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HIN DE LES EITI1EMES ESGUERRES
-

BARCELONA, DIUMENGE, 7 D'OCTUBRE 1923

ACTUAL 1 PERDURABLE

Passa per l'Europa de la post-guerra Un vent de dictadura.

EL TRIOMF DE L'HELLENISME

fet remarcar Charles Matirras, els països del litoral mediterrani van eliminant les institucions democràtiques --més valdria dir nominalment de mocrätiques—i donen el poder a dictadures, civils o militars, u nipersonals o coNectives.
Prosidia el govern itEspanya (Ideal (lir que en aquesta obra .
Pot vantar-se Maurras d'haver estat profeta. Es dóna el aquoll
liiime eorpulent quo
el doctor Banque, homo exacto
Gas pera. que, confirmant una
antiga dita, no ha estat profeta a mateix va donar-se el nona
de
detallista sense perdre la Idea
4 seva pàtria. I encara s'ha d'afegir a la
série de les clictadu- "el soddado desconocido", i ora del eonjunt,.va fer una ventat- a la República dels Soviets. Alemanya pot fer també el mateix en els dies Velas
111 tleSaSire ble creariil de filigrana. IN ha
• a en qualsevol moment.
(1 . :1111111al. A111/111 a les latid per fragments
lid seguit ne
Aquesta traca de dictadures és deguda, d'una part, al tron- rugir de la temperatura eanieu- colpeixen. que
rem ni en dir
-. de la gran guerra. Per?), d'una altra part, és deguda
lar
madrilenya.va
atraure'm
que
arriba "buscador de un gaa un
gr,u error de les extremes esquerres en llur täctica de Halita.
llbla llibreria el desig de cercar- nado mayor de bueyes, que sean
cie l'últim terç del segle passat fine avui, els partits extre- hl un mut cornpany de Niatge,
b(dos ellos hembras, y que teri• 'es han arreconat si stemäticament els mitjans denmerätics, en veure exhibit till Ilibre amb gan balas los curarnos retorci•
isolat en el • sentiment de classe, han confiat només en la el titol (le -La Renaissance
dos hacia adentro"..taaltres, els
I'llellenisme” vaig triar-lo, pro- llegiu, eis rellegiu i no arribeu
vía encia per abatre les institucions històriques i han
prescindit
tot i que el nom de ntai a entendreas. si tia (a: ajasovint de les valore morals, que són la flor de la civilització bu- metent-rne,
l'auto', E. 'adata ll . m'era des- dant-vos de l'original gree: tanmtarut. Flor entre els cards deis instints primitius i de les pas- coneguL
una fecunda o, si mes

mo:1s OTibea.

S'hauria pogut anar, amb un persistent esforç, a la transformació política i jurídica de la societat pele camina' pacífics de
la democràcia. Ja ce dibuixava la tàctica que calia
seguir, que
era l'aliança lleial dels partits obrers amb els partits burgesos
sentit ample i d'idealisme generéis.
Aquesta tàctica, que començava a realitzar-se en diversos
països, assenyaladament a França, a Anglaterra i a Bélgica, fou
combatuda a grement per una gran part dels elements obreristes. El sindicalisme, que en el principi significà
una reacció contra els vicis del socialismo parlamentara es convertí en
molts
indrets en una força antisocial, mancada d'internes exce•lències.
Es féu befa de la lentitud de les
transformacions socials
que s'efectuen per la via democràtica, i es preferí el
camí més
Tecte de l'acció directa, per aquella confusió entre la línia
i el camí més räpid. I els qui miraven amb menyspreu les dreta
eines
de la democracia i es creien ja tocar amb la mà el
cel de les
utopies—cel alt, brillant i buit—, han tingut la sorpresa de la
dictadura. S'havien enganyat sobre la força de
resistència de
Ja societat vella. &cordera-1 que Pi i Margall.
en els darrers
temps de la seva vida, advertí als anarquistas aquest
engany
fonamental.
Les extremes esquerres, amb aquest error, no•solament
han
allunyat alguns decennis la implantació de la part rcalitzable
de Ilur ideología, sine, que han contribuït
a les desviacions
avui contemplem, i que són el contracap de les desviacions que
extremistes.

MI de dietari
UNA COMMEMORACIO
OPORTUNA

Estem a la vetlla d'un centenari.
Baldament no liägim arribat a la
fúria dels irancesos, que cada dia en
cdebren un, no som prou negligents
per deixar passar els cent anys de
la naixença d'En Joan Mañé i Flam:er, director del Brusi, cense bad., boca.
Som amic deis centenaris, no pern'ignori els detectes ni les ridiculeses, sind perque, malgrat els uns
i les altres, representen un mitiä
dinstruccid pública.
.1 l'entorn d'un centenari, de vegas al bell mig, trobareu sovint uns
qt:;:nts senyors que tot bellugant-se
ter la glòria del difunt, no fan sinO
sa:i . ter petites vanitats o recercar
in cmfessables profits. Tanmateix esels centenaris. Val mes que un
cc r esdevingui remarcable per has,r or g anitzat, promogut o cantat
• ,cntenari ;ilustre que no per hav , r ;.ublicat una obra obscena o per
I
- fet una distracciO de cabals.
• paisos dissortats com el nosir
el diari és rúnica pastura
'ectual de la massa (una massa
sr
advocats, metges, enginyers,
industrials, grans comer,
és indispensable que la bist • no desaprofiti cap avinentesa
• disfressar-se d'actualitat. Politic bornes de ciencia, !tomes de
lb• s: organitzeu centenaris. Si pot
esorganitzeu-los d'una manera
discreta i honorable (com el
•Is periodistes barcelonins han
Cr • litzat per a En Mallé i Eta▪ .; sind... organitzeu-los com po• ;em tan malament en materia
de • ;Itura, que no podem deturarr• •zaire a triar els procediments
di • ; • r-ne. Si grades a ah() que, per
I. dre'ns de presea, anomenarem
Sil xim, hi ha uns centenars
lies que tenme una idea exacta
del que representa en Manyé en la
teoria i la pràctica del conservatisme
i i;i ha uns tuilers que en sentir el
1 01 rlom pensen en alguna cosa mis
en. en un carrer ute Sant Gervasi,
tot :11705 haurem guanvat. •
Caries Soldevila
• al Sr. J. C. M.—Com que va101 e ncapçalar la s'ostra primera ?letra amb el meu nom. l'amic Soldeme la va donar a Regir. Ahir,
S ti n Ilt que eallaveu, Ii vaig remetre
una Iletra adreçada a vds, pregantli m'autorittes publicar-la al peu
de la seva secci4. Avui me Iba ret m-Tada julo amb la vostra disculpa.
Si ens haguessiu fet l'honor d'escriure el vostre norn amb totes les
ll etres, hauriem tingut el gust
s aber amb qui ens les hartem n i jo
lili em veuria privat
del placr
rlar ir-vos particularment el per qué
d una atribució indeguda, de la qual
ni s ésser el primer de doldrean.

no, una agradosa lectura sobre
l'Apiana tirite ernperadors filäsofs o sobro l'humanisme occidental. "Faatinateix el subjecte del Entre era tot un altre.
girava valora tlo la moderna
Grècia i de la poli'.ioa venizeEsta. En Regir el tifol (Vaquestes ratiles potser una deeepeiö
semblant et colpirä, lector mea.
No vaig a parlar-te del tramar
(le Ehellenisme a Roma en els
dos segles que van dels Scipions
a Anglas!: vaig a parlar-te miel
triomf do d'hellonismr atan niateix a la t'ostra Bareelona: no
d'un triontf literari sita') trun

triornf politie.

Encara que molls no se
siti adonat, rija/ultimen', nou,
tant pel ami origen cam pel seu
primer magist val, rere tenla
aquest. !rima. El proceda/min.
no per elecció dels e/aladar/e,
per tris de la Sort., l'emprava la
democràcia atenesa. Es Illästima que una al-lucid ale grecs
aristofänics no hagi esmaltat el
preämlnal (lel Decret que subetifueix els roeals fills de la
sor!, ale regielors filie del sufragi. La prosa oficial de la Re,
voluci ti f
.•
plena de
reeords hiel dries de la vella
Sifhlusti i '1%cit ea:taren

Qui sap si ho tilllaren de pretensió
excessiva per part nieva, perd tinc
la seguretat Cjile , bi no u. hagués (ie
recar gaire de renunciar al plaer es- bons eollaboradors.
pecialissim que semhla que us ha
El noslre p loqüent i savi eaproduit el descobriment de la nieva
tedrätie de Dret Canònic eras
"malifeta", poc em costaria de con- deia que entre Pis diversos prOvencer-vos que el cas no cm va fer
emliments d'elecció n'bi ha
cap gräcia. Si heu estat llegidor assi"uno providencial, la suerte".
du d'aquella revista durant els
El nou Ajuntament, dones, si
cinc primen; anys de la seva puno pot dur l'adjectiu de consblicacid. per forca lii haureu Ile- titucional
pot rumbejar Ci le
git una quarentena de treballs
providencial. Ho avalen les paen els quals ha intervingut andraulos del canonista dootor Esnimament la nieva modesta plotanyol.
ma, complint encàrrecs d'aquella DiQui seria el millar ale Ocie
recció. Ja comprendreu, dones, que
d'un Ajuntamen; consrituit belno em venia d'un. En el mateix
limisament sinó tia borne do•número de referencia poden trobar
te en la llengua i la cultura
la prova del que dic..75firett el treball que precedeix al que us ha pr11- dele grees? Qui nüllor titio el
doctor
leatique i N'hi ha
pceciunat una satisfacci6 tan pura:
tan pocs dlettrinstes en acinesrin i nitre havien d'anar signats
ia
tenia
riostra m an barIa »di za per resta. Si no hi van sortir no va
da que de- la honor fota a un (le
ésser culpa nieva.
nosaltres tots n'hent (restar
Potser us farä estrany, potser ho
cofois, com dr, cosa primia. I
trobareu molt tant se me'n
en el cas del doctor Tlanque, alddita, però us asseguro que tinc la
calde providencial de Barro...consciencia perfectament tranquilla.
ata, g oleara Inés direelarnent lots
Si per quietar la vostra us calgués
quelcom mes de la nieva part, ja ele hellenistes participen/ do la
sera honor, perquè ell no ha
sabeu que em teniu sempre a la vosestat enlairat per les idees notra disposicid.
tifiques, per la eapaeilat admiRespectuosament,
Carles Capdevila nistrativa, per la fortuna, per
la figura, pol prestigi: In( ha estat /tomes per lla vortilivid
do eatedräl im' de gre y . Ha iFitsES NORMALITZA
ser alralde un vocri; ami) ',HM
LA SITUACIÓ A BULGARIA
amidArnir, i iraltroe n'In ha; (vi
pra posar, pera, a dislaular el
So fia. 6.—Ida estat aixecat restat
primer lloe al qui na sois en le,
de siti a tot Bulgäria, excepte en
do libil
SiliA que n'excinc departaments.—Havas.
pedek? La sor!. que film e"5 paS
,•,.ga ,
que lt" ( b it; '111S aminUN AEROPLA RUS CAPTURAT rat s. un MOIrIPIII obr:r-los,
A FINLANDIA
suggerint en toles les pariereHelsinefors, 6.—Un aeroplà rus ha tes el nom de Phellettista cateaterrat a Finländia, essent capturats dràtic.
¡apare-II i els scus tripulants. malgrat
Jo voldria fer l'elogi
(loeels esforcos fets per unes tropes rustor Itanqué i Feliti, perä ni torses que Imvien desembarcat d'un cuiees (inc per iti lt erllar-Mt‚ Nit
rassat. per recobrar raeroplä.—Havas.
moll extensa la seva
perqua no ex en aras ala,
tetara la desgracia do vinre ami(
Ihm planta als (Iffs; no As tampoo
(Taqueste devoradors da ilihr,s
mltc es posen l'II perill
El canceller Stresemann ha
mentals. No. En II,.
aconseguit formar nou Gabinct,
geix
por_ i eseriu por, per() me
amb tot i la resistencia deis
dita
m'in.
Por ab(?) blert seve,
socialistcs, aquests han entrat
a darrera hora a formar part obres s i n sidides i tema' hilaneians
genials:
rn un discurs sodel Govern, Des p rés
el Caneelier ha fet declaracions al bre "La utilidad tb. mmc estuReichstag, nanifestant que Hu- ditiS 1. 1i1SiettS" ttetimbidttix ml dru._
go Stinnes no tenia res que Ir Banque, mimi eoneepte i fine
veure arab el Govern. Amb tot, de paraula, andi Max Müller,
tant que si Max Müller ros posaquest i altres grans industrial,
alemanys han tingut una ex- terior a cii Inthom crearla que
Max va, plagiar-lo. Els
tensa conferencia amb el general Dégoutte i han marxat des- seus !libres valen per Iota tina
bibliotrea, perquO alai no s'exores cap a Berlín.
El discurs pronunciat per
tnigeix el desig
rellogir-los,
Lord Curzon sobro politice ex- i u cada nora tortura hom
traba sorpreses nuves.
terior a la Conferencia Imperial britanica ha causat molt
La sera track/crió del, "Ilin“
mala impressI6 a teta la premnos /tomarles", puldieada per.
isa, tant francesa oom britänloa, la Universal-O, restara com una
1 es oreu que més mala hileros- ensa molt no; s definitiva que
116 haurà causat a Alemanya.
no pes la d'En MaragzilL Po-

La situació a Europa

ta (le Otea pregonesa sap t'Ollar el (lector Brinque a les se-

res paraules!
l'otee les obres les eserin el
doctor Dancin g ! en !lengua espanyolla. Aquesta, pera, malgrat
tia sera riquesa tan ponderada,
d. insufivient als conceptes i
matisos que ell li vol fer expresar. Es llästinut que no l'eligeixen acad;» rnie. Si mes no,
caldria incnrpnrar al Diccionari tanls i tants termes cona ele
que el casi professor lingüista ha inventa'. Ilecordo, por
aquel de "arrodilladur
a". Es (» lar que algun purista do mala sang °l'Orlará
que és un sinönini inútil i bärbar de "genuflexión". Un artista del llenguatge. però. eanil'h. la neeessitat d'aquest nont.
aplieat síthre lid ale plefants
d'Annibal: sernbla una onomatoneia qua ene fa sentir el piegainerd de lIPS potes paquidermigues cona el d'un ganivet de
/111,11pv,
L ' IletliOniS1110 que avui presideix Barcelona, ta, pera, cona
tols els homo s elni/aMIS,
mentalitat poliAdriea. Ell, P11 la
sera prodinci,',. no sois cultiva
els estudis eliva ics: la literatura eleflItt,; i011iSla 1 -9011111a e0411trilmob3 ' notable. Els excursionist a s catalans so/en tisar (l'un
llenguatgr em\rgie.', de mota
cona palets redoladissos, propi
do l'home que s'encara ami) ele
escenaris mas ferestegs (le la
natura. Es que són, al dins
chite. hornos muntanyeacs.E1 Dr
Banque , com un grec (le la bona
imora, cap dir-ho tot amb
paraules vellutades 1. co (11/e val
nalls. cap a 1 ot hara 1 robar
els inde secreta milltiens entre
fels que sernhlen ahsolutament
d'eslligats. Ivermeli'm que li digna el meta antie catedrätic i
avni company exinti. la eva
obra m e stra. aquella quo n'id •
el sobrevinrä. no ,e eran deis
sens e3tudis olässieads (lana
exrursión por los PirilleMS
Ori e nlaleS " . No St' s i ell serä
del meu parer; tamnoe Cenante.s no mala mi,» la sera obra
inmortal fos el "Onixot". sino
el "Prreile3". T,a "Excursión" As
ama simfonia on el paisalge. la
histäria i la gastrononda broden conelantment el "Ieldmotiv-,
del terniämetre i el barbmetre.
Din, per exemple:
"Llegamos a Granollers, extendida roma una prolongada
faja a lo largo del eso Congost:
el cual nombre de Granollers
PS lo mis. mo que granifee ollas.
Estamos a 193 metros solare
el nivel del mar . Pasamos por
Garriga. Atravesamos un maclzo roqueibl perleneeiente al extenso grupo montañoso (le las

Cuillerias eampo

arekm

bandolero Juan de Re/la/1101/ga
y sil (madrina. convertido por
la imaginariAn popular de Calanilla en tipo semilegendarin
y ralballPePSIM, nada moral ni
edificante. Estamos a 29 grados
de calor. Entramos en la extensa i "labereulnsa" plana (I(
Viola y vaya el empleo de l•ste
calificativo para significar que
entre sus eidtivos almmia el do
la patata i otros "tuttAreillos..,
y II( »g antos a la p alria-dol inmortal filasnfo m'ya
g lorioso ((ente/inri ' , ha r riemm_
(lo va t b mi gran solemnidad. Eatantos a .P.)2 metros sobre cl
mar 7 a ?R grados (le temperatura."
llästinia nue miii pognem
seguir e! n•. Brinque en Iota la
seca "Exeursión": caldrä la pe.
na p111.111M11,111 fibleura rom
a follebl. r.r r70 que el lirrit70 de!
nos re d'in ni bi ginuivaria rpolt..
Si 'el Dr. Tirturplit baginis
ent a redaf miljana. Ii lianrien
donal rsonläsIjes el tilo! de
"afagistor definit:nniini". Poi
el!, el Ilibre. "cuando no se &dios a la publiraeión de textos,
se ‘r,,t lima a la ilidOcliea do algún arte o (-intuir/ . iirigAti su natural extensión, o al desarrollo
v sosegado de un asunto
o (materia de caräeter general".
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LA DISCRECIO

_

Cona ha

declarava PeidVelettl?

