La Unió Ciutadana ha publicat
un manifest tractant deis problema socials.
Diu que la clesse maje, m'eh
principal de l'Acció Ciutadana i
la quo sofreix les conseqüències
de la Huila entre el proletariat
i les oteases riques, es la que té
dret principaiment a esser alosa pels Governs en /es seves rei vindicadoras.
Estimem necessari formar el
gran bloc nacional que imnpcdeixi
L'Acció Ciutadana vol la Ilibertat del treball.
No admelem mes intermediari
entre l'obrer i el pateó Aue l'Estat.
Considerem que és fundó d'aquest, fixar el jornal o 80(1 minina,
aixi com atemperar el mäxim
d'horas de treball el caräcter d'aquest. Nomenarä delegaba trineotors que vigilin el compliment
d'aquestes funcione, però també
diem que ningú com un mateix
coneix les necessitats de la seva
vida. D'aquI que fora d'aquestes
restriccions que pertanyen a Pastel, pot l'abrer manual o intelectual contractar amb el patró hores extraordinäries de treball.

FrItrn.
F.

DE

S'ha posat
a la venda
el volum
primer de la

SOZIE7A7

2.—No es sap res oil&nlreeet li p is cepneaale de la
p rinre9a, intenta :yeti un príncep
rurnanes.—Rad:o.

HISTORIA
NACIONAL

EL PROGnATIA FE:telYieel
Rama, e.—"Il Messaggere" ;sablee , a grane trete el programe
Pfe, reamental feixieta aprovat
pel Coneell de ministres recordment ', Melare, 1 afirma que
aquest pregrarra ronstitueix la
veemlat reial de Mt'narid.
Ea agiten programa figuren
nro., sèrie ile determinacions radie a i s d'ordre finairle r i ecolerdadere art es do sanejareent i positiva reennetrurció.
que demostraran l món el ferm
proosit del resmorgiment d'HALL—Raras.

E

CATALUNYA
per.

Antoni Rovira i Virgili

Daili310 DE LEHCHENFELD
Munich, 2.—El presiden% del
Co nmell havaree, sen yor Lerehenfeld, ha dimilit oficiatineet el seu
eärrec. El partit popular havarea
es rennire flema. p e r. a designar
Ii sucessor.—Havas.
-LA

EDICIONS
F'ATRIA

Diputa:1016 5
Telèfon teS7

DEL MARRO(
1'.

EL COMUNICAT O'ANIT

El te legrama de Guerra d'a
íquezta nit
Sense novetat, en terrildris d.
Ceuta, Tatuan I Larrain
A Alhueemae, s e gons comun i
c omandant militar, anit, -cael
lee vuit, Se senil un viu tireiteig
Catre aduana de l'e .squerra de la
;tocara,
A les nou anunciaren efe sen-

i mane la p resencia de dos bar
flu ''(e a amb moros que marzaver
per la nora de la platja en dmeeA) e Suani. preilaaaal.-se. •ggL11-

7

.4•11,

ERA EUR

MI

de

eringratuU lambe el pretat de te imm e naa simpatia que
arnerlears acaten per Frani a,
ti be an deixa le reeorieixer s
-eivsarnpogadquelí
tealit,e 1 ele a gente alemanys.
Arre.à manifestant la seva opi
bel i el e^e &sig de que s'estabirixin a Amèrica ceretee de propaganda fran-eaa en Mengua esparteda, ariete per França. -eHayas.

Alomr.

lediMMNITENtel t

INFO RMAC
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osaltres no sorn cuentos del
*quita', perca si desitgem qtre totborn treballi, que el capital no
estigui en siete sine que actui
oon.stantment rendint electa útil
•
a la nació.
Considerem licites totes les
vagues que tendeixin a reclamacions justes de reivindicacions,
però ens oposarem a aquellos que
afectin ale serveis , públies, perqué al produir-se perturben la
vida ciutadana,
Ja que la Humanitat viu de la
terma, aquesta no ha de restar improductiva.
Per tante'tot propietari ha do
treballar diana manera equiletiva, perque rendeixi mejor electa
út
Funant-nos en que els pobles
sigueren mes grane quan mes
forte, fou la seva rata es pel que
considerem una fundó principal
la de l'estar, de l'educada, física,
obligatória i per, fi, que l'analfabetisme ha d'evtingir-se räpidament.
5 1.5 TRIBUNALS PER A NOIS

En la darrera reunió del Consell Superior de Protecció a la
Infancia, despees de despatxar
els aeseaumptes de trama, quedis
enterat oil Con gele amb sattsfacció, de la tasca juridica, humana 1 transcendental que celan
fent els tribunals per a nois a
Barcelona, Bilbao, Sant Sobastlän i Tarragona, i s'olorgä autorització p rque come:mira a
funcionar els de Múrcia, Logronyo
i Cartagena.
Foren aprovats els estatels
deis Reformatoria de Valencia i
Cartagena.
En la campanya contra la immortalitat infantil, va acordar el
Consell consignar per a corleare
a premie, sis de 1.000 pessetes
i altres sis de 500, mr als metge sque acrediten haver reduit
considerablement aquesta merla
litat en les seves jurisdiccions.
Considerant que la m3itat d'aquests premie eón fundats
doctor Ferran, de Barcelona, s aorda donar-li les gràcies i fe-c
iicitar-lo pele seus admirables
estudie i Hura èxits en la pro:llene de los malaltiee ep!dieruignu.

duele, ja que s'estudiava una
mula que recollis les aspirareone
del comerç; acorde:
Primera. — Comunicar ale
electors de le Cenen, mItjaneant 'letra abs Gremis, que no
presentir' les citades declarar
eions.
&lona. — Continuar la °ama e.
panya Ans a cowsuis que e4
Govern es convente/de la justicia
d'optar per un prudent reeärreo
de la contribuci6 industrial als
comerciente individuals aludita
en' la Llei, ja que aquesta auto,
rusa la ministeri de Finances per
a elegir entre el recerree 1 la Incorporació, i es mes convenient
nene Ilque arresta per al 'Free
sor, que no augmentaré Itere
gressose sine qn 3 veuria augmentar les seves despeses amb
mes persotial, i per al comerç, qua
no pot viure sota la COBC.Cii+ de
tantee Lleis i trabes que impldeixan el desenrotllo normal, car
al ternps que han d'aplicar a Pe-,
xereici de la seva professió, s'ha
d'invertir a l'estudi de Lleis i
Deceets fisesis, i que, malgrat
de la seva voluntat de wmplira
deixen sempre aparenta moe
tius per a expediente de defraue
decid, amb multes i demás nao,
lesties i perjudicis; i
Tercera. — Demanar que es
reuneixi el Consell de Cambres
das Comerse perquh inseundin
petició de la de Madrid.