Chommummumuummummummumnumm

Eta canvi, la revista as "la romm'arena (le trabajos publicados.
aislada y sucesivamente, en el
conjunto In:1s o menos abultado
y uniforme de pliegos in/presos,
m'u o sin ilustraciones o figuras. (111e Salen periódicamente,

al que podemos llamar comercio intelectual de sana abonados
y lectores". Cap definició, perú,
no rivalitza on vivosa i preelsió aquella de les cavalleries:
"Vehículos semovientes sin vapor, sin electricidad y sin bencina, que con la flexibilidad del
mascad/1 y la suav o resistencia
del hueso, tan diferente de la
rigidez del arena pueden amenazar sino con choques y descarrilamientos, con un "traspala" l. prir no decir traspié) o tropiezo."
Apart. perä, totes aquestes

.qualititts eiritlifiques i intellectuals, es la bondat de co,' en que
- me.; honora l'home d'estudi, i
borne pnblie que l"3 avui, el Dr.
Banqué. Ell As el (tare ca eorrimou davant els "esqueletos de
radas-eres vo g,etales" que troba a l'alta muntetiya: ell i;s; el
que sea rreanca 11.11aVeb•
lln telegrama que Serit - sentencia (le muerte (T7. lo; Morentes
pollos que dos horas mime tarde"
Ii serviran per (linar; pll és el
quo 101 moix li din a un alunane: "No sabe usted ni el alfa-.
beto: no p011re' (fiarle mies que
aprobado"; ell tn 4 el qui, tot. entened, deia a la Maese de literatura arrea: "F.squilo, pobrecito no era eristiao,
n eh, no
era cri.stiann. pobrecito."
Ve't aci, si valen, quatre notes per qualificar-lo, liarme que
aviii ens presideix. Ell digata
Beethoven que era "el pinittuln
de la pinaeoteea musical . " Avtii
podem die irpn que- és "rl pi/Viento de la pinacofeea
final". Per mona anys, a g.laria
tI Barcelona i lm jhellenisme!
Sembla que esperits mesquitts
i envejosos voten que no per(Inri gaire en el seu eärre. Hom
diu que ex-raid/1s caracteritzate
es disputen l'alealdia ii'e II. O.
Alinee insinnen que els regidora a la §essió vinent, donaran limes vota a un altr( » , Déla no
bo vulgui, que aquestes baixes
passions prosperin! Quo ti ingn
oleslorin. que, empornant la vara
alealdesca (out un altre Agann'manon el centre fatxal d'or,
preside:vi. amatent i sollfcit.
nostre Consell providenvial!
Que els poetas, guau tot, just
ar,orden tires por l'enhile',
nä hagin d'assajar les flautes
por l'elegia!
L. Nicolau d'Olwer

Converses fil oI eiques
La llengua literària accepta aval cl
mot dialectal fais,1. sinònim de manera
(forma d'un acte acomplert per algút.
Aquest mot apareix ea catalä antic
sota la forma de favsm; i sota !a forma
fmieçií, més ireqüentment, perd, sota
aquesta segona forma, que és el prolongament regular de factionem (com
de Icclionentl. De les dues fornr:s amigue . : scnmlmla no haver subsistit sind la primera, i ad, aquesta forma el mot ha estat adoptat en la llengua
literäria com a siminitn de matera.
Perd el mot tare.; o faysml, com el
sea corresponent francés face)', signitic m tamhé. "raecid de donar una certa
forma a una materia'', ca que en esranyol es designa amh el mea hechura.
T. en aquesta accepciti, té 111 derivat
atmlyenuar o afaisamtar. que corre.pon
al verh francés faeonner: "Jaque!e‘
lotes de una color e mit una fec,1":
"Tota obra de come eran cänters, atan/.
bina... e totes a'tres coses nfaronades
dit ntlall fe.es".
Nosaltres creiem que •convindria
aattest verh, ami com. en rl mot
mitin. la sicnificacid de hechura,
ens nermetria de bantlejar 1 m•-•t
habitual 'mm11'11711 fr/n l'espanvol iliu Pagar la 11,Am-a de un r-siido. el francés din Paver hm taeon d'un hable). PorA. accepeiA, .:, no seria nreferilde d'adoptar di forma fait-d Aros,
Pavor,. en el verh. a faicenarl, deixant
taisml per a. la signifieacid.de, n'aloya
o qui.m,
P. Fabra
•

NOU'afINISTRE ARGENTI
A PARIS
Buenos Aires, 6.—EI senyor Alvarez de Toledo lut estat nomenat ministre de l'Argentina a Paris--Ha"as -

Ja no és gairebe del meu re_
cord aquella época . de finaba i
comeneaments de segle, Iteró
les conseqüències immediates
les eseorrialles el'autmlla epo_
ea si que les fine ben presento.
Aleshores a Catalunya la gent
que es dedicara a les Iletres i
tenia una Certa anomenada, es
!robara sempre en Iluita. 1 1 i ha_
via la Huila de joves i vells, deis
consagrats i dels qu ri dallen no_
VeS aportacions, L'epoca del
modernismo, de les publicacions
de "Joventut", de la mort d'En
Verdaguer i de la consagracid
d'En alaragall. El jovent d'aleshores es caracteritzava per un
cort desig iconoclasta, tothom
era extraordinäriament
cret. Les critiques i les converses acostumaven a esser apas-

sionades.
Ell 31aragall foil a Catalunya
un gran innovador, un trenca

dor (le formes a-elles, un apassionat excessitt de la Ilibertat de
la forma. un apäsfol violent de
la paraula viva, Després d'En
Maragall vingueren els liornes
del noticents, o mes ben (fit, pis
jovenets miel noucents. AleslioreS la "indiscreció" fou la bandera d'aquests joves, la gran
revoluciO literària la feren elle
cona a mes caracteritzats i me;
importante entre teta la gene
l'avió, es poden citar els nonas
(l'Ea Cerner i En Xruitts.
En Carner, dintre la poesía
catalana, ha estat el mude gran
innovador, el creador de tot un
/m'el non. Cal que els que ara
(» Miden, de regades, la importinada de la figura d'En Carnee, tinguin presenta aquestes
coses. En Verdaguer i En. Maragall han fet molt per la nosra poesia , li han donat sang i
perú en Carnee l'ha vestida de cap a peus, li ha enforfit la intelliOneia, l'ha aludit'ta b la i 1 i ha afinat els nervis,
l'apandó del primer !libre
(I • En Carnea» foil el moment, mes
Bid i mes . brillaut de la llanta
enliaa les coses consagrades i
les cosos que pugen.
aquella joventut d'aleshores era alegre i faceciosa, era
ardida i indiscreta, cada dia
s'eneenirn i s'apagaren .revistes noves; en aquelles revistes
carnerianes hi ha l'embrió.de
ironia de la critica i de la prosa
intelligent que avui posseeixen
ele noslres millors escriptors
jrives, SIMS0 arribar a l'aguda
expressid d'aloshures. Més tard,
nquest a fa ne de !robar formes
noves, d'eseorecillar dintre el
cami dels nirvis i de pescar en
els llave de la imaginaciA, ha
dto. a la nostra literatura momente interessantissini3.
heló dele "Poemes del P(trt".
d'En López-Pieó, As un d'a(tueste momo/de gonerosament
indiscrets, d'aquests- esgarips
ineolinrents i pirras de. Nitla quo
snn necessaris en tina literatura jove i tendra com la

nostra.
Ele poetes jovenissims, d'aquesta ¡Toca noucentista, els
tille intentaren la critiva i la
prosa, es baral/avon elle amb
ells, rebentaven i es bellugaven,
pera en la nostra literatura s'hi
veja un miesig d'aportacions i
dc renovacions en tot sentit.
Ara, al món, es vitt un moramal de mareada iniliserecia,
daltabaix i de revolia. Es vil]
al um ; en toles les I itera t ures
europees se sent bullir aques"indiscreció"; i elon tina cosa estranya i rarissima a Catalunya, sembla que el seny i la

eliscreciA signin patrinm_
m de los promocione literäries
mes tendres.
Catalunya hi ha xicots (ern
rereib eiXte 11IS xirebIS que estan
entre Pedal de 18 a 25 anys)
ittott intetligents, ntolt sensibles; molt aguts, imimil estudio
Sos.
lli bit una quantitat
pontes joves fui raordiäria
pulsee mili /Chi havia fingid e
tants; Id ha una (ad-terció (Ponidits, tlm lrailuctors dels 'lis %l • s, minyons arilb aplituils
critiques, ainh disposicions per
al teatro i la novella. Pe rh l'obra
une liont Vell d'aquests pavee,
(lo tant eat tant, eta revistes i
!libros. Pis arlieles, IPS poesies,
tot !dogal, 1 m 1111 1mb general, MI
lmm il'eXeibsSiVa
I)imit II' l'obra (rail/lesna jo yo-

dre fa vint anys, però sense po-•
sar-hi alió que En Cerner hl
posara, de non, de revolucionari„ Se cerca una depuració
del llengua/ge i de /a forma, es
procura escriure, correclament,
poesia gramaticalment perfecta, perä la sang i l'alcohol de
la poesia de vegades, per no dir
la majoria vcgades, .es quoden dintre del tintor o dintre Je
la e stilogràfica miel poeta.
Si unes cataron; d'un poeta
joye l tendres, bumides, inefables, plenos de griten i Yernocid, ene
ens ene:sea profundament,
no harem d'oblidar que anal,
aixä no n'In ha prou, que la joventut ha de donar cops de puny
ha de dir coses fora de te ea
tots els campa imaginables.
Jo era guardada bat be de
dir a ningú ea particular el que
lot de fer o ha dt deixar Ter. •
llena guardada ben b,_"» do dir
a la joventut literäria de quina
mallera ha de demostrar la seva joventut; per() si que pite
dir-li que cal qu• la demostrt
de la manera que sigui.
Avui dia, molls postes joves
sembla que escriuen només que
per als Joes florals. Aquesta
plaga dels Jocs Florals es una
cosa que elle no en tenen la
culpa, ja se Tirita trabada feta;
per() ribans els que anaven pele
Jocs Florals fora es preocuparen lambe d'altres coses; alta
dels Jocs Florals era mirat amb
un ten cinisme. Avui dia lamba hi as aquest einisme, pera
el vejen . ensueradet, vestit amb
americana negra i calces ratllados.

Dt tot aixa dels Jocs Florals

ja en parlarem un nitre dia;
avui nonada he volgut tenir la
sinceritat de marcar aquesta
excessiva diserecid en la tendra
literatura catalana. S'ha d'anar
en compte anal) d
' esee massa
discrets; (le vegades la discre-•
eh") es covardia 'o és impotència
" i alai, si que ja seria trist per
a Ice pobres Ilrolres catalanes.
Josep Velarla de Sagarra

La Política
• REUNIO
LA, LLIGA
REGIONALISTA.
Convoca/a per la Comissió
Politira dc Lliga Regionalista, es
reunircn ahir a la tarda eta regidora del
Jarree .ljuntanient de Barcelona afiliara a aqucEa ayuna:oció.
L'objecte de la reunid fea a de sortir al pos deis rumors que circulen
oquesis dics referenis a les in7estig,tdon' que din qu,' es ',raposa practicar
Cl Directori militar.
De primer antind. els rcunits s'in;
clinaren a remetre una nota ol scliyar
Governador protestan' que se1s dein i
sota el Pes de l'acsmsaci3 que (tedies
noticies impliquen i m'emanan' que, per
acabar-ha. es porli a lerrst2 com ar,,s
aziat tnillor la inrestigacim; anunciada.
A ',reposta del senyor Puig i Cadafalch, en ¡loe de canfiar-ho a una cm,municocim;, una COMiSSiÚ IICIS alludits regidor& anird a empocen-ho 01 general
Lossada.
Es•plicant aquesta reunió /o Lliga
Regionalista cris trame l la nota oficio,01 seqüent:
'Dcsprm's d'un canvi d'impressions.
la COIlliSSIri d'.1cedi Pandea i els regidas regionalistes m1,1 miissolt Afuniament de -Barcelona formiden, rls
ternmes mesurals que /es eireumnstmlncies
e.rigeixemm, la mm's en?rgica protesta
contra les ra'untnioses insinnacion s Iten.
(IldeS contra la sera gestiml municipal,
L'honrado tradicid administratira. C/racteristica gloriosa de l'actuachl
homes que en fløTT dir ht Diga Regio‚alisto flan ncteat cderc,-s d'efercitl
popular. (bina dret a exigir qmis CS ronredil) i rs comprozin inintecEatant•-nt
eärrees, en la qua' tasca la Comissimi
d'Areimí Pandea i els matrixas reqidors seran els primers en lo severitat i
diliOncia, o en ah.; ras, que es quardi
el respecte demot a 1,1 seva honorabilitat.
En amtest sentit, els T.-oidor& regiat'aliste?. dirimida-en uni eontunicació
presidera del Director; militar."
"L.I VEII DE CIT.V.,LWY.2"
Jis diu en els erreks periodística que
el 'mostee benvolgut canteare "La Vea
de Catolunya" tracto de retinte les seedicions, suprimint /a del vespre,

nfssinta joventut, hi trobaren
coses selectes, veritables joiells
paidies, per() us. lio miren fatalment amb una y erta tristesa,
lealue Iti manea ititä (poi no
batida de mancar-hi: la joventul.
Ili manca la rebeldia, Peniperita, la rebentada. Hi manca
el desig d'ésser "personal",
(ressee • "nou". Molla poetes
s'entretenen a escriure sonels i
estrofes perfectos dintre aquel]
to que En Carner ja va resol-

LLOYD GEORGE A NOVA YORK
UNA ORIGINAL BENVINGUDA
Nova York, 6.—Ha arribat a aquest
port el paquebot que condueix l'exprimer ministre. anules Idoyd George,
donant-li !a benvniguda un remolcador que portava una bandera ami) la
següent inscripcid: "Salve, Lloyd Geor
ge, amic de Grecia!"
En el moment del desemearcament
la policia dispersa un crup que projectava una manilestació contra el po-

tala britànic.—Hayas.
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En valors de l'Estat han portat unes
sess.e.iis ele forza davallada.
Els eancis minims els tocaren en
la Dorsa d'abates dable. dia .;:
tenor, en les series petites, va fer
i la E de 50.000 pessetes 6850.
L'Exterior, les series imites, de 83 a
52 . 50. i les grosses. E i E, de 12.000
24.000 pessetes. respectivament, 8180.
Eins a 94 va ensorrar-se l'Amortitcable.
Avui l'Interior reacciona a 6950, sèties petites ; les series grosses de l'Exterier a 6250 i les petites a 83 i l'Amortitzable a 94.25. Aixi i tot, es registra una regular baixa, tenint present el descompte del cupe, del, dos primers dijous, de la se/mana passada a
il'aquusta.
Les ebligacions del Tresor contienen
,egantent de comes abans

cotitzaven a ton'90 les de venciment
octubre; a 550 70 les de gener vincnt;
a 101 .3(1 les de fcbrür i /es del 4 i
mig per lo° a 1 0 '30. rtaccionat
poca cosa ;d'ir i avui.
No és concebible, si no es fa fingil, que tingui gaire èxit l'emissió noca que en vinut del R. 1). publica la
"Gaceta" en cquivalacia de
les que foren enteses a un any cl 15
d'octubre de 1922 i que véncete, naturaltnent, cl dia 15 del corrent. La
majoria dels tenedors optaran pel reembors.
Totes les obligacions de carrils i
les industrials, estan pesades.
I anem al fi de mes. on slan comes desastres per culpa de la Barca de Madrid que va iniciar la baixa. practicant-se allí liquidacions nit- reses i obl:gades.