Les reform8s del Liceo

Notables reformes 'l'han ine
troduit, mereixent ésser sementada principalment la inetaLlaeid
d'un esplendit cate-bar als bei-'
los del teatre, tnatal-lació d'exuberant bon gust i remen. que a
eärree de l'arietocretic Circo' del
Liceu ha dirigit el tan reputat
arquitecto senyor Plantad* i que
indubtablement acre el millor de
guante existeixen als prineipals
teatros d'Europa.
Sitian col.locat alfombres reves a tot el teatre i s'han pintat
ponles I corredors amb tons de
veritable bon gust. Ska canaria!.
LA CAMARA DE COMEND__
El ple de la Cambra Oficial de Paniega llum del hall de l'entra,
Comerç de Madrid, s'ha ,reunit da per altra moderna I adequaaprovant la designació de vocal da a l'ambient del hall.
Als pisos quart i cisqué s7ie
per a l'Institut de Comen i Indústria darrerament ereat en el han introduit millores que han
de inereixer unen f rua elogie; s'hi
ministeri del Treball ,
Ha examinat despees l'aplica- han canviat ele inearnodes asiente
„ció de les Beis tributäries que per ahres tapisate i molt ceracaba d'aprobar el Parlament i !nades . Ha desapareseut el cata
resultat de la %elite lela al impropi del tea/re i en son lloo
ministeri de Finances. 1 tenint s'hi ha instal.lat a cada pis un
en comete les manifestaelons rafe-bar amb toles les comodidel ministre a/s vocals de la Carn
ata.
bes de que no seria neeessari
A reseenari, tot esperad t la depresentar en la data fixada (15 finitiva i Important millora en
de novembre) les declaracions projecte, minora que de portarJuradas de comerciante indivi- se a terme, emelrearin el rfeen
te la eaterroria d'un dele minore
Milltillär9
tealree d'Europa 4 América eist
han introduit milloree de Ilnm
a la boca de Peacenari (farrera
de lee cortinee que formen el tele, e'hi ha posat im doble maro
de tone obscura, obtenint-se aixf
en millar efecte visual.
Durant la temporada de Qua.
resma es dentaran 4 concerts pel
gran pianista Setter i probablement "La Herenda de Saat Josep”, l'obra de R. Staniia QUA representa per a l'empresa grana
saerificis.
A la temporada de prireever*
no s'ha resolt entera al es donare ópera sola o ópera I ball*
russos.
De la reforma en prnjeete:
L'actual Junta de Govern, que
tant s'interessa per a dolar al
nostre primer teatre de tots
;muelle adelanta avni ind i epensablea per lea nereseitats que cada obra moderna ex ig eix 1 desmes d'eacodtar rintpressie ene
a l'actual ernpresari, senyor Mesbeee. li nrodui l'eeeenari del teatre de Dresden, deridl fer ventr
Penginver conste/dor d'ackupll
famas eseenare q ue a la vereda
1/0 le del d'finmburse, Charfotere-,
burg, de Berlin, Martin de Len.
IIris i de la propera reforma de
!'Opera de Paria. Areihat a afine.la, el senvor Ifneann ha aixreat
piaras de 'elerenari i eetnalment
PSIA trehallant en el proierte I
p ressupost QUA ileirra pretAlltar
allana de fr de mes pereue la
Junta l'eatudii i el preseuti 11.
l'Aeep inblea general.
Gran fe; 14 sacrifici que la pene
pietat del gran 'entre s'impone
RI3)11 aquesta nona reforma, perla
liorter-se a termes eh limera.
re enramen!. pel hl ene suposa
per al norte, primer censen,
le sola Iniciativa de la Junte
de Govern mereix el mes entusineetn a p laudiment 1 al felicitar
a ella. Barcelona den retro en
homenatge a la pene/el/U tota del
LI -en, que deeproveida de toa
interés i sets pa t
de l'art 1 elte.
In e l litat reconstruiste dloatra
megnific (entre.
Amb In reforma fintri aquel%
conetart protesta de lee empra.
'es de no peder 'presentar les
obre& amb la deguda propletat

De venda
en els prin-

.cipals Itiosr:os i llibreries

Tots els catalans han d'adquirir aquesta obra

111311331111

An qué alguna queoblenen

eyalet Axit a l'estranger no pe"
den donar-se al Lleco,, por M.o
fieiénelea de l'esoellart•
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Companyia e earsta8t
O ptas - Leonis - Callgo

Plaça eI Teatre,

214!u

1 PÎInEID3J Pilate Te1èfò?ß,M25 ¡ 4136 A a

a
Dious, diumenges i dies festius, :
a Ceda nil
a
natinée a les 4- tarda
a
a
uu
a
;i rcvista de grandiós èr
aa
a
rd
a
rd
u
-CRI-CRI
rd
u
u MAGNIFIO DECORAT, 600 VESTITS FOUs DE 1A CASA MAX
a
a WEL..DY -100 .RTI8TES ESPANYOLES 1 ESTRANGERIZS, loo a
u

As-ui, divendres, tarda, a
les cinc:
1

•

dos actes,
ANITA,

•

dicallsta;
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•"TEAT RES--

rnrtia'ant l'ajornae,ia4 de la seva
ltctuació a Barceiìcsria. Oporttinri -o
metit s'a y isarh la dala en que
aquesta tinelrà lloc,

Gran Teatre c!eI Liceo
Temporada ¿i'tiiverfl de 1522 23
Companyla d'ópera de "prlmiSSl
eno ca"t.ello".—Qurda obert la
a 70 fitneinns . ( 51 le
-bonameuìt
19 de tarde) 1 el a 51 funcione Ile oit.
ja jj

TeaLe CaIa Roa

4

TclltOfl 35000 A. Mist. dicen- j
C5Cres, a les CinC. liUtOils o

seid ¡ a OeS. 3 obres dr gran
êail Cuas6 de ta,crr.n, dEn SSparre;
La luiS da Pos c000aflyeO, asi
tracanada dEn Montero. 1 L'ospeuit de- tacunyda. Ce reas broma. rd
•
II
Ist el ecco (ott trEn Sagarra
-

rd

EL MA,a!',OPJ SEITET
1 LESPERIT DE LA CUNYADS tIot000 es , a O petsetes. DemS.
5 diOsaSIte, tarda, programa esrep canal. 4 setes, 4 Ei matrimolti
coceaS L'aapaa'tt do la cunyaaa.
att.
IOTEAES°ANTISSIMA
-LST1YIIeNA
LA ZOR!bN'T P!ÇSGOALENA

rd

rd
£1
u
rd

11 rnnsotS camC.dla traneesa. de fm- rd
noCabte ¿mit, so repreot'ut.aciOns e 1
PartO. Diumenge, a ('o trEs. ei rd
rscravettóo esaectae" El princep rd
blanc. ° preos popol&rs. A doo 1
U quarus de Sto, manitlr programa. rd
5 aries. 5 rd mete,mont ararat 1

La somrieot lIce,caicna.. Vespre;
L'e55orit do a ccoyada La toan- rd
rient Ms8daler,a. Es despatxa a
comp.tadaria.

rd

u
a
pi

TEVOL

Li
rl
LI

Tetre Lírac

Nil, a les 1,0:
la sarsuela en 1
arto i tres cuadros. .ioia rd
: musÍcat ' del niestre Caba,_

u

u
U Hero, -a
rd
Gigantes y cabezudo
a
i reestrena nC la sarsuela U
cii un arlé i tres quadrola,
a del medre Chapf,
j
EL BARQUILLERO
Denoà, dissaht e, resol rena, U
Abanicos y panderetas
a
U
•

Grtii Te a t r e Esria'°yol

a

11

1 TEATRE NOVETATS
rd
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a
a
U

U

¡2irc Equsatre

rd
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rd
a
rd
a
rd
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U
rd
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U
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rd

PIOVA COMPAPIYIA
composla 15 er leS nn'-mlules SirSedenn LcnEi, eterulee-loqinO: 'Po- JI
rorsot artd Papi, CSrÛnirtCS: Los JI
Troj, Finiyng Rece, lrapeois mo_
‚Uhu CZnileE; Adulada i CItaron,
acróbate'i rqflhlubrlstes; Mio, Elo J
Thea, eqonstre teotipe; Max thai- JI
loo, persones arrObases o la bis(-muto; La bella Schreiber, cieganSueldOS ¿mrtu're a ('alta corola;
retla' de flusses. l,'lnrrr!hte: Eis
Cormonn Albanos, apidnlllda pa- j
ella de cIntos. l.a llucrulbte; Ele
8 Mótidon, 8; eIs famosos dos -ns a
Rico l Aiea j lo Sena trottpe. ne- fl
luiS, larZa. it Ono qnarts de cIne,
tivatlnde, Oit, a treo 0115150 de den, a
u t]lltnlcnge, tal -da l nil, catrlordl03-es ro-,r;ons.
a

Ii

La Santa Es3ina

rd

oue 'esLrenarà el vitielil
rd
U (Itmecres. - NiL,
u
rd
•
a

DON lOAN
a
u DE SERRALLONGA

SiA
JI
J'iuhra meetra d'n Juli
rd
Daistas

pid'CIj arles Ray.
a
u
lairduUuuIiiuIrdrdIirdrd

: CONCERTS::

Palau

Companvia d'operefa VICTORIA PINEDO
LLUI3 BALLS1'ER
Avul, divendrOs , a la tarda, no
hi ba fundó. A tres quitrts do
deu, Al toro, que s una mona;
estrena de - Ja farsa-rioalrimuuruuai
CO 00 ade, de N'Antuiji Paso i
ed medre Luna, EI apuro de Pu Pa Que és gran Barcolonal Exil
cito na o ró o.

Teatre Cònicu
a
AyUI, d,sendren, na, a tun Quart rd

U DON JUAN TENORIO
Segen, (a Itegeada iiramdttca ea 7
U arles

EL NUEVO TENORIO rd
pi DIssalite, torita, no lii haarS tan- rd
IJ cid, tuse a montar el Amoral iii-J El aglttal ruco. Ntl, estrcna: Ei
p apsetal roas ites:lrrer g iónt) Miii; S
u aulas; El cuitarot do tus venenos,

l7itim ronerrl. demà - pasea!,
(liumonge, a les 5 de la tarda,—
PROGRAMA: Primera pitrt: Sirnd
fonia de "Ml hsrber do Sevilla",
Ioesiui; "EI somni' de Canop",
Zamazenil'h (primera auillció)
- "EI vot dsl brrinot", ItimskyKorsakow.—uSegon part: "L'arJesiSna" (suite), Bizet. —''crce
rus part: "Simfonla pastoral",
Be-othno'en. — T,oealilat.s, de. 3 'a
7 tarda, a l a Unió Musical Es
a la nit. al Pa--loan!.Dtsbe,
lau. iulmenge. a taquii}a.