ANUAS DE 500 PESSETES CADA UNA
E

a

1 /01 , a agoorlur

En aquel l morcat hi ha hagut (ti
valors a tome una mena de matattea,
però que es diferencia de les nestres
en qué aquel l tnercat es treu els titols del damunt I els envia a vendre
a Barcelona.
El més sensible. i això ho trobern
pels especuladors Talla i tot, es que
aquesta situació sembla iniciada per
complaences inclesitjables.
Argel. en el Me:cat Lliure, C5 resistrix bé; no hi ha perill; la liquidació
ce practica amh iota normalitat.
El trhngol que varetee tenir va servir de purifieacid i de noca situació
dc Mercat.
El que no deixa d'esser sensible són
les diferencies fortes que ea paguen
d*iament.
El mínimum de haixa ha estat aquest
matf al Mercat Llinre, després de tanca, en que els Nords han fet l'enter
58.
L'última tanca. en macelo,
tarda a les cinc, ha estat
Nnrds. 6n,
Alacants, 50'60.
Colonials. 62.25.
Transversal. 144.
Malgrat el to de reacció n aquesta
darrera sessl6, no deixa d'haver-se
baixat. des de la setinana anterior..
en t c 74 d N n rds i Alacan t s. 4' 75 de
Colem'als i 1575 de Transversa!.
Deserte: una 1307,a de cake: que
Cal anar aneb peus de &ore

següent

2T 70

R. Surinyac Senties

Nu hrd
Aparcat 328

Teleles

[Jr. Noguer Moré
5 Espeeialisla en malallies de
la pell I eribell. Director per
oposició del Servei de respeeialilat de l'Hospital de la Santa Creu.
Consulta, de 3 a S.—Valencia, 200, pral.

—
Direccio telegrafi-s
"AlARGENTE'
Telefons: 445 A. I 499 A.

• (bes i Co, S, en Cta.
VALORS
hatnoda 461 C*..ntre, num. 6
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"BRUNSV1GA"
V. GUILLAMET - Lda. Un:versitat, 31
BA3CELONA

CONELL D'ADMINISTRACID
PREIDENT.—Senyor Josep Viñamata, comerciant i propietari.
VICE-PRESIDENT.—Senyor Ramon Surifiach Senties. Del mercat burshtil.
VOCALS.—Senyor Avelí Alsina Lloveras ((le la signatura Alsina i Pérez Martin), i senyor Marian Viada i Viada, advocat i propieturi.
GERENT.—Senyor Alexandre Pérez Martín ((le la signatura Alsina i Pérez Martín).
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L'untea que substilueix avanlatioisamen! la Del fresca es
dombstir i en l'alicnonIaci,3
dels ditants. ras::els 1 fra,te,
a (-fu i P11 demani a la SOCIETAT
NESTLE A. E. P. A. , Granvio
Layelana, !d.—Barcelona.
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BENEFICIS.—Sense entrar en detalls dels chlculs i previsions que s'han tin gut en compte en fundar aquest negoci, i no considerant mes que l'èxit creixent que ha tingut a Catalunya, pot afirmar-se
que, en engrandir-lo i portar-lo a altres províncies d'Espanya es pudran repartir importants dividends
i assoliran les accions una alta cotització, no igualada per cap més empresa industrial espanyola.,

de Valen'i Soier

Cornplintenlació d'ordres
liore.a en va.ors al contlat eis mouedes 4strangeres. Inte:-%e s nció de e, st raeles cumerciats i prèstees
asstIre tnerra ieries o vaurs; suoscripcions a emprestas, etc., etc.

Budapest, Basilea, Friburg
Berlin. Consulta: .Als inatins,
d'II a 1, i a la tarda, de quatre
a sis, dilluns, dimecres i divendres. !tia. Eniversital, 31, 1,,

FORMA DE PAGAMENT. - 100 pessetes a l'acte de la b1ubscripció, i les 400 pessetes restants el
dia 30 d'octo'..re, contra lliurament de les corresponents Iiimines.
La subscripció tindrh lloc el dia 20 d'octubre.

Fähl (13 paayos i novetats

5524 4

Dr. l'unan, oculista
dels Hospitals de París. Viena.

pu'aji 35 11 39

Es gestionara la inclusió d'aquestes accions en la cotitzaci6 oficial de la Bo' sa de Barcelona.

DE cAnnii U BORSA I
PAiSEIG DE GRACIA, 17 I

liir,:ccid telegräfica i lelefónica: CATALON1ABANK

fALTISMI fiOt

forma:

Als senyors agents de Canvi i Corredor del Mercat Lljure de Valors se'ls abonar la eontisiñ
acosturnada.

feix

elaça (le Salda An/id, 15, 5 on 5.•

TIPIS D'EMISS10. — A la par, o sigui 500 pessetes.

11

14'67

A4ent de Canvi I Borsa

tu

ACCIONS.—Els fundadors han subscrit totes les accions, per() amb el desig que el públic, que amb
el favor i ajut que ha portat a la referida marca l'ha feta famosa, pugui participar dels beneficis
que ell mateix ha fomentat, i convençuts, demés, que com mes persones estiguin interessades en l'èxit
d'un negoci tant més se'l vigoritza i se'lcrobusteix, han resolt

en la

15'21
.431

anca. .

a
a

INFORMA('/0.—E1 negoci dels cafès torrats LA GARZA ha tingut tant d'èxit a Catalunya i ha
pres un tal increment i desenrotllament que ha estaetiecessari dona,r a la societat la forma mercantil
més adequPda a les grans empreses, amb el fi de poder ampliar-lo degudament, estendre'l a altres productes i eixarnplar-lo a nitres poblacions d'Espanya.
El nou i vast edifici del carrer Còrsega, núm. 213, propietat
/a Societat, es construeix ja expressament per a aquest negoci, amb mires al seu gran eixamplament.

CF.D R al públic 2.000 accions
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La societat celJectiva "Alsina i Pérez Martín', importadora de cafès (res de l'any 1915, amb la
marca LA GARZA, s'ha transformat en Societat Andmina, segons escriptura pública atorgada davant
del notari senyor Joan Francesc Sanchez Garcia, a 27 de setembre de 1923, amb capital de 2•000,(J.,y) de j-...s.:;etes, que han subscrit ínte(zrameni, els fundadors.
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Corta

"
Ex-interna dels llospdal Co
ra. t./laman
•
S
• - a' L' s i : Paris
Enferrnetats de la dona:
Parts . — Consell de CPtil. 322, etti resol.
geranutla tense opersatte.
ce Ca,•oner e_99c.a . .ata, ho trarlIallt
C' e, r tal ea , 1 Ciaron', Ce t. Flor.
24, t- Ron 74 rie Sant Pero, 30, pral„
De u al° del m'U de 3 e do N Nada
Cura n'eral

HEMORROIE3 (701M)
-..•••

D oct o r Monta rl a

clds. 11.espnals
Parts. P e ll 1
venen. Sant Pau, lS. p ral., 2:

I(

Gaseta local
Santo warni: N'ostra Dona del Ro- .
. Imja, al l oral del Casal Tarragont,
;er. Sant Maro, papa i ec n . ssor: AuDar de la Victaria 14 , principal.
aun. confesase, i Santes J dlia i JanEntre sltres valuesos element,, orenona, verges i martirs,
dran part en la testa el dietin2it
En Pero Gener, i eh tenor Eraneese
Torra i Mereadal. de 'Orfed Catala,
anil,
la sera nut:ler, la coneguda : onICIES ILANUVAUNI16
eertista N'Erntlia Figueres.
A la Pista d'oradors. figuren els esPodeu comprar calçat com.criptors En Carlee Nlagridi t i En Manuel Valldeperes, secretari general de
pletament de frene. Esplenl'entitat organitzadora
(lid Bazar. 71, S a l merón, 71
Deg ut a l'extensió del pro:muna, es
prega puntualitat n l'acte, que sera.
!Hure.
n migdia al carrer de Satis roan r at- ro i un eantir,
a de la topada Salvador Creas
:a. de 39 anys, que menava e!
!C L . 1. I- GIAL S!
.s fracturil l'espatlla dreta i es
altres ferides d'import aneja a
al rap i a la /DA esquerra.
CAPES
a rhospital Clinic.
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Ha quedat constituit definitivament
el nou Govern de Stresemann

iFh 11[11.ilf

alija mila.1let de Cooslutilloble
per la dlcori

Angora. 6. — Sembla que el Conntl
del partit popular ha decidit de proposar que s'adopti el norn de República
turca amb la capita/ a Attgora.—Ha-

vas.

DE TÁNGER

La !lista dels nGus ministres : Els socialistes prenen
part en el nou Gabinet : El discurs de Curzon a la
Conferència imperial disgusta a tothoin