a

SLA /EüLtM

so

a

JI

Saló Catah;nya

rd
rd
rd
U
a
a
a

riototuie tecOl fsvud. dtvendreu
moda ealrcta, 10511 dein êsits, la
- in- Sor pol lI'tIl; de la lemperusda,
u la nOs Preciosa Sola dOrt, Ccl
Oriol rnoeriunta.ojsur;a; t.'adsoicntnichton, art, tase 1 prenrntn• b:o
ctS coto no 011a v1st mal; tot lOarmInna ,'eu,rb aq':rsla oteraertla rL
nemctnl-rOrlcA. 11,011: La ters-5'Sso 1
a Jouaa
il'ud3fnot(t'(l peri not's te
U Gab,
1 el sensor,onat match 110
ttnna Complonol d'Erlropa; CriqsiWynn. lIlOm'ts'P, o!!, el los coperd rat rs tevrnlmeni: Ola tres mv,5
qsatara, per Daatlaa Fairbotolta.
Pi

Avit!, Robînscti Crusoo, seinn;
lI puct'da CGO; Domadora dhomcS; Sirene dc lostany; io patinad ura.
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- a1 Iüill

Cornpanyla do comèdla

(ia Iehtfe i:S)aflyiI

GLJELL - TUDELA QUEItIO — C&TE3
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Immens assorUt c*
gèneres per a vestits
i gbtnys a mida

¡1

STELLA MARGARITA

"

a"

Abrlçs

"

°

As mii, L'anuilot; La fuaida dEn
Tomaset; "°t'crbabucna'; Amor
que triomfa; EI casament dol ma
PinAr; Dclictos cmmascarats, se
i uIt iii:,
-gouia
rd rd rd JI
FI
A
el
pi
JI

U

u
rd
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Aniotocu'àtla sold
LI
Petaa de lo CinetuatoraCia
U
u
O vtO, ðtaendrrt;, gmndiuis es U lleeelttmcnt: Estrella dcl film hin
rd
-t,)ric
FI
JI

Pi

LA CONJURAdO CE cEs.00lA

rd

fi
ose,

Palau Muica Catals

Dissabte, 4 je s5oenahc. uit.

a

i1tuns
i divendres

a

'••'-"

u

11
a
pi
U

El

U

u Tots eIs dies, a les dues

rd de la molinada, Gran Tard
as bann amerlcà amb atrae-

cioiis i ot'uOStr cosatintla, •
.
rd
u
,
rd
a

Lïcor del Polo
Exce(,lent dentffric, de gran poder ' antisiiptie. EI Sosa ús constant
asegura una formosa i sana dentadotra. fig sigle d'ètts

LA BUENA SO'iIBRA
GInjdl, 3,—Cabaret conlina de
ks set a dos quarts de 'leu ¡ dq
les dcttze a les quatre de la lOSttnada. -

MOBLES
MOBLES
MO2LES

Ciimposis'iolas elùssiqiies de
Bali, Mozart. llaydn, ltameau,
Oltuck, Ha p titlel. Puccini. — Localilats, dc 3 a 7 tarda, a la Unió
Musical Espanyola, 1 i 3, Portad
de l'Angel

Or. BODI

rd
U
rd
51
1?
u
a
51
LS
fa
rd

rd
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Preu

EJ -

quarts de

JOtES

\ILANOVA Ui'IIOI 6

peti. 'Viste ltririlried, flaig X. Corte Cata.a
lastes, 61°, ele 2 a 4. CHaira 0- San( Pan. 45 dc 7 a 10

::

Tarnan y s: 114 X 185 cm. i 7
cm.

3 bis, B

MaIs dc' la

ll{tJ
de 40 X 40

Lquidació

de

Univgrso

FrntPriciaI Pì!ace

Avut, diCe'ndroe, tarda. a tros
cinc. ilos inle.ressants
partis. NiL, a uit quart d'hnze,
g tos grandiosos parlils a ristell.
'Vcrnsells, Jalmo i Sataamend ;
blaue, Celaya i Palau.

Simadit (ktzinnrt d'Aholtamc:t
lp
i1.RIA £ARRI!NTOS
WANDA LAJIDOWSPÇA

X

_____________

¡20 cms

a.