EL GOVERN TURC DECRETA

Berlín, 6.—El nou Govern ha
Itegions ocupades: seny-or Será llega amh sorpresa desquedat
f initivantent const
ores de la cordial entreriela
tult de la següent numera:
La cartera de
dOis senyors liaidwin i PolacaCanceller i Afero Estrangers: ha quedat sertse Proveiments
proveir._Ila- re i sobretot despres de les
St resem it it 11.
‚In-.,,
allocumons pronun
Iteconstruceid: Bobert Sellter denla compte dan decret pel qual
EL REICIISTAG
ciadee pel priiner ministre altqueden incorporáts per tre:, anys mes midt, socialista.
Berlín, 6. — El Reichstag gles a la primera sessió de la
Instrucciúr Sollniann, sociaa l'exercit els cupos de 1914 a 19)8 ,
celebrara suesió arui dissabte a Conferencia itnperial i davani
adhue c i s compresos en la zona de lista.
RESTAURANT ROYAL,
la
tarda. — liaras.
deis estudiante ue Northampton.
Finances: Luther, populista.
Constantineh'e.
Saló de Te
Lord Cur g on no s'int limitat soL'AGITACIO POLITICA AL
Els cristilas /miran eximir-se d'aInterior: Braun, del cenit e.
cada cha te dansant d 5 a 2/5
REIGliSTAG
Mamui a esposar les seres opiEconomia: Koeth,
de 8, t dinar a l'americana. de
aquesta oblieac'A mitjançant el pozaja 111(1Justicia: Radbruch, socialisTren d'un imaost anual de tres rentes
9 a 11.
SUPERIORS
ta.
tatil
ites r:lien ;li ‘(It er —
Iliures turques—Havas.
SOS ipf. ! tsrlirsePproel sítei tal ;in°iurnPsacirut eddelesrgetiexs7sadc
Reichswehr: Fester, demb- celebraren ahir al 'mili una re- des pe:1 (juren franees en ale
la Companyia de earrils MadridMOliT DE FERID-PAIXA
crata.
diversos problemes internacionaif') per separat al lisa elis
S^1"3: ' -'sa-Alacant el din 11 /le/ que
Nica.
6.
—
Correns,
Hoef fe.
Ha mort Damad FerirlEle demberates acordaren no Hals' , sint3 queSImservit P er ai"
m. a les den del mart. posará a la
ROSICH
Pa”xfl.
ex-cap
del
XÒ
de les expreesions e:llego:u-taonlir
Govent
de
Turquia.
Comunicacions:
Oesser,
dea
ja ConfortMeitt si Streen pública subhasta, els /mieles
—Has-as,
tuncrata.
Ronda de Sant Pere, 7
se/maitu no aconsegueis una ques 1 descorteses que curztel-ehan estat retirats pels seus
Itegions oeupades: Fuchs, del gran majoriaritzen la sera eloquene.a. L'uataris. Per prendre-bi pan poPlaça de Sta. Anna, 9
centre.—Itadio.
Els
feren
.aanar-se d e talls a j'estile. iúcentrietes
roncesni " cosa que haura ile tenir-se
del
EN
HONOR
A
PORTUGAL
Tapineria, 33
sions
per facilitar la intelligtm- en compte d'aquest dtseurs es
..n es farh la subhaela
UNA MAMA LLISTA .
Lisboa, 6.—En la revista d'a-questa
amb
pis socialistes. EI C„ el paràgraf final en el qual el
Berlín, 6.—li4 ama Gomera ha
guarnició celebrada avui, hi ha pres
mit6
Directin
del Parta socials- Govern angles es desclara disquedat constada de la següent
part, amb les seves respectives 'mota autoritzä als sens represen_ posa!, a discutir amb uit sopemanera:
iiill, enmiende, a l'EURIÓ 1
deres, les forres dels navilis
tants per rellitir - Se amb el fi red arnistús toles les propostHules e Impermeables
Cancelleria i ministeri interf
guerra d'Espanya, Franca i Anglad'Afers estrangers: senyor Stre- de reconStituir la gran coaltch t, cions que pugui fer el (joyera
tcrra
que
retan
DEL
MODI,
fondejats
Rosich,
mas
audicieds
de
S.
A.
en
Els
populistes
aquest
han acceptat la franci2s sobre lee mesures a
semann.
pon—Hayas,
invitació
R e construcció: senyor Schdele socialistes. —Ha_ adoptar ea els territoris ()cuy as.
pato.
rnidt.
"Le Fígaro" diu: "El discurs
Interior: senyor Sollmann.
DISCURS
DE STRESEMANN EN
NANSEN
de Lord Curzon no pot deixar
Finances: senyor Luther.
EL REICHSTAG
VICTIMA D'UN ROBATORI
Treball: senyor Etraun.
L'EXIMES DE FRANÇA
Berlin. 6. — En el discurs de disgustar Alemanya. El parBerlín, 6.—El doctor Nauseo ha
Economia pública: senyor
Des del pròxim dia 9 d'octubre serà
pronunciat en el Reichstag el lit m3itarista que poi moment
estat víctima d'un robatori a Witer- lioeth.
restablert l'ande horari dels expressos
feld.
canceller Sr. Stresernann, reo. li_ ocupa el primer lloc, de l'escena
Justicia: senyor Radbrich.
ell una nova (anejó
Rare•elona-Cerbe're, a base del eanvi de
cant la unes exclamacions irbni- trobarà
Uns desconeguts s'apoderaren de
del melada parisien Martí l'hora d'estiu a Franca.
Reichsweltr: senyor Gessler. ques dels comunistes, declara per a la sera 1,1-opaganda conL'exprds del
la sera maleta, que contenia docuConninicacions: senyor ji, 'efe que el gran industrial Hugo Ira el tractat de Versalles i conmal' sertirit a l es 1 1 1l111 El de la tarSISTEMA UNIVERSAL
ments d'importancia.—Radio.
Transio,rts: senyor Oeser.
Stinnes no tenia res que veure tra Francia. Darant la cuidasLes aspirante a -profesora da a los
skigermanica no Ile/n
fer,
amb el Governcorte" i altres alumnes en
Camps i Agusti Riera Morros, els
El Cancelter afegf (resords, cona demana el ministre d'Afers
Les seb-cles vorotates elabte,
neral que desitgin matricuquals
hauran
de
p
resentar-ce
a
Ja
YA
N
u s F e rrän, -S. Casa
rato pels Monjes de Montserra'. diri^int-se a les &eles: Els es- estrangers britänte noves probr-se en l'esmentat ram d'enSecretaria de l'Institut immediataer se II 11011ft !el ot en s
es renen a l'antiga fährlca
IxeeSnt rcal ;pi r r ei nr
s • irn;c°actil lt iart-eui' iiiú (inca:01 11iibanr:-ilecal
senyança sollicitin el nou pro- 0MBEELLE3 C 1 APE
ment.
pastes per a sopa de JOS1311 Bi¡ fulla de condicions a
Queda obert l'altre concurs, per
te
/1
f
en
(
arninat
a
e
isaillza
r
„na de la Ruhr continuen essent per
gorre, carrer de la lioqueria,
la Central de Corto Martí. Pri- Beguda deliciosa: ea fe
oferir les beques novatnent ofertes
-in, i a la Sucursal, plaça de la
transformació
m e r Institut especial de cosen la mera poli- a nosaltres el millor mitift
fins al dia lo del corrent.
LA LiARZA
garantdtzar la nostra seguretat
Llibertal,
t ira.
(Gràcia),
lura professional per a la doContestant
desor4
els
retrete' 1 d'obiidar els alernanys a par. NI-cEsteria, Sastreria, VenTal 1475 A. Et,n,„,,,,
Inntin de la inauguraeld de erregue se li l'Ala per haver trae- gar-nos."
Cotilles i Capells. Pas- Sangra
Pela, la
Loa mi J3 E(
Xalaharder
"Le Journal" escriu: "El cap
lar
la Societat Esperantista l'ar',,
tala responsabili,2.
retorn del seu viatgo d'es- Kaj aAmo,
Astitries.
1,
tal
tirant-lo d'anuo-1f del Ilcich- del rninisteri de Relaciono estetindrä
!loe
diSedes, Llanes i Llanes-Sedes., ludi, ha tornat a encarregar-sd
.n-,,
.. _Imm.•n•n•mmmwonfreM1/1/
Iluns \ilion', a dos quarts de den de
fati, recordä que pel conlrari, Ii riors solé que els esdeveniper a tota mena .1, lahro: s. Gran de la seva consulta: Elisabets,
!a vetlla, una con ferncia pabli• a, a
dproanh evonntäffiament plens ments han demostrat l i eXtletiassortil. Panadés i Carbó, Car- 3, entreoíd.
earree del professor helft palman. el
poddrs por ohlenir una realitzatud deds seus propòsits sobre
me, núm. 16.
ival trin tara de l'idioma itternaci241._ c prärl ira.
els resultats de la nostra °enEsperallro i de ta ,.•,•,•„
'
pa al a I fltihl 8(inte unes'
jiastifirä l'aband 6.
.1,a rrsistncla passlva, tonden pagines, ,quc„segons
A
enw..!ii,:.•!,
ir-la "itropellada
dant-se
en la orrenaolhria ne- forma habitual dedica' algunos
rninid
tl
•
F.Itigel,
•Ignirs
cessifat
d'obligar els aliats a frases getierpes /ter a noÑtlVANOS CAROUS
NOU MODEL
•iirada.,g1
entrar
rico t1,2 negoeiariA,
tres, rodejadeia crobSerracrons
rzrtaferrissa, 10
sar¡ rj,
c..nsisterials,
on
.se
aronsernir
l'evarmar
t ti de 'la
mds avtat'acerres."
9
li
apreciar.
a
f.cnInolfai
Ruhr
i
al
Ifraf:
Murar
el
onbt,
d'e
mol-0 Gaulois" t liti que aque.et
EL
COTXE DE MES VALOR
El din S dol eorrent mes d'octubre
i als g"all, i
‚le
toe
!PA efirrdg.tte, . quo actualCran assoriii an nrb3te3
discurs
cailearir una viva sor.
„
•,
s'inau gurar: II a l'Aentl¡min de Taquibral.
/non r pesen damont ellI, — Ha- presa a França i no contribuirà
Damani una demostració
g rana de llar ...lona un non cure ,
vrto ,
a aplanar los difIcultats de la
attest art tan tOil. les ela,ses dt qual
Agent: PERE CI3A ALSINA
l'Eo,oh,
Per a comerç i idiomes, TaEis C rofe,so ro i ata:caes
El. PARLAMENT DE t.nan CUR- present
es
donaran
ele
dilluns.
ditneeres
i
did'Arto
i
Dfieis
le
VitAria
qw-rneca, etc. , cstudieu, senyor vendres.
, i
han 'cojeeZON A LA CONFERENCIA
Clarís, S2.-100 Barcelona
DECLARACIONS DEL PRESIdr vnit a non de la nit.
tal una risita a IT.sposi, thl Moble.
o senyoreta, a l'ACADEMIA
IMPERIAL
DENT DE LA COMISSIO DE
Per a matricules i altres detalls. a
not
orzanitzant
ita
g in:, que es
COTS, carrer dels Arcs, 10. Te- la srerniaria «le resntentada entitat
Londres,
6.—El
ni:Mstra
d'Afers
esREPARACIONS
tra ,:.Inelara a la nG,tra cinto.
ler. 5041 A. La més important
rangeri.
lord
Curaca,
parlant
abir
(Pulan. 4, ent.t tolo els dies feiners,
e r lil partit •I•
Paris, 6.—E1 president de la Cod'Espanya•
San, 1
e a la reunió,celebrada per la CoVa- missi6 de Repafacions ha fet les seI d I
s e t' a tPuz d e la solita.
/. t ee/elfraran
atad
rialc:a imperial da la cessació de la
,1.t tz,. u doto, .1,1
güents declaracions a un redactor de
1,
:Hl/ exqui,:l:
resiStenc.r a passiva, dr.•Clara que la
I, a
de Ilialfilit ( t
"Le Tenlos".
per
LA uARZA
renovar la itiOta 1)in'. tila
Grail Bret:mya esta esperara ea l'acEs de fot punt inexacte la part
del par.
j
tit.
tualitat las troves proposicions trance-- del discurs pronunciat recentment
Aulli, diumoge, a i'RPOZII '
d 4.t.1 se:. trobant-s-t (Esposada a acollir-les per Lord Curzon
en la Conferencia
amb la major satisfacció i discutir-les imperial i reproduida per alguns peIn ril5B!,f, gra113 adic 0113 de
Layetanes
stillt esperlt ainlstás.
riOrlies en In qual digue que els
ti f iRTS cATALANEs. 613
j i LAVABOS - BANYL ES
"La t'ostra pos:c .6 a Colatia—afc- trenta dos rnilions en que fixara la
l
MOBLES, JOIES, TAPISSOS
gi resmcntat ministre—C113 déma dret
Comissió de Reparacions la quantia
ES CA LEA DO RS
LAMPARES decoració, proa ésser consultats per a tots els arrandel deute alemany no havia arEl emicurs anunciat durant el mes
jectes per eminente arttetes
jaments Iccali que pugtfin concertarribat sin(*) sumant Ille gale i mesclade setembre per lInstitut de QuíBID ETS-DUTXES, etc•
PER TRES ANYS MES LA PERMANENCIA EN FILES DELS
CUPUS DE 1914 A 19 18.
Constantinoble. 6. — L'Agencia Reo-
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ta

SARDANES
-- --

;a per a aval, diumenge. dia
..aritre de la tarda, la vetlla11 organitzada per l'Assneiacit,
de la Ploma, ami-, motiu de
7 al p g blie ej jo yo poeta En
Moragues. que sera presen:amds literat En Caries Sana-

mica Aplicada, a fi de concedir beque,, olerles per diferents industrials
a atolones que desitgin cursar la
Carrera de Directors d'Indastries
Químiques. ha estat resolt concedintse als senyor segrients:
Josep Tomas Margarit, Ignasi
Vernerla, Ferran Parran, Joan Forch

JA LIME SAURET

se, ja que nosaltres no abandonem
- tres demandes
aquesta. posició. Los no
da reparacions no tindrien possibilitat

d'arranjament sense una estreta intel1:grua i cooperació entre Franca i
la Gran Bretanya."—Havas.
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EL
DISCURS DE LORD CURZON

LA PREMSA BRITANICA I

Londlcs, ditcurs de lord Cimera és objccte da cornentaris molt va-
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FARING0L

zon ei altatmatt contradictori. Dit discuri no fa mes que posar de reileu el

anglesa, Aixù do-inri pretextos a

l'Aletnanya militarista perqua trobi una
trova ocasió per realitza: propaganda
contra Franca i contra les elausules
del 'Fractat ihr Versahle,.
- El "Figaro" (Ea: El discurs de
Curzoti itt constitueitc sin.", una lleva
inanifestaci6, inútil en realitat. (rtm
loma agriat pels continttats Iracas-

sos de la sera política.
"Le Mafin" acusa a Curzon d'haver emprat expressions poc correctes,
prOpes de l'ellnittr?ncia d'aquest
tic angles ple d'oriol] i da vnnitat.

L'An:c clec cal ten'r ca remateafegeis "Le Matin"—. es cl paràgraf
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París, 6.—Segons noticies de Londres, que publica "Le Temps", en

els cercles generalment ben informats d'aquella capital s'afirma que
tls ter/tics espanyols, francesos i anglesos que entenen en la qiiesti6 de
Tánger, proposen la redacció d'un
informe tuerces al qual podria anillar a reunir-se novament la Conferencia de tecnics, amh groom probabilitats de resoldre rapidament

l'expressada qiiestió.—Havas.
Londres, 6.—Ell perits d'Espanya,
França i Anglaterra, encarregats
d'examinar la qiiestiö de Tánger,
Oran reunit ovni, essent rnolt probable que sizui per darrera vegasna.
L'Ag è ncia Reuter, referint-se a
alas'., diu que li sembla possible que
molt aviat es convoqui una conferencia dels tres pulsos—llevas.

contradictOriament amb els técnico
alemanys totes les reclamacions de
les altres potencies i després d'haver
oh l'informe del representant del
Reich sobre les mateixes.—Hayas,
SE SUSPENEN
LES NEGOCIACIONS?

Brusselles, 6.—Segons els periödice, les negociacions entre els aliat
i Alemanya han restat suspeses completament.—Radio.
EL PARTIT SOCIALISTA ES
IIANTE FERM EN EL PRINCIPI DE LA JORNADA DE VUIT
HORES
Berlín, 6.—EI partit socialista ha
decidit cle continuar ferm en la decisió de mantenir cl principi de la
jornada de vuit llores laborables,—
Hayas,
EL ttENER1i. DEGOUTTE CONFERENCIA .13111 EI.S GRANS IN-

DESTRIALS SOBRE LA REPRESA DEL TREBALL IELS LUCRAMENTS EN NATURA.
l'arfe, 6.—EI general Degoutte con.
fereu.ia abir amb els grans industrials
alemanys Iluml Stinnes. Vogler, director de la Deutchslusentburg,
lee, pregident del dit norn, i Doufelzau,
director de les mines fiseals.
En l'esmentada reuniá s'examinaren
les eentlicions per reprendre el treball
a la Ruhr i es tractii de la manera de
restaldir en eotnlicions provisionals els
Iliunuaents en natura a «limite -de les
reparador/s.—lb...as.
Dusseldorf, senyor Bite StMnes i els nitres industrials que vau
ccaferenciar web el general Degoutte
han p enar a Berlín , per comunicar al
Iteleh les bases que han estat esta(Proles, amb releje te de tizar les rondieions en que ola de reprendre el
treball a la 'lulo. amb /a cooperació
do les 71 n 11. 1 r rilts fralleeSe..4
d esment la neticia ,eaons la
qual el general Derontte havia rebut
els representants obrers i els baria
deelarat que desltjava la oupteosiii de
I, jornada de van hOres i la laudantela a teta la Ruhr de la jornada de
dea.
Aquesta nottria nfmut‘s esdevd una
letuptativa dels industrials alemanys

per atribuir al general Dei:mute la
responsaffilitat «I:• la anodifieael6 que
ello («non projeetada en les hores de

heel,alt.'—h lavan,

M'O ST1NNES INTERCEDEIX
PELS DIU:Eu*1'4 q t:: DE LA CA 5.5.

París, ti. — El corresponsal de la
"Chicago Tribune" a Dusseldorf telegrafia al co,, peridelle:
"El seayer Hugo Stinnes, acampanyat d'un ,apilä de l'Estat majar fraualiir tarda a la pre('è, ee
s,s, on froben preous els directora
de la filloiea Krupp. Daspres alta al
m'arree general, en entifereneiä amb
general. Dei:mute. presentant-li nil
preerama elaberat ea unia del senyor
Erupp. El senyor Stiunes anava aeornpatino do diversos industrils i (Pret.ters da les fabriques Krupp. Slan neg at d d. , ixar-se intervittar.--Radio.
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EL NOU CONSISTOR1
La setmana entrant, començant, com és 1ltIll'a1, el
dimarts, donarem als nostres lectors una petita idea de
les personalitats que, si el temps ho permet, estan destinades indubtablement a inaugural' una nova era mu•nicipal a la nostra eiutat
—
Els nous tinents d'alcalde parlaran als nostres lectors i als ilustres subscriptors de llurs projectes i de
llurs ideals

Dimarts farit t'is

Paris, 6. — Comentant el
(-tus de . Lörtl Cnrzon,
cml allir, "Le Malitt" dio (pu'

de la

.,ieva autoritzada paraula

el

r. Amargós

final tlel discurs. mi el qual Lord Cur-

non afirma que Anglaterra esta disposada a discutir en tons amistosos,—
Radio.

Nr, f r,ssiu me3.
Prenet. pastilles
Tne't RALS CAPSA

la ComissiO de Reparacions, insisti
altrament sobre el . caracter merament teOric de resnientada aura i
sobre la impossibilitat en que es
troba Alemanya d'acceptar-la com a
base definitiva de 'mg:Huela.
Doncs he: hi contesto afirmant
que la Comissiti de Reparacions, la
qual constitneix un veritable Tribunal, era Túnica capacitada per fixar
el deute. cona en efecte el fixA per
tutanitnitat, després dlaver estudiat

probablemeill per

d'atas de París, cl discurs da lord Cur-

rica

DUTXE3

e

lord Curzen manca col absolut d'idees.
—Radio.
EL QUE DIU LA PREMSA FRANCESA DEL DISCURS DE LORD
CURZON
París, 6.—Pcr a la majoria dala

to imprecís i desagradaWa de la poli-

AIXETES,,1Ett
'

\ ALS PREUS MES RECUITS
SELECTES MODELS

K.