P1.tCUe5

pianes • Xpes "3" per a co-

- briments tamany3: 2D X 120 Cm. 120 X 190 cm0
i 120 X 250 ciro JFAL1TA- S A. Madrid-VaIènciaSevi1laLIe y da - SaamanCa ". Ðipàts z
totes es ciutats impoi'tants d'Espany

CASA CENTRAl,: Darcolausa, PLAÇ.'. A. LOPEZ, 1O. —TLEFON,

--

lItlrdirdUaI3,5LirdrdlII

A .

lG4 1

a. 840.

Eaecclona

,Is'e enrC

prot,ue!.el ntsmh cal 1 'rS 1
lina eflitill II casorio ataab
c,.flt'u'rula lu!l3 de rete,m"r
ltls,'r!lOt, AbstenEr -sa AIDiermeCinr:. Encrlure LA
l'lISLICIT'.T 305e,,

íqil
v1tn
£1 ji

Gran Teatre Cortital j
Gro;. Cinema Buhè ;ui

-37 , -

n'ncma_e:a::

--

divendres, tat-da i

,

'b'

I12!lt
La

.

1)

'Curarãpid

RNIcIDÑ

Th ADELL
L5 'Fernsacia.,
Tres pniics

buena sobrealimentación serä Vd. sierr.pre joven ' vi- 1

) goroso

11

Avui, divendt'es, La tau serna, segona jornada; Un
• cow-boi a Nova York, per
rd Villlam 5. Hart; Jo acuso, r
segona i úllima; 1_a poca
LI del tro, per Monrue ,$ulio U hort; El númerO 13, re
l miat; Actualltats Qaumoçt. i
Diutnteligtt. till, l tavorda,
tercera jrnada.
•

J'l LÇIO'

aiimentaCil1an usual es ,

siempre deficiente y causa
„u trastcrnOS ai organismo. Hay l
que compensar la p&"da
o
L de energías Si es Vd. priavl \'1 sor y toma a tiempo una -

desltpo'n cara partIcular L.
t(el'rra clXatIIlbIit O SOCIO
Saat hei's os t. ju,riUI'e t A
l'tltt,lCIT,ST, lotee-ro 7057.

a-,',

t. CAR'IE LIQUiDAM'
¿el Ir.

L atencion priiton',ada g ru cl cspcciacuto es
amenude la causa de laquecas. Nmralg as,
se c':viden ClIC a!ufet
compuuithdos dc RHÜDII
lomados en un poco de agua libraron
ì Vds dc ladas usa idispoaicione0. -

)

Tisis -Tos

*Lt(I 5: ((tI, la Coltuillil

Cttrarló rtitrai lic la las
pcI tlrliçaltlrol, etlailteal Je II 001, broaqulls.
a -seo. Orbitilst pol sistema
ariknjsl,
Coto"iiltert pr,'
11111, llaOda Sant FaO, 41. de
y ( arO tic OS a 5 gIloOs
do 4 1 Ile 7 o 8. Fretes,
Ile 15 0 1 1. Visitar parlO
Calar, Pelay o. st, t'ri,ser. ,le
e istlirte tic 4 a 5 ouacla
dr' 9. 1 tI 4 1 5, ¡cOCO,

ÿ 1 es el miS poderoso nutritvo
que se conoce.
,

u'‚

u

,

5 oler

la it -sta i u;ur sie trsjr çtzs el etiéaijt
De senil en lud,,
itS îaruu:aclaç
Con.
Iras it lutpea;itcos.

o

105

rd a u aals u u u u u au u

¡ m1arUfaCttira

de - 20a 60
do 20 a' 70

-

EXIOTEF4CIES
i'íadrids Fumacarral, O

caAnla
Cwa

Retalls eis

nurneros

rd
u
rd
U

PO9Cnt t

de-SO a 100

gfl

Vad3s a l'enr3 1 al detall

i altres importanls

ESPORTS"'

des de 30 a 225 pesaCtes
Gabany sc'nyor, Ci ulf', de 50 - a 1 50 Pta.

Vestlts

Tecra öhier
Gran assortt en Metons,
Xcviots, Estarns, Gabardines, eìlardnes, Xes.
ters, Gèncres per a
Abrics i articles blaus 1
negres, Camusses 1 gèneres per a vestits jaqueta.

4

tournentaI 1

Hospital, 41

RanðadeSant Per,15'

e

rd
Grandiós èxt 1C rd

rd
u
E;

nil, 0rat;e11ó 0 programa: EI
k Lés da la vldua; Lis patinaEi Src! e1 1
doro; segona jornada de U
U RobtnsOn Crusos; ei gran
(uni La domadora d'homcs, fa
ei div'rl it El guarda 606.
DillutIs, Don Joan Tenorio, a
Po1itinc1aI
kggiUIIIiIIIUiJttUrdUU]faLLT
rdi2iI1RUtirdrduardLerdU
jlrdUki1ijrd1rdjrdrdi
_________

Aa-nrnptes padk'uliire 'ùl,Ji«nett ti ta"lebre at'tisla GLAOL
CiQNOFiT a retortiar a I°,irí,

Carla iaternaclouual d'aatomóbii$. 15 lis
noveu.brei. llOm-aO tic treno de Barcelona
a Vtlafranca, de t'estarió de FranÇs Cocrea, nartlda la Ire 4 Art matt; £ssso4.i.
leo 625 ; Especial dle'oela, places reonres- lles, o los 5; LlszQnu, a Ido 855, (le_spnlj
tiC liqiteln per al Iren especial (plaCes re.
ee'rsadesi t , apaueaot, tocatltsln ute tota melii a Peapa
lt iCono Cattlanes, 642) 1
'
a la laqUtIla eecirc 71n5'elttl.

ASALT), 12

JI
II

Cje c:r.a Noii - [1r!8 T;!

rd -rd
Ao'tli,

Teatre Catalá Romea

II GRAN PREM1 PENYA RHIN

'Iedtres '1 rI011it, :lui1llU 1

a

FI

lSlnrnenge, 5 rovembre, 5 te! 3 saneas
comp 'IsretalsO
a,celovoa4Oarcpa
" 115950551
Eapanpol -U. E. d• San.
Sabadolt-Aoeng
• Sabideu
Msrtlsnzio
martin.nc-Auètic
•dslo,sa-Eapsnsa
u. Ladalani
T.rraasa-iòpitar
° Ter?oaao
Estraden t lacalltats por IllIteSIs llartIlo es desnalzarail ea el ranap el Ata del
Iusrtll, —Pel partla Breel0az-EttrOP5, des
del dijous es lee tcIlut001 dtl corra
Fartafl3'.

J, MIR V1VE, S.A.
a
u
u
u
U
rd EULII UIIIftRI u
u
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O
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a
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AVUI, diVt'IidI'CS, tuirda i
lii, re-pelirió de la come-dii Cts (les artes de Pierre

FUTBOL
CAMPIONAT DE CATALUUYI

PANYOS

u
a
a
El
a

JI
JI
III
FILL DE PAUL I3AL ea
rl
35, Passeig dc Gràcia, 35 a

-Edl'rtcOsS,Pona;l0•i pnllnla, Oranadon; AlteOro Ile (:oa
p
ccl, Granados. Tortera part. --O
LI t'rrlodlo en ¡mo menor, RachmaniPi ‚soff; EI ¡serlo ilb5rii. Albóniz;
JI Fantas1s lmsupronaptut, Cltopin t voi.,
ItalmunmIlS 10,
14 jiOSlOfliO CP OOin
Plano
14 L'oet. ROOAURA COtA.
STEIN'.Ai'AY, fltrI'ct'td
1'. 1 ' O'i ".. tucitirtons rom - tic
romlam

'

MU SI C-H A LLS

As'lll. Iliventlret. 3 de
e mino 0,53r0 de eis! Oran cancflt g
bctuOsoa6'inarl, pqenonl . flt part la
coacertista ISOSAIJIIA con,'. iii!
II l' -'.cadsmls Marslualll. PROGRAMA: rd
U l'rlmrra part. —L.'Arles'Iraae 2
Salle, Bizott rcotoitla 1 AndaallEl tot, Plinio' LI, IntermezzO ¡ 'aran. u
l stola. En gran organ AEOI.l'.td, rd
fi Cep000 part. POsSorat 1 Caprie - rd
rd
14 o, E(orh5ti ìfoorig; lntprnmpmul
ti ,;itrnnco 4, Schubert; 11011110 Ca LI