Recital

riats per part de la Prernsa.
El "Daily Mail" es lamenta que
lord Curzon no hagi abraldonat cl to
de pole/Mca.
El " Daily Chronicle" a firma qa:

des lee quantitats reclamades per

les potencies interessades.
Lord Curzon, afegi el president

tics frieses, inksa icougs gs regid

farrnaeutie i

tinent d'alcalde del

districte I.
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E.V:s11.11C.A1 DE METAL.I.A.R903-DIEIMEN, DE . LA FEIrERA. AL : U MAN I F E$T
äfi,401C
41 - lendieeit d Metalleraies ha fet
págs la seseen_ nota:
companys del ram de la
ompanys: 'alguno SinntettAbleg le.
dicáis de Bareeleas. en nOrit d e l a El'
deeiek • local. luan acordat el t'incament ' dels. Sindicite. Noesates ionstinguat;Ani..en la reunió que se celebra.
creeri centran a aquesta clausura.
cre-MOt.- la equivoeada. , Atol, pulili, st
ja fatiqrti, fem pnblie el nostre pi n/4
emie-qual accepti ClaV11111 el i.eu Sin•resnons.ebilitat del que neordis,-ti l s.i. doma. delatar l'actitud de la
r nst.fi. de l'erganitracia. aun, la unid
tsteni en desaeord absenta, i altrament
dual la perseetteie de qué sAn objecte ajenos eompanys nostres. sus %ejem
obliánts, per be que ¡entra la uretra
ieOiliÓtat, a saapendre el funcionament
nottnai.del nosee Sindieet. No el muele/PM Di el diceoleru: slisuaieni rirsascaStaneialatent el seu tun ¡cual/wat:
rei me+.
lineare en compte que si prenem
equesta reeeltieid es ebligats per una
Piel per la repres.i6 encoberta eontra
militante -del timare Sindical, i per
eltça tle aeords dele cite 81 - 11i repres o rltdn l'organit gariA. Per ,onsegiient.
aeordem:
1.—No estar (record amla ele que s'apropien ara la representaeid obrera per
raitje de La Federada local i. per tant,
dissentim dels acorde premio. per crearels perjudi tale per als interesses deis
treballadors.
2.--Que deelinem tota responsabilitat que. t'ara cudavant, pugui realitzar-se en p oni de l'organització obrera, solee eis quals han pres els darrers acorde.
"S.—Que si no presentara els estala
¡le • comptee. cota ordenava el "Itutliett
Oficial" el Govern cisil. (s per no teOir la garantia cue pu g nem sortir del
Bo y era amh la se g urotat que es respeid la nostra Ilibertat: i
dauest c g t t de comptes
ei . responen ele sotasignats.
' Eas retiren fino que pugu eu a r
-rimo'Iluent,Nsradib
niagú.
SeeritS de tuechniee. — Seeei6 de lampistes. — Ser,lO de calderero en 'terral en hronze.— SreriA ile fonedors, i
; .er la Junta. c! president."
•
DETINCUTS
• Han iarressat a la l'res& -ameflant
o disposiciO del ;Mil, militar. Marea'
Masferrer ¡ ,Insep P iguillemi. dotaguts darrerattent a Torelpl per
pitar-se que es dedicaren n la fabri ca(Vi: &exalte:hm
(50/11 lalingtit Jo s cp Ilafel Bartolean& suposat autor de l'atraca/wat
d dia 7 ee mai g el eareer
Tarra g ona 1 del qua) res/di:1 vl n t'Ana
I cobrador de banca J n 1.111 Caben. al
47T131 li t'oren snslretes 1.200 pessetes.
Al Carter de Miedia i censal, ee dorar triri, subretTias fdren delineuts
j osi :p Ciar la Itobl" Franerse reri setos Mirinez i J o an
,nrarrivi de la dotaelí, del 1 u•tier
fe la Pla.a".
- Per comidos i amenaces e un
tarar nequer fon dctineut ,losep Elida
Magrin.

ri

'Crn;c1 Ttirciria
AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTES DE CAUSES
A . la >emití primera. anisat d'una
dellet.% de furt cian asse gut al hanc_uet Manuel Castellar Vejel. per al
ousl la deu-nuar el final la pena ¡l'un
any I un ida de presidi p o r a cada un
dele dos delietes.
• Davant de la Frrrie; quarlo 118 f (Ueiment Josep Vila Vilo aimsat d'unes
: eshi ne que va Ma s ar a Joana Guardiola, onmeses arin 1 . autinnal,11 que me'Ara. E! fiscal va demstir 1: er al P r ocmgat la pena de trae menos 1 ONZA
d'arr., st majnr. Imeent Ilinrat la
inlienmitzarie enrresp.o.t.
ASENYA l ' " ' NTS PER A

Dei

Munict.(1

EL SENYOR MARQUES
LLA I EL SENYOR BANQUE.
Alitr a mitja torda, aman el
senyor••alcalifre inlerf reto' als
periodistes, esquivant len preguntes per • a no vecreits tan
aprrlat eam el dia ahílas, eta
manifest ä que. enlre nitres,- aeaba ya ele visitar-lo .l'ex-alealtle
senyor Marquès d'Alella, que
Eatiä a eompliments.e.
--El senyor Marques
digue en easlellä, despees
inieiat la manifestaent
en ealalä -- es trohava viatjant
per Itäl ia. ganiEnt 1)Prnlin
que 1 , 1 1 03 ra 111) s'havia pros (i
aquí 01 senyor }tanque va fer un
sontriure irònic` i en arribar
trole ami) la deslitució de l'Ajuntareent. que !I eausä tanta
sorpresa eoln a ini inatria.
LES COMISSIONS ".MUNIC,IPALS
COnl e st nnl a unes promintes.
el net , Tor Bannue irle Periorlisles que fan itiformació a
l'Ajuntamen( que s'havien canvial imprrssions s n d-tre ti l'On o titiu de les Ceonissiens. De
lotes !llaneros. afeci. encara no
III la PI "carlipäs" fri; IlnY114s
hem tot. ropPleixo. tin
canvi d'iniprossionsi. No Fullee)

lempoe si les Comissions eme
llenaran COITO ara. Per do
promete. nue assegurar que les
quatre perinanents subsistiran:
nlgtiers de los anees poiser desanareivaran n A S l' A fOndrall, encara que itlui ha algunos d'una
im p ortioiria eabdal, eorn la do
Cu l tiira. 011e 110 es poden tocar.
L'ASSOCIACIO D'OBRES I EMPLEATS MENICIPALS
Per a oferir-li els selle rospectes, aliir visità l'alcalde.
senyor BanquA. la Jimia Directiva de l'Associació Instructiva
d'Obrers i Emplea I s Municipals
El senyor ;Arable (ligué als
periodistes, quan ele rebo. quo
ele havia recornanal la puntual
assistenc i a a l'ofieina i que ells
li ¡tarjen demanat ene s'interesst,s per un colme-my milpeequal
sonal recentnierl.
donaren ele mes lions informes.
VISITA DE FELICITAGIO
Per folieitar-In por la sera
e1 e sienaci4 pel eärrer.
ahir visitaren el senyor liatiquA
el president de la Unió Gremial
areh tors els de les assoeiacions
Alhora, sollieitaren
,liverses dis pos i e , oes ron. simplificar Eadministraci6 econemea munici p al la disminució
d'alzues imposlos.
Oforiren a seva e06peració
l'arrió municipal.
Els eromnanya re n ele tinents
d'alealde senyor Caliozas i Garcia•
DF.LEGACIONS
L'Alealdia ha del e val la seva
renr . sentarid en el linen d • alea'de Sr. Pnigiearti por als ae_
tes de la fosia ma ior eI n Sarrià.
en el linent d'alealde Sr. ArgiM(.II p e r a la fesla
mar amb tentin do la (esla
Por del P .- .lile Nou se celphearä
ovni a la oareziquia de Sant
Franeese d'AssfS.
UNA NOTA LINIA
1)E TRAMVIES
lIa estat renehs lii'Altinta_
raen', mr la DireerliS d'Obres
púlVieues de la "nrovieria" im
expedient i prnierte sol:licita/1f
Ittconcessió d'un tranivia elbc_
Irle de la Plan) de ralalunva
fines a Sant Alidrou de palomos
ami) un ramal al carrer de les
Cene% Catalaers.
\ISITEšr,1E. COMPLIMENT
Atitr eemplimenlar p n el servor alealde rl fisral de l'Acid'EJ.-4. M. el professor de l'Eseola
lo Nätitira senvor llttlb,iu i el
ilegh de la Catedral n leetor LZ)pez.

DEMA
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• Sala n permera.—Oest. lueident.

faineot
neulea '1'. San, aranne i ministeri
Sale pern e ra.- SInita C'eloroa. Poìrbba Pere narcia enntra II. N. 1 M.

Zar/erre-a 1 redro at de
Sr la f.e g e 1111.-1.101ju. Mujur quantja. Carleo Enrique contra E. C. M. N.
1 ;A..
. Sala seirons.--Arenys. Ineident. En
Nayrts:Duran contra Cotwepelú Dio i:AUDIENCIA PROVINCIAL
eecc.!e; pr'inera.—Drassams. 11o/idee. :Uvate Arel&
• :ga c ela eeRu0111. — Oeet 1 Vilatranna.
CPB .filleidenta per ni-im p ares 1 hija-

•"kireeta ter . era. — No:U assenyalatne04.

DE LA
aFNFR IT Al
1? .ALAU

1.4....SEN•OR VALLES I PUJALS
senyor Vällés 1 Pu bu visita' en el seta
pittic de la Diputacid per alguna
• çç diari deia, fa poca dies,

er%e'el 'my« Valths no s'havia
riiWgt de Matadepera, on ha
p
- 111111)11 . Sembla, perb.
eet Madrid. on ha
prithit _j e; eta reprosentania do
«Menta .dlputazIons esipanyG.

Es rèt rOs en cntalä
Preguntat anif i•assada el gro-mirador civil si ell hacia ordenat que
fdssin retira?: els 1. Z . foli en cálala
r • Ilc tener molts establimenLs
P • rcelona, Ito desmentí rodiMament
que, per consegüent, cap autoritat a les seres ordres pot haverlos fet esborrar.
Preguntat limita': sobre la certesa
de tus del/úneles que hom deja lia%len estat ietes contra el E. C. llarcelosa. el general Lossada te-nlíesti
que ell no en rabia res i que no
tenien cap fonament (As rumors que
harten circulat aquests die:

Li

MÚs

icd

Segueixen amh gtaum ritt misiasne leo inseripeitmis per a la
formariA de l'orquestra de corda a l'Estila: Din-1ms Art e,. 0(1)1 assegarar que d:ntre ;mes
di p s es forà la eonvaeatbria per
Irri t ar de Forganitzacid deis
asaigs.
'
1-j.S PROXINIS CONCERTS DE
LA ORQUESTRA PAU CASALS
Han iortit ja els programes
de !a ben interessant landa de
concerts que,-segons la e011filleIúd anual, prepara l'orquestra
Pau Camilla per a la temporada
de tardor d'euguany. En Ecocollif reperlori hom liegeix eta
noma de Bach. Haendel, Mozart,
Beethoven, Sehuberl, Berlioz,

b li ii191. 1

-

prnr.Trrrt?

.

Diumenge. 7 d'ootbbetü

til!.1 LUttl)Luti lu

et.

ei

d'octubre de 1923
2.—ERTAT oei. TE31P8 A CATALUNYA A LEO 8
DEL MATI. (Obre,rmione de le .tares meteoro/00es enteren., roletWnieedes per fe/e/M11'
Contlnuen lee buhen premiers domtnant al -Nord
1-II ha alguno, aneldo; a la regia costera I seré a tristed'Europa, atth temporal,' i Mugen a A
* nglaterra I mar del
rho'. La temperatura inäxima ha estat de 23 grane a Fila
Nord. Er rala] antieielanie co troba al nordeet de la l'ei la antnima de 3 gratis sota seco a Pulg erda. Caudal del
ntneula birle. En general el tau- pa ea ho a Espanya, mes
Segre a Catnatasa, 34 metres (gines per segon.
aya) es' noveles a la meltat septentrional.
••

I.EUTTIACTO ATMENIIPERICA' ORNEItm. A I.E8
7 DEL WATT. (Oreserraiions elforópo. Nord d'dfrieo
rAuIeHe relindra,per telePreitm afeh• Oled

3.—VENTS g li P. ERIORIS A BARCELONA. ( S ondaren de earrnonler. (Pefre a e, ; di, n'Oí , •
Altitud, metres:
2:10. 500. 1000. 2100. 300) dono. :ir«.
Dire ele :
NNE. ENE. NW. NW.. NNW. NW. NW,
Velocitat metree per segun:
1.
1
1.
9.
14. I!.
II
:

OBSERVATORI lifETEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
llores d'obterearon: 7, 13 i IS hor,e
Barnmetre a zero I al nivel) de la mar: 7a234, 713•2, 7835. — Termametre see: 15, 195, 19. — Tennametre
Ittnnit: 11'5 , 155. 15. — (Imita( (centssimes de saturtiaiö) : en, 413413 — de) voto: NNE., SSW., W. —
Velocitat del vent en emires per setter': 5, 1. 1. — Estat dei cel: quasi serè, (juran tupat. — Classe de navols: fractre-efimula, cirros; encuitas, eirrus; strats-etlinithi, eirrus.
T r mperaturee extremes a Comben
%tima: 209. — Minima: 129. — Minima erran de terra: 12. — Oseillerin termon4etrien: S. — Temperatura mitja: 169. — Precipitado sigues& dea de lea 7 hores del dia anterior a les 7 horro del din de la data: 0.0
milfmetres. — Recorregut del rent en igual temps: 1 Id quilòmetres.

Sehumann. Wagner, Brahms,
Itunsky-Korsakow, firmare, litcard ,Strauss i Raye!.
A mes a mes, hom ha dona'
un important l lot' en els programes als músics de la
terra, hi secan executades
per primera vegada obres dedo
:Stalans Albeniz. Francesc Pujer, Casademont i (lat -reta, algunes d'Ieles mirara Medites i
enmpostes expressament per
tçsSe r. e:strenades per la fan celebrada corporació que dirigeix
En. Pau Casabe.
Per donar encara mejor re'len a aquesles andirions, ha
ejstat cercada la rollaboracin
lä , celebre pianisla anglesa
Fan ny Darles mii assolt tt tu i,xir
tan grandiós en presentar-se
per inimera vegada en la darcera serie donada snara per
l'Orquestra Casals al Ideen.
Aquesla artista interpretaria el
magnffic roncert en si Lemotil,
de: Britinns i per galania envers
ella, -el Mestre Casals execularä
Eiroporia-nt "solo" de violoncol
quP c9)11d l'Amia») e de Pesme»lada partitura.
Aixi mateix col-laboraran en
els programes el .renomenat
pianista polones Miecio
zowski, tan estimat del nostre
públle, i la distingida esposa
Id mestre Casals Na Sllnanlla
Metealfe coneerlista de "Heder", l'oren riplaniErla a l'estranger, com lambe en presentar-se
a Bareelona en un dels con(Tris que donà l'Associació
Música da Camera.
I encara la gran atrarriö
il'aquesIs eoncerts serä, sens
dable, l'execució per primera
negada per. aquesta Orquestra
de la grandiosa "Novena S'.infOMea". de Beellnwen, auclie:4
qui assolira ttì caràcter Venment extraordinari vist els va: liosos ettleents que. s'enearregaran ;le la mateixa. Un biliares
ben rar oferirä poder sentir les
tan difienttoses parts, deis cuan aires solistes exceulades per
un inagalfie quartet d'artistes
de Viena, confractats expressaMent que-a annesta solemnitat,
entre els (Wats hi ha dos noms
tan &inegtil's corn t.i,tt els de la
sopean Schinnann i el Imix Monowarda que el pfiblir del -Ideen
ha iidniirat i ap i audit Ion soviet en els reprementaeions d'Obres alemanyes. Completaran
quartet el tenor
maihi i la c o
' ntrall
la qual
per primera vegrola a
Barcelona . 1 Miel) tendel gran
reno»).
I dIent que deis tan imponlants chnrals de la Novena Simp
re ta s'enearregara rl nostre
Orfe6 Catte:ä, que. erial tothom
sao, fa d'aquesta obra una de
les seves n'As . grans creacions,
i
estat !antes voltes
wat del nostre ptildie en lla seva exeruriO, hoin prit hee sos_
lenir que amb tan valuosos
elemenls la primera audienn de
la gran partira neeflioventina.
haurà d'esoer u nesdeveniunent
verainent excepcional, i un glorids segell per a l'obra del nostre gran • Pan Casals i dele arHatea que aquel' comanda.
CURS BLANCA SELVA
Ha reprAs ja' novament.
seus corona l'Eseola Blanca Seina per a l'ensenyament inusical de la thenica del piano.
La famoaa piarilsta 'francesa
1111e. Blanca Selva, del Conservatoria de Praga i Ealrashurg,
Snhola -Cantortun 3 Egeola Nor.

mal de Música de Paria, portarn la direcció general de l'Escola i revisarä personalmont els
cursos atorgant els correspnneiIts diplomes abs alumnes
que se'n facin mereixedors.
Mlie. Selva. completament
identificada arnh les idees i
proredinnerils pedagògics del
rnest re Jaques Drilerrize. fa
proredir i simultaniar amb e,ls
tat 1(1(5 de piano n- .3 sol frig i la
rítmica segorts el midode de
l'erninent pedagog i compositor
Sil lO.

El mestre Joan Llongueres,
sobradament conegut entre nosallres. clima aque.sts onsenvareents i lii l'estedi de la tiqmi.
en del piano en te cura PI notable piaeista I avanta l tat deixelile de Wanea Selva, En Ouillem
Garganta.
Els cursos tenen lloc tres
dies tier Sol mana.
Detalls i inscri p rions al Inval de l'Farola Estudi Domns
Art ti' Passeig Grileirt, Sfi ,
dimarts, dijous i dissable.s. de
Id a t.
ASSOCIACIO INTIMA DE CONCERTS
El Consoll directiu de l'Associaeió Intima de Concerts hh
signat el enntraete arnh l'empresa de l'esplimdid odirei Codiseurn, carrer de les Corlo Catalanes, per donar-hi els con cerio d'ormieslre.
En amicales holles ReSSiOnS
de Música simfän:ea Iti orendran parí. junt arnh VI-irguesIra de l'Associació que dirigeix

monominummoinsomonimmie
Si ¥31C11 assalnulir-vos
de beis es

ParEls de PII1hI
d'ziui diule -ge; (13:3

Match illiell3C1111131 110 T011111
i de Id el
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PREU: 10 chlims

el rnestre N'Enric Ainaud, al -.
guns dels arlistes que actuaran
lambe en les siessions "da Camera" que donaran a la Sarta
Mozart.

Entre nitres podem citar l'eximia eantalriu Vera Janaeopillos i el in-dable jove violinista Pan Criliboom, fill del mestre del mateix nom. tan estl- .
mat a Bareelona.
A Barcelona va neixer el jove concertista que l'Assnciació
ntima de Conoorts tindrä l'honor de presentar.

Noves

..

religioses

Quaranta hores: Església
Ii s religioses Adoratrius. Rones
d'exposició: de dos quarts de
nou del madi a dos quarts de
set del vespre.
—Cont de Maria: Aviil es fa
la visita a Noslra Dona de la
Font de la Salul, a l'esglesia de
Sant Agusti.
—Corouniä reparadora: Església dol Bonsucces.
__Adoracid nocturna: Torta
de .Sant Francos° d'Assfs.
—Vidlles en sufragi de les
änimes del Purgatori: Torn dels
Dolors de la Verge.
BISBAT DE BARCELONA
El dissable que ve el bisbe
comenearit la visita pastoral a
la parKeptia
—Es troben a Barcelona el
Rnd. P. Elieo Illagermins. prior
general dels Carmelites Desealeos, i el lind, P. Ortiz, provineial de la tnateixa Comunital.
—Es !roba gretiment
mossèn Nlarli Valls, redor de
Pierola i Hostalets.
FESTINITAT DEL SA.NTISSIM

SANT FELIP NERI, DE GRACIA
Mes d'octuhre.—Dies tio fesla, a la larda: a les quatre. Veapres, exposieid del SantfaSiM.
A dos quarts ti cine: 'losar'
solemne (glossee populars i Ilelania gregoriana'. Punt
Goigs populars del Paalleo, Serrad. Grogs populars del
Roan"- i Reserva.

?ir 1 9 ¡tirilla/11' k Iti

B•rcelona.— "Como Dios UPA
biZO", corniedia en tres actea, de
Linares Rivas.
El amor Linares Rivas, especialista en literatura judicial, que de vegarles fa d'anticlerical del Denla i de lolsloiä
de! vuitanta cinc, però Que Ofninprft queda cursi i encartronat,
ara ens presenta una cornhdia
per a "las hijas do María".
Una comhefia eompietament
blanca no vol dir aire hagi de
ser (Intenta. Una vegada. a Racine li encomanaren unes monges imna comAdia per a mitu ponsionat de noies de bona fämtlia,
i Rar,ine va escriure "Esther", i
"Esther" es de les coses mes
tendres i mes plen e s que sol-tiren d'e la ploma d'aquell poeta
únic.
Pech a Linares Rivas, no se
sao ben h pl perawk ce li ha Relldif eseriure tina rontArlia ami)
n igua i anís del mono. tan eletteadament inofensiva. tan e s Illmeinment i»noeent, que si no
Ira por la rornnanva
1'.‘tha.
En Remare: . el halirlet
tira! lea rad ,res ne-! Pa r - PPrh
la D'ene Alba i En 'Bernia sena
capamos de fer erena s sar al pd_
1-11 , 0, una rata rimen-fa i el
lillo faseinat, ita r.apaeile eroure que s"ornpas-sa una nerdil.
blie. faseinat. es o ranfte de %ionAmetosta enniM ; a d'En Linares Ft'vas. consisteix en un matrimoni calr:asses, que tenen
una nota per mantenir i suturar,
perA nue a mes a reAs es vernoon urtal do reas alimentant 1
drinant hostatze a deri o n'oran
parents intítils. Asnipols•
rsnts rom el mntrimoni cita?,
neln ele nacfn rrnemns. tothom
tA ti,, reir corn tina casa.
de n'An lon nee e l nä. i l'a m o de
la rasa nateix i sita per fin' calla r tirites brumos.
En el n fr . -; artes, nn naces
res. ne hi ha ni 1111 N-Milete

(d e menta/ nu o d' .t eeelti resmortadnr: no es (Frien ni diles ma-

nant e s amti senil( erenA. De
raid en tant tin xistet molt inrneromt. una s e-n tiMe l a enrg itoria henaventina, I tot. plegat
re e.
E / .enene 1 eares R ivas As un
ad), deareatiirgo rtlir. Ii Esnaiiva
tulla el haen l lit i en l'oedre drareWe nassn reml en tole Pi s nrdens,i, en 11.1,1e‘."' 71 r nT meraremlo lora_
Pile
harall,i

¡'li
rin d' ,. s s er tallnt nels
ners &mes.rio senyor. el tallen
els

S'assegura que el governador
no estä pas satisfet de !a rebtr i a .4ye
ve donant-se a les scves dispo.
sobre subsistències. Ie quals, se. ama
no sót) sempre acalades con ei tt,
dria.
Pe! que fa referneia al . anexe; -,t1fversos inspectors de provettnedts ••és
personaren als dipòsits, refineries magatzems atnb l'objecte d'efectuar l'aforament de les existències en les diver ses qualtats de blanquet. granulats
i pihii. we i cant als respeetius interes tata que des del momea de la Viita
quedaren intervinguile, per la Junta
de Proeeiments les quantitats de entre
'inc havien resultat de l'inventeri i les
altres que en el suceeSsiu critressin als
=trises local,.
Per a les sortides será precis una
gula
auteritzada pel
ve

Per a'tra nart, es ¿ola que en vist-,
nqtriee l etas xamt ridi esze lgi ers pnen,,,teess. sv,e,inn
rdiema riaal
u
a la not icia tate ‘3neatités de tetes les
existncies quo Ii bogues-sin als dipZ)oif, i trmaatzem
A derlu i r per lea imnressions re/ittdeo. ha camnanva morosa per les ateoritats per tal de n-nvorar urna bajita
en e' preu dels articles de primera necessitat entenm. aviat en um perimh
moka activitat.

ELS CARBONS
El flisani de detaristes de carhA fui
fet pAhlie ene els seue associats veadran des d'ara el carbó vegetal a 27 1
petes el TO quilos.
Per', amtest preu. nue era el tasa'
pel earh7i d'alzina. se l'han apropiat el;
defalliites per a tetes les classes de ear.
116, nos con, el de pi. stirer. efe- !m-

ere eha venta a un preu inferior GI
A consectiiimcia ahir es nro.
elnieen afannes di s,iiissions a le, tan.
hn”eri o 3 i in e ri d e n . pite In Tonta '1
PrnVeinlent.5 batirá d'intervenir-hi.

Les srrla nos
QUE L'•NELT.A S'EIXAMPLI!
FIPM relnit notieies de FliK
bell (ala :meres por a Itt sardana. Per p r i mera yegarrn hl ha
estat introdeida i pot dir-se
qiie ha trinmfat.
La tasen d'tins mies entusia.,
tes 1 la enriaba-meció d'ales me
sir n eatilans,ens han fe] el mi
ralle. La rodona .le's fills
t'Alabo-tea PI1 darsa. dones. s'ai.
TamrIa. Arri ba als ”neons.

insosnitats i s'intraJitere atels
niifeitents. Fettet.
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"1 innido i ple.one.

"L'infant que no sao son note".
Dia 7 d'octubre. A dos
quarts tic vuit, missa de e0111UIli0 general, amb plätiea.
A les deu, exposició de S. 11
M., missa solemne i sertIM pel
R. P. Joaquirn -Seguí. Seh. P.
A dos quarls eine es 'mali1 arä el Rosar l . pols fidels, i a
uontinuarii3 sortirä la solemne
proeessn del Ilosari, que recorrerä alguns carrero del districte. Entrada la proeessk; a l'esgh, sia. 1 1 S ranlorit 141 Salre.
rigirii la paraula als fidels el
51, o, Er. dosel) Ganan, O, P.,
acabani-se amb el Besamaits i
.eant dels mmolars "Goigs del
'toser-.
Mos del Roser.--Durant tot
el (Den. a dos quarls fle Set. miss() i rosari: a dos quarts fin
vitil, mitaca i exeroici propi del
mes.
A la larda. a les sis, exposicid de S. D. M., rosari arnb intermedis eantats, serme( i reserva.
Del dia 8 al Id: A les vuit hi
lunujuit missa solemne de la Verge. Duran( l'oxe . raiei de la tarda es (acá l'explieacid dels Misteris del Rosari en lino del serrad.
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En re.pe%ta 21 un tele:nona trisati,s per la Cata/ira M e rmiintil j'iteressala ami-nieta ile) Director) militar que e n cenit., la re-omein 1,4 M'u.
Renta terno - inri n S 11 : 1,111t n S.
ilp
rorvanitzaei4 del ritnid desnata de in,.
enderies, per tal d'evitar ,011fUsIun,
p¡d. rities Out reloit el se gg ent: "
eord amh el Directori tullan) s'estudia
l'assumpte amb estriont

Manuol Candelilla
P %T.LADES PEll N't:1
1fnlí:

pine, J'a/ah/aya. cabla
g.orniana".
F•nnesis tA del Mehle, ceblv
'
Placa ele la vi 'a fSarethii
hl- "La Principal". de La 1E5'.
Tprehl:

HA

SORTIT

el primer

volum de

u

T rel

Els F'oetes d'Ara
JO'EP PIJOAN
Trla I prbleg de
TOMAN GARCES
Es vendrá a teta ele quiosco

Illbreriee al preu de

0 4 75 ptes.

fuNrifid n 1, 1 (1 1 1 1 n 1 1 , 1 i
P.
la D. e r0.1,1 "la Sclvalana".
ET110.',`A del 'Afable, eohla
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P leln erabl.a

P l aen do In Vt lo
t'snerlY,
"I o Principal", d'e La Bisbal.

Nlt:
me cel (Prihte- Nou.;
g ohln "flarninn".
Pl aca d o l a V il a fgarriA),' ira
Va "La Principal". (ln Tan Bise
O e fNi Sarrianene, robla "Bar
curo",
— El Fnelent
Anee/irme celebrarte nra halla
da de cardanes . avui dinmenge
a dosi m'artn de finAtre da I
tarda. a la Mara de les Puls-'
r o s. a rärree de la cobla "I .

Prin e ipal", de Terrassa.
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EL NE NO EN TE Li CULPA
•El . sociòleg i p ropagador de Es, que
una colla que abules cooperatives de consum, A. sen un són
rie cada ú i se'n ve a
Bancel, en la seta obra "Le
fer un feix. Comeneant pel punt
Cooperatisme", publicada en d'origen en el cure de l'expe5901, expressa els a v antatges de dicid (hi ha moltes mermes que
la cooperació en relació al seu es produeixen d'una manera que
temps, i dells n'estudia dues lothont cap) impostes, intermeespecialment que tenon una diaria, lloguers... Són tanta
els
ceda actualitat.
que lii xuclen, són tants els
"La cooperad() pot combatre que abusen un die, que eorn a
la falsificació de les mereade- conseqüència, IleCeSSäria/TIPTit
rica", també pot establir "preus ha tle venir aquest au gment exraonables",
horbetant en els preus. Sembla
Són molls, ve a dir en defen- alle no, i entre el sofert agrisa del primer extrem, que aNui eultor i el resignat consumidor,
no es preocupen d'una qüestió hem ele mantenir, .engreixar i
importantissima cont és tabús enriquir una gentada.
que s'està fent amb la falsifiNo; el pages, econòmicament,
cad() dels generes de consuma- no As el que ens sembla i per
cid que ha esdevingut tan im- això gafen es queixa no es queiportaras que boj es ja una cien- xa per costum ni per vici, sicia que l els seus mestres i n() que es glicina ami) raí);
deixebles. Seguidament cita al- (luan en mitings, assemblees
guns casos en els gneis, i ate- en periedies clama all col denent-se a darles ofivials, demos» maneta una compensad& una
fra palesament ro que soste. En senzilla compensació a les seel pa es deseobreixen addi- ves secades, cal escoltar-jo, que
tions de meterles pesants i no no és la ven dr l'egoisme que
nutritives i d'altres q ue, amb l'inspira, sind la ven de la neaqueixes, són perjudicials a la cessitat; l'agricultor no es
salut; el café és fet amb una liquen borne que sembla ric perbarreja de cigrons torrats; el que cobra lardes gratis de les
pebre (el de grä i tot) es una seves mereaderies, sind l'home
barreja de ILuulee avariades, explota!, com els nialeixos con"eseombradures de magatzem" sumidors. No; 110 es el pagès,
un xic de pebre perquè en tin- cona sembla, gen explota i viu
gui el gust; la xocolata es feta alegrement a cosiellles del eriaamb rajoli molt pulveritzat, un 1 suinielor. sind una serie, una
xic de pasta d'avellana i un xie xarxa d'homes i d'orgateilzacacau avariat i desgrassal, done que s'llan propasa!. ViUre,
el vi es fet amb alcohol de fi- i hic aconsegueixen, sense exgues, [n'ene i quatre drogues; posició de cap mena: són una
la- mantcga ja t, s quisi mergo
serie de gent inneeessäria que
rina solament... i d'aqueixa s'Itere Introduit entre produemanera va descaledellant uua tors i consumidors i que viu i
serie dalirnents .
s'enriqueix.
PVI . "contra" eta preus a
Els pagesos co en tenen la
que es venen els produetes eón culpa i. clIc dem els consumitan elevals. que s'aparellen, en dora, són vielimes d'un mateix
quan a l'abels, andi les falsc- mal; qui sap si un dia no s'arficacions esmenttedes: la iteren- ribaran a entendre.
ja d'Espanya ve a costar a 22
Josep Maria Rondé
franca el miler, o sigui a uns
2 eentims la pece i el preu de
venda er) els mocee te és de 15
ant125aueg:n'i teunnt s'd:!lue7010Pra el 7 >e03
pe r cent; el bacan val a Bar-.
deus 62 frenes els 100 quilos
o sigui a 111 entirns els 500
grams i a París es ven a 60 i
70 renta-11s; l'alcohol de 90
gratis, que ve a costar a 52
franca l'hectolitro, es rebaixat
fins a 45 grane i venal a tres
frenes el litre; el vi d'Italia que
s'arlquireix als volants tle 650
frailes l'hectoli-lre, detaliat a
GO 1 70 franca el !nra. i així va
fent una Mista de diversos subeläncies per venir a 110mostrar
els abusos dels venedors en
aqueixos dos especies i a l'esquena del soferl productor i del
pacient consumidor.
Pede Mr. Bancel croe que exagera unes vegades i nitres es
deseompla o driza d'anliear als
generes que ella moltes despeces que N-huirica a justificar un
augment de preu. No obstant
en el fons i en mulle casos 1(1
red i majorment quan pensa i
recomana els mitjans que evitarien tan l'un com l'Ore abús.
Almenys hem de creure que
avui, tot i adulterant-se alguns
generes., no As una cosa tan generalitzada mm potser passava
en aquells temps t... a França.
,Deixant de banda Faspeele
Fadulteració, ens trotan-a en
que avui, com abir i aquí com
a Franca i corn a la Xina, In ha
una diferencia enorme entre el
que cobra el productor i el que
paga el consumidor.
Perú el bareeloni, aquell bon
barceloni que no s'lla hagut de
preocupar de les coses de l'agrieultura i que la coneix solament de qua» va de viatge o
d'estineig. que l'el/ amiell
camps i vinyes len verdes i
ami) aquella exlmberituria, per?, que no sap a costa de que
ise •aeonsegueix. resta asIferal
forma un concepto ben equivocal de yo que es el jcadsi dele
mitjans de sosteniment que
disposa.
El vi 'a setanla eA»lims el litre! Aixf—es din—el pagés cobra de GO a 70 poded es per beetolitre; una del, 35 'céntima i
fina 4 0; una Hiena de mengetes lendres dos rals... Es evident; no Iti Ita etini Asser.pagés, perque els pagesos han
d'Asser rice per torea. . •
Per?, el prigits no cobra aqueixns preus: el pages d'atan eom
aquell d'abir que eitävem, robra quasi tot eìs fruits mcdt
mes liarais. Aquell litre de vi
que (91 consumidor paga a 60 i
70 cèntims, el inyater el ¿libra solament a 12 a 15 citaticas; aquella col l'hortolà que
Iba conreuada, la entra a den
centims, j igualment fofa la
resta.

Aix1, dones,—hom dirà---elle
Veriedoü abusen desearadament.
descaradament, no abusen.

jipi?
• ..--

El blat„ sobretot a les comarques un el sea conreu té
earacter secundad, és una planta molt discutida.
Generwiment, els pagesos, en
perfecte acord, arriben a una
conclusió pessimista: el blat no
Mala. Cont a conseqüencia, ve
el conveneiments que eil pot conrear solament aquell que el necessita pel seu consum i que pot
produtedo cense haver de reedrrer a jornalers corn si la feina que 1)1 dedica no valgues res
com si el cae que treballa pel
blat 'rebanes, com sol dir-se,
pel dirnoni.
Una de diles: o el blat es pot
eonrear ¡merey:mi-1n diners o
almenys obienint una reintegració de les desposes mes Finleres ele el capital ha de produir normalinent 1 aleshores
sea conreu el 0L. fer tothom,
tant, si ha de Bogar jornalera
com si no; o s'In perd i en
aquest cas lú perdrä tant el
propiciad que ha de recórrer a
obrers de Pira, cona el pages
que s'in) rae] tot
Es natural que allí on el blat
no sigui la planta indicada, el
seu conreu es tanqui amb perdua, perb sovints les causes que
porten els pagesos a af:rmar

que no china, sdn ben altres.
Almas de deddir-nos a aceep1 al' aquesta ennelusid. cal pensar en los causes que poden
motivar la haixa produceid
't'al. sohretot en les comarques

com hem (lit, no consfilueix
el eonreii principal.
L'aurieultnr. prepara be /la
torro? Seleeeiona la Ilavor?Adoba en la forma i en la proporeiú
que) cal? Fa les treballades necessäries?
Es segur que a la mejor part
d'agneixes preguntes hauriem
responde(' negativamenl. L'agrimillar cona-mea sovint per 'lisposar d'animals le poca (ora
ande Pis quals no poi fer
freleallades rondes quo eón indisly , nsobles per emmagal zemar
11 lturnitat gilt ha de permetre
l'uiterior desenrotllament, de la

planta.
De s pres, dedicat preferentm'oil a nitres conrens, ncc pot
fin' les trehallades, ni les de
preparad(*) ni les suceessives,
en • la forma i en l'ispztea oportuna i quan les fa, les fa de
presea i malament perquè va
endarrerit.
Per nitre part. no os preocupa de la seleeeió de la llavor:
el que fa As: o sembrar el son
blat mateix, si no en ven, o
vomites el sen i comprar-ne
d !allre; ic mercal. sanee pensar
que sovint compra el S'el] mateix amb el snbrepren corresponen!, als intermediaris i al

benefici que, per ésser blat de
"Ilavor", ha de fer ell comerciant venedor.
Per últim, no adoba o bo fa
en proporcions insuficiente o
emprant meterles que amb freqiiencia no sún les mes indicades per les necessitats de les
seves terres.
Amb tot aixe), com CCpot ésser exigent amb el blat?
Abans d'arribar a la conclusió
que el blat no döna, cal provar
de minorar un nie els mètodes
de conreu; si amb milllorament
i lot la producció es menté baixa, aleshores bona podrà abandonar-lo definitivament i cercar altres conreus més •profitoSea.

Un factor ben Important per
augmentar els rendunents del
Mal es el de la Ilavor.
.La Ma yor &gente no pot donar plantes vigoroses i procluetices; per això per a la sembra
cal emprar solament els grans
mes grossos i ben nets. El pages hauria de reservar-se el
millor Wat de la seva producció
per a la sembra de les seves terres,
La llavor ha d'esser Lambe
sana. Això pot obtenir-se submergint - la per espai d'alguns
minuts en una solad() de sulfat
de) eoure a l'u per cent, la qual
destrueix els germes de matenles cripireginniques.
La preparadó de la !erra As
lambe un factor important;
compren de seguida que si
el sol no As leen preparat. això
és, ben pulveritzat perepas sles
arrels puguin desetenfllar-se
~Se esfore, la vegetad() de la
planta ha d'ésser necessitriameni migrado_
El mateix ha de dir-se dels
adobs, emprats sovintíssim en
ferma i pi porció absolutament
inadoquada. In exemple de ço
que afirman ens el 116na el ene_
tum de suloninistrar l'enes poc
rebeles de la sembra. Els fems,
aixi donat S no adulcen al terreny
en la forma que el blat necessita, perquie no tener) temps de
transformar-se i descompondre's completament. i la planta
per això o no els aprofita o els
utilitza scgl en part.
Ele fems han de donar-se
molt abates de la sembra, a les
primores treballades de preparedí) de la (erra i millor encara
al conreu que va davant del
Watt' la reserva que quedarà al
terreny, ja completament mineralitzada, senit aprofitada pel
lelat d'una manera total.
Els adobe química s'han
d'emprar en proporeions (Eferents, segons la classe de terreny. En terres compactes es
donen, en fer la sembra, uns
500 quilos de superfosfat, i si
os viii. uns 900 dc guia,.I ha princavc'Ilc s'afegeixen uns 150 de
nitral', de sosa. Tot per hectàrea.
En terres soltes, ultra els
500 quilos de superfosfat, cal
afegir uns 100 de clorur notasic. i Ion de sulfat emúlele.
Si el blat grogueja un xic
a la primavera s'afegeixen enes
50 quilos de nilrat de sosa.
Aquestes eón les normes prinelpals a Ses quals cal atendre's
en el ()miren del blat, pera no
són les Anignes.
11011 importan Lambe es de
sembrar primerenc, 1 de tenir
compre la terna neta de males
herbes.
J. Fabregat

Esptgoiant
MES DEL1.111TACIONS

Es de tothom sabia que els vinyatcrs de la Nampany..a varen °Melar una
Ilci en la qual prohibeix en absolut que
cap mes vi ptigui portar el nom
xampany sin.; el procedent d'aquel a
comarca. Aixii ion fea naturalment,
per evitar l'abús que es venia lent d'aquest acreditadissim nom en tota mena
de vins espumosos.
DOncs bé; els formatgers che 12.xlueempipats que de tot arreu surtin
formatges amh aquest nom, acreditat
des dt fa molts mies, han ohtingut
tamhé una I hei semblant, que prompte
err. ii publicarla.
Esta bé aix,a; mentre nosaltres ens
debitan perdre nom; tan o tnés acretlitats gne acuelle, el reizts n'estan
sos i el fan mée
Que ho diguin sita', els eltts del Priorat, célebres per tot el Inz'm i que atad
cOri completament abarnegats.

El bolial alls
des

L'all St conreat solament a dues comarques catalanes, a Vilafranca del
Penedas I a Banyoles. El producte
nil lloc' a un important moviment d'exportada cap a Franca i principalment cap a América del Sud 1 del
Nord.

Alguns tipus de vi presenten
Inés o n'oliva mareada aquesta
re f or que apareix naturah»eni
Aixf. por exemple, el vi fraties
Sanfernes.
L'olor i el gust aofro depèn de les encofrados massa
(orles o massa freqüents. Sovint rl repbse es suficient. perque desnparegain. Per :un Minar
la desaparitsid nït i ha pretil ami)
fer una fillraclii ci lrftvAn do ungrp animal o mes senzillament
arnb trasbalear-lo en contacte
de l'aire,

j

amb earactee incipient.
rer almi ¡t'en" issm a he Indice,
que el gerne de la malaltia no pecera

del terreny, Bina que el porta la sement ja des del magatzem.
Eg evident. que el la nieva opinió
fe exacta et retara consisteix en impedir la infecta() de la Ilesor o en desinfectar-la abans de la sembra.
Et mitjit de desinfeerió DIOS präetie
i eficaç hattra d'asser estudiar eurosament ; Cs possible que vagin ha les
fumigacions o ele tractaments desinfectante o l'esealdat en cumbres tancades
espeeials, que ja s'usen per lliurar altres Ilavors de germes de malalties. Es
cosa aquesta tple Ola d'experimentar
per persones competents.
Jo noma Whe limitat a emetre la
mera modesta opinid fonamentada en
Ceta concrete que he pogut observar en
la practica.

A Banyolem l'all as atacar per una
malaltia, no prou coneguda encara, que
ocasiona perjudicia de forte gravetat.
A la regia banyolina l'en ocupa, segons els ialculs que he pogut fer, unes
790 heetarees, que eorreimonen a unes
3,190 vessanes gironines; una vessana pot prodnir, per terme atar, uns
4410 fores data pes aproxiruat de
2 3 quilos cada un, pera l'aquests 400
fores pot comptartse Icen bd que Una
quanta par taigui destruida pel flagell,
Raudill Jusoafressa
reduint el rendiment a 300 fores per
vessana.
Si no fos la /manida. a Banyoles es
produirien, dones, 1.27 0.000 fores d'elle
del pes enrasan de 2 50 quilos. els quals,
venuts a fP',0 pessetes e l quilo--que ha
estat ei preu mtnim al qual s'han poSamt aquest an3--tinclrico un valor de
2.914.000 pessetes; perA com que seltz
perd, efnn hem dit, una quarta part,
Tota la teoria de l'alimentad() del
queden solament 1 4 35.500 pessetes. La
diferència de 478,500 penates as en , liestiar és fonamentada en aquelt principi prou conegut que regula qualsevol
que destrueix la malura. Aquesta
quantitat, ja proa important si es con- ' mena d'explotació i segons cf qual és
indispensabie de treure dels factors de
sidera en que representa per un poble,
la producció el majOr rendiment.
esdeva tuas gran encara pensant que
No n'hi Inc prou, ess efecte, amb
ei caleul eeta basat en el preu mruit
donar de snenjar als animals; cal saber
1 munt de venda d'aquest any, que as
molt lad y en Amnparaeki amb el que donar aquell ciment determinan, en
abans de la g uerra, per tal aquella determinada proporció i forma
eran s'arribaren a pagar a 270) pessetes percata cl bestiar l'aprofiti més i meminuta per l'objecte pcl qual alteresei qcicrc,
sa a l'agricultor.
El Ie'isat ha e s te estudian i interNo es tracta, com es compren, d'upriaut diversament per diferente persones, entre les quals ene plan remen- na cosa que' tothom pugui les- d'una
lar els senyors Al s ins. Vital Sala. Bo- manera científica; la practica ha eme-fill. aque s ts di n•n darrers do la Manco- nyat als pagesos moltes coses que la
aun/1 , M ; ningd pera, no ha ponen nr- teoria ha v:ngut després a confirmar,
ribar fin, am a iudienr un resinei. No, perd ha deixat en:aire anches altres
eta. Mita, pera, ha de manear-los el que cüilve d'aviar aclarint.
L'alimentació de les aus de corral,
nostre azraiment.
En aquestes nualestes turnes jo em que setnbla cosa facilissima i en la casal
pronos() fer Obligues algunas obser- tothom s'atreveix, presenta una sCrie de
vocians personals gno evn sembla qtte petits &satis, molt importants, genetener. forea import:Ineia per derivar d'e- ralment ignorats.
Ningú ne dina, per exemple, que pel
lles un mitjit de lluita amh el qua% al
mea entonare, sera possible de vdneer bon funcionament de l'aparell dtgestiu
de les aus els gratis siguin absolutael tnal.
ment necessaris. L'sla alimentació senEl boicot es manifesta en dos manimos (liforens 3. La a tiplar a manifes
cc grane redueix l'activitat funcional
111 tot, prop tun mes &Raras de-tarl
del pap i pot arribar a produir serioses
la germinaria i ml segona. que As In m&
indigestions, sobretot si s'impideix quo
grtm. eap allit cd innig O ittnYt
eis animals ingereixin acuelles petites
primer perrode, la infecciú au tan o mas pedres que acostumen a menjar.
ell el seaOn. pen't es manirapida
Els gratis substitucixen les pedretes
resta d'una manera un :vio diversa; els
les guals tenen, com se sap, una (unprimor, sfuiptemes ext e riors apareixen
cid mecánica. Per ajad les gallines
en les fullee, les quals es tornen g ro- mengen amb avidesa el blat de moro,
g ues i marcides i nl. dos o tres dies que pot substitttir les pedretes encara
presenten samas los extremitats;
que no les iguali en la capacitat de
planta As eohreitc d'un flAriment i aea- , triturar ele aliments.
ha p e r podrir- s e rZapidantent, junt amic
Un pollastre adult, segons preves Ccles arrels. Sovint en vint die.; queden
tes a Bélgica, ha de ;m'Ijar cada dia
destrnits rodal, de mes de eint metres
tic zo a 23 grana .; de grassa.
de cirelimfer&icia. En el seaon porinde
Les matèriee animals no han de manele primers sltuptatitea os manifesten
car mai ets les raccions dels antmals
quan sil enmenea cl perdre 111 verdor, Oree que han de criixer o en les gaau g mentant-ne la uro g or, TIA ttontprn
Mines que hall de produir ous. La pretot el nirvi de lo,- folles .tn st antigues,
cocitat i les boiles ponedores s'obtenen
que callen desordenad/unen!, desprenent dnieament anda una alimentaciO rica
a t sa olor desagradusa, vota si estigues- en mal e: rice animal; (residus de caria
sin en putrAfaceid.
tripes. sang.t. . far i nes dc peix, iniectiembla volt) Si razont do la ;nataltes, etc.). La carn és, sents doble, cl
tia inieis t s la sera aeri.1 entre les ar- millor dels nitrog,cnats i pot
rias i la meitat de la eapsa, estenentesser substituida nosnée que pela turtúl.
la despres ri les l'unes. La destruceid
Les verdures facilites, la digestió i
nut Asser letal o parcial i en aquest
exciten les funcions del fetge i stSti
ras tunda una c apea sense escoren, molt titile per la produce t ó dels ous.
c.cnsumitla. peri', ami) el ball) sen- No cal, puf). exagerar amb elles, percer i despedint la temor earaeterfstidn.
que poden produir alteracions. Abrí,
L'alae en e) e(eZen periodo és tand,6 en el menjar cuit, nolliao dc trobari - ,:c
molt rapitl. pitiv ti Vnit dios pot Cs- en proporci,3 superior al lo-2.5 per zoo,
svr destruida teta la collita.
segons la concentracií, Mi Ares comLea lenes on 1 hoixat Co nht s fre- ponents. Els conelinients, que fan més
qiient sein les nintivades cl enli; i les guStkaSas els alimente i excites; la gana,
primes; les forte, i en general les artambé hall tl'ésser usats, encara gut
giienques fit, eón tan peaudiendes.
amh cura. la sal tl3, segurament, el
En les :invade, plujcsee aurant
millor cha. tots, per() Se n'empren
meso.; ,l'aliril i .maia el (mix ta I n, fa
d'Ares com cebes, genciana, etc.
gaire mal; tampac as gairo fort quatt
FIt est t mulants cut tant es rece,,,ment
sita
poma recollir e, teMps
ltd
manen per 'a producci(t dels ous alavoreixen Pexpulsití &le ous en estat
part
lil
agri
La mejor
e tiltons ¡tensa arancat de fortnaci. perf; no ajuden
que malt pren i infeettiet tlel terreny,
slesenri g lIament de les gallines cl
Al mea entendre aquesta opiniet eareix cual és en TelaCt.í ande l'a'imentact5
fonaineW. En efecte, slan tIonat general. EI carta', de fusta 01 la dosi
.ai
casos d e tr ab a r P l mat e s lieslles
ln
a ua diäria d'un o do; gram; per gallina
inteettala
enatpleintent sana. és el millor est t mulant. EmI einte, les
quan se pie qu g es %unten per aumentar
.14 reitse. ell c ui.c i, qn, '
,a.rohra poeta iii els cOn leas tle la ma- producci.i de t s cus, Set a compostu q , gotanta. qu o fe de , eurotilen 11115 taril si neralment, per poli de carhd, sal, pzles cid/ g licinas e41/1 filvleablee.
lire i da vegades un xis: de canyella.
Ila Int fts qu o t sl, nfirttion molesta Site ohscrvat que san bons excitants
donat casos mc ek quala deis °varíe la civada germinada i lc;
/miaja,
adinirit d'un mill re un xia llavors de cäner; le; gnals sic; recomade setuent por seinbrealis !Tejada anlb rables per excitar la producció deis
In sera, que era insufieient; cc irla Mi i a l'hiverti.
Sottlltrat ha resultat set pa ratIntent
TambA la cale ca pedres calec q triataztat. C. 41 que vol dir Tse sois una do turades exerctixen una bona inflsolnles Ilnvors era infertada. TantIn t Out
cia en la producció de i s, ous.
peeut gene , ' e0/11 cl, , ,1111S pa reelics d'un
IR. Cabré.
mateix ten .; sepurnil,o per una raen,
una ha estat atacada n'entre l'altra

Iries ger ralimellacié de la

pum

sita
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vais repetir la siembra tany emes«
la malaltia no es presenta ni tan sois

mantinatit sana.
sovilit, en fer la collita d'un

n'e

taima atacat per la boixadurn, clan
nbandvant, maltea rato
sec nedalte,, que en quedar al tz'rreny
l'Interim d'hatea infectan per afanare
tro, s. No ohstant a l'auy seatleut els
alls sembrats Un han presentat cap
stumtntua do malaltia. co quo vol dir
que les trehalladee, l'arria del reunía,
els freds, eto„ dertritellen els gitaneas
i ilesinfecten el terreny, cl qua!, per
aixt., no pot transmetre el mal,
.70 trille frotan algunas' vegadee
un fet semIdant. En un eamp on
Soldat ton Intenstmlin un any, fina al
Punt de fer perdre totalment la colilla,

finfAi CO.VSTRUCCIO B 0
-NIC.1AMOHTERIALS
VELLS„

Ea les construccions o reparacions
de cases oil es busca l'estalvi, i espccialment en les cases dc pagesos, velen;
molt sinnt emprar per "obra vista"
rajoles, totxos (mames) i altres peces
que hans /ma j en servit en altres parete. La construcrió en la qua l s'empra
obri ver la és lletja, d'in color Alarma!.
i gens atracthrola. Per4 hi ha maitere que seta vistosa i fins mi eiterida i tot que emprant ohra aova.
Per abt6 cal nom,, quan les pece

sígala 'fletes de la cal; o del gabt, so-

L'Urgell agrícola
nifieant. I aquestes zones agrk.
La terra secà 'de la co- coles han de fer els mateixos
marca urgellenist no As pes tan pagaments en metallic i en eso
pobre com en altres indreis, pécie a la Societat .Canal que
Es' generosa per del erminats els termes que .gaudeixen -de
permanent abundaneist d'aigua.
cultius i les plups no són eseasses amb l'oxees esiereld'or Aquests pobles, que, sovint,
dels llore arids. Després del queixen de la maneanca (16 rec i
canvi radicalfssim en la vida de l'excils de recarreese ente-,
agricola que tinguó lloc a con- 1101)1 que. timen . raí, sobrada, .1
seqüeneia de l'obriment del ca- Ocihilte reeoneitein que, tenint en.
compte les raons esnten(ades,
nal d'Urgell, lentament,
ven arriscant noves temptitti- caldria afavorir -los amb un
ves ramificant mes l'aigua i ea- regirn de .pagaments Inée. pro-.
nalitzant-la per noves artèries. percional a la quantitat traigu£
Esgotant les possibilitals ami) que realment tene»..
Al seas eultiu genera) són'
esforços suprems, s'arribit
dar el reo a /loes que per la se- p is ecreals que,. eqllita ne'r co-t
va situació geografica sembla Rita rendeixen. goierosainent;
ven conitemnats a essec eterna Al r.ce, l'alfals, eis erealsda re-e
terra de seeä. En aquestes molatxa i les tarlineeies
Obres, en les quals els nobles titueixen amb les hortalissesale
!Innoven per una font de rique- mirablement eolereades, els ende:
sa inconeguda, la Societat Ca- litio cornarcals.'El pagament
nal d'Urgell :posa trunbA tina dret de reo deis .eéreals i tars
part d'esforç, realitzant les daneries es fa ltiurant a la Com4: .
Obres, obrint un crèdit i avan- panyia Canal la . novena part dd
çant ella els cabals en interés la producciii..o. btl . per contrae.;
dels pobles ele quals desprAs te ennvenie .el pagament
anaven pagant Ilurs quantitats. metällic. L'alfals i les .horta-'
lisses es paguen a . un .f.ant per
' La major part de propietaria
d'e l'Urgen central tenen tercos jornal.
I
la companyta. esmentada thl
de, regatfin i de seeä. Tenen,
ilones, possibilitat ele distribuir- uns. empleats anomenats.guar-s
se els cantas, i Si les pluges sine des, que tenen .co.marida de;
avinents arrepleguen unes colli- fer restadistira dile terrenys dei
les d'aquelles que acaben femb reo amb llurs Són unx!
teenies enormement praelies'
till eonsiderable ingrés al Llene.
Ea diu força. com una d'a- en aquests afers. en:. els guate'
quelles afirmacions generals tenen una excellent.seguretat
Aquests guardes.sconci,
erelogi a una comarca, que
'l'Urgell és de". Tanmateix no xedors dels pobles i.11urs eos,
podem negar-bo, encara trae cal turns i tradicions, esdevenen tun
objeetar-bi quelcom. ITavent element indispensable per gao
esmentat extensarnent les eati- rantir mes rigorosa exactis
'ses prineipals de la so ya rique- Unl del trebalt estadistie.,Espe
sa, perA lambd hern afirmat en eialitzats, perA,,en determines,
termes agrfeoles per la practis
Un anhele anterior, l'existéncia
dele problemes agríeoles que ; ea i l'experiència d els. m 'Ye,
plantejats en el si deis nobles, trasliadar-los a nobles nous pe r .
ells, ocasiona un cert elesg'avell
veneo a enterbolir tle vegailes
la claror del benestar comer- necessäfiament perjudicial als
,agricultors i
Companyia.
. Els pagcsos l'Urgell tren-.
Gairebe ' con) a tot erren ele
petits propietaris esdevenen lee ea de la construcció de la Su,
víctirnes en cada qüesthi rol- crerri del Segre, tingueren una
cuf-',lectiva que es plauteja ah no- altra font de 'riqueSa:
ble, a la vila o a la comarca. tiu de la, remotatxci.
Eis remolatiers , han passat
I ea que flamunt d'un coa de
algüns.anys; perb
feble resistencia les càrregues
histAria
agrícola ja sabem qus
i 'els impostos es [roben mes
serva
les
sorpreses
de tenir uti
feixuesa.
Els pagesos de l'Urgen, en capítol trist ple de contrariegeneral. sein paeffies,. i encara tats i penúries, precedint-ne
que lei leagi pohles de la plana ;nutre tle rialler,.. amb l'alegria
que tenen fama de tenir mal de les collites qtie. enriqueixen
:mili, els mes crielaners del reo- per una colla d'anYs.
La installació de la gran fa,
lile si no sön :mies del elide o
parenta del guarda del sindical, briea Sucrera del ,Segre, duguiS
íla veg.a(les, es queden coni dos la (elle conseqüènciafl assegurar
lobs aquells pobles
i dos fan qualre cense mAs nigua per regar l'alfals que un Segriä i plana d'Urge!l el prest
duna
via
grAs
que, co,
srajolinet insignificant incapaç
d'assaonar una clavellina • Des- in.unicant-los arnh la via
Nord. ele er)nenyia cap a la inpres s'esveren, hic entensificaohl transce.ndentalissi,
monlen a les tertliliPs lii 'la
barberia o al davant de cal fe- ma del comeré.
rrer els diumenges en sortint ' A base de bellos possibilitats
Ohc missa i tota la pólvora de de riquesa arnb esplendidesa do
l'enrabfrola c'esvaelx absorbida ettltius. feminlitat. del sil, bota
.misteriosament per la mitglea reo, terra generosa . .., el pagés
flanera d'un cigarret ele "quar- de l'Urgen. incansable en el Ire-.
ball, pacifie de earacter, des-;.
f iado t en la política, quan
A resta], pensil, el problema con
de reseassedat do raigan s'a- tst preguntat sobre la vida agrtcola de la comarca,. en sentir
;reelija i es generalitza i efe ve- aquella
frase falaguera de: "oh
gades lii cosa estä tan erra, que
l'Urgen riu......, tot arreglant:.;
Aelleue les terres del cacic i les se
la seva gorra ins,eparable
tardaneries deis grossos de la
el seo cigarro( d'a!
vila, es queden sense algun reo encenent
quarto, més inseparable eneaindispensable.
us fa, per tota contesta, un.,
Aquest problema As general,
enigmatie, un tra,,
rvillentment. PerA cal reeonbi- soniriure.
queils somriures
pagés
;ver (me per als nobles les zo- tiefet
que no posa ä ¿llu'
nets de rec dele quals pertanyen
Comalia° de nettmunt
als darrers uttilfirnetres del canal, el problema As molt ritAs
agrit, perquè ja en Apoques 'tarimas no reguen arel) l'abun glän- THHOWINHROMMHOMMIN
da deis alt res i en èpoques IPPS-

.

titiatge el reo As gaireht1
metfc-les a un !muy (con; el que ja ce
fa per remullar-les) i desprii atieb
aigua i manara donar-los una -Idazafaste A Int's a nido es presta a (erIii co'ers vilPiate que poden donar a la
construcció (un senzill portal, per
exemple) una nota de color ben escaient.
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111E1 Di Li CIM
ELS INFORMES DE LES DEFENSES

EL DIRECTORI OBRE UNA INFORMACIO PER ESCRIT SOBRE INSTRUCCIO PUBLICA

ta.CONTINGENT DE RECLUTES DE L'ANY QUE VE SERA DE 78,000 1103IES
LA VISTA DEL PROCES DATO
SISE DIA
Arai elan observat per a l'entrada
a la Sala d'audiència meltes més eres:n=0ns que els dies passats.
Ab periodistes seins ha fet romandre a rescala fins el moment de començar el ;Miel.
En cridar - se "audiencia pública!".
eh repórters entrem confesos ate el

pdblic, costant-nos molta feina l'arribar fine als nostres llocs.
A les tres i cinc minuta comença
la vista amb l'informe del defensor
Llefs Nicolau i Adolf Diaz.

E/ serene Serrano Batanero saluda
tots els elements de la Sala i diu que
Ii sen missi6 6s la de defensar els
patrocinats fins on la Ilei II per-

.:7a notar que !a seva situaci6. avui.
molt distinta del que seria si es
estés davant del tribunal popular. DaVean d'aquest—afegeix---la mera tranquillite seria gran. Els parlaria a la
gonseihmia, ja que aquells que acciderrtalment s6n erigits corn a jutges,
procedeixen amb la fredor amb que
tienen ele jutges de dret, que nortes
satenes als rigorisrnes de la lki , que
no sim pas justos sempre. El jurat ve
a jutjar ansb el cor i vosaltres amb
él cenen; i el eor no s'equivoca maul
Ma/grat d'airee no ens espanta pas
ta diferència. Sabem que les Ileis san
la vendas de les masses directores i

4

per Sant la defensa d'institucions que

no són pas el producte de la voluntat
del poble.
Tanmateix cal fer història per contestar el fiscal, el qua!. ahir, va expressar- se amb rrés extensió i cultura que no pas encert i base salida en
qué fonamentar-se.
Elogia la memòria del senyor Date,
no pas rerqué fos encerrada la sera
política. sinó per la voluntat que esmereä treballant per la Pätria.
:Pena el que va fer el millar elogi
del senyor Dato, va éster un noi. que
el dia que fou detingut En Matea va
dir, en pregonar el diari que venia:
Amb l'autor del senyor Dato!
• Es a dir. que En Mateo era l'autor
de la immortalitat del senvor Dato.
Perb no va Esser En Mates/. car el
propi fiscal sap que l'autor de la mort
del senyor Dato fou Casanellas.
Aquí hi ha la carta d'En CasaneIlas incorporada als autcs, com la que
a mí m'adreeä enviant-me-la. en la
qual es declara autor de la mort del
senyor Dato.
- Aquí hi ha el procés que. pudorosas/sena ha ocultat el relator sota la
taula del fiscal i que té paper i més
papen.. coto el famós procés de Los
intereses creados, que no s'acaba mai
f que no diu res provatori.
Totes les proves que hi ha en aquest
nrunt de paper són confidencies policlaques i cartes que, per 110 ésser comprovades. han désser falsea
Tot es recull en eis baixos