10
PAPISETTE
18
• laterpretumta Pein sj5rbiitteo Biacot 1 Sensca Ildowanaff
ial
colt;tuiematiu e! programa el
D0SIA007A O SIO1tIES
fi
Ità
JI
rri'ae;ó le Gia,itO \VaUimuu
ACTUALITAS'S GAUIttONT
FI

la-

u JI

rd

----Cl NEMES----

exelosues. prs.'ttti'1a smb Ints
f -asuitosltal ECO sarotlós (le la vrasacinaal serle

per la senyora Callao t so- a
nyors Massans j Quer.
y

l'vltisici Cat3lana

Esettuolvanuenl per ale rocIe
EadosaSimofl'.,—Cottt que lx estb cobreS
el nombre rep'IS gcenIort ate soCIO 1- l'la,'rev
a aqaesla Astoclarió no pot Írr'!r SInO 5
menurs Otte St ha baines,' per e el stoll col
prSv-lamrot pastar per la LLISTA DAS
no Os possible atimetrt- ni tina-l't,TS
nola inOrelprlsí per s tezir efeetivltat allana
de t'esmenlnt tesitt'al,

rd

u
U
j Ile dell, úft)nue*

repr,soutanlooa rd
deis Teenrior. ProgranPt monster;
('eimer rl lunmltar drama lic 1dm . N
mortal Zorrilla ea 7 adca
1
ii

PAU cA&ALS

ORQUESTRA PAU CASALS

!)iaqa-Arenlna-Fxcelsior

Tetre Nau

.aJau do Pa PlAsman catalana
Otmeeret, 8 de nanetntire, bit,
1, Esdenefllmefll irtistic
FES1'IVAL PERGOLE$E
Primera saludó il'obres "da
camera" 1 cançons d'oqaeut
sIllar. el lnp famOs demOre
etí ft011tin dcl XVIII segle
1 estreno a Barcelona de tu
oeca Obra mentes
LA SERVA PADIIOPA
Öpra buSCa en .105 qutodroe,
repreneotods 5.15 entinaSte
.- -.
arttstes
SNCELS OTYZIM, notmhnta ,
-,
ARMANO CRABSE, bartlOs
Carleo del Pozo, actor
Cmb la roopercelO tic tezqutelda gla,tremllatuata
WANDA LANDOWUA
u UtIca Ileuta Orqittisls'n Oslo
ta direreló de I'esiml medro

:— Paiace Cine.M.0 DU MODA (
Arlstacràtiquu ,osaions antlstlqssa
a
U
Pro5romu eotnoordinarje
u
u
u
Avul, dis'e-ndres, tarda i
u
Oil., EI bes de la vídua; el u
• formös filos La domadora u•
d'høenee; Ele patInadora, 1 u
• e-1 grandfós filen La vall fo.

rd

rd

PEP SANTPEOE
- AeSUtcPCtO CASALS 1
åvrtl. diver.lres, O de novensltre. rd
Tarda Pta Si toe funrió, jor leltir 1
Ilor laasaIg de LA • SEVERA, que rd
srcleenaN a la nil Ott, a les dril 1
£(Zt,ncltimnnt artia'u. ESTCE.\A rd
dc (obra ttwe ea en 4 ortes di' rd
¡Uit ltautas, LA SVEPtA.
1
rd ¡hotO. (jissaitte, tacita, Origina! rd
Vermut popular. D -.!uan 'Tenor;o, rd
per t'itntn€-its Pep Sentpero. 'id, rd
1 Cada tLtt.
rd
LA ÜEVE"A
rd
1
En eStudi:
rd
A L'OMBRA DE rro,'jutC
1
4
(3 setes, Juli VoltlulIjatla)
- Ird$*ÏIIIrdirdL

rd

.kSTRENA

rd

Avui, divendres, tarda.
LI no hi ha fundó per a po_
der- assajar la gran4ãnsa
ebro del mestre Angel Gui-

u
LA rdIS4JEÑA

TenorIo sin

Dirseeió: JOSEP
BERGES rd
a
rd
rd
1
u
u
rd
rd
a
u

pu

As iii diveridreo, 3 novenchre

Gran rompnnvth ulm Mr. Ventura
Cannta, Still, dus -endres. Ott, a doe rd
t' ulano de deo, Cranduu5s Soll de lo' Pi
r
Pi 53 3

a rd rd

ja

TENORIO SINDICALISTA U

• i la formosa sarsuela

.

Asoçšació Musica Catuera
rd
•

a
rd

DIvtndre$ 3 d. novembP'r dc 1922
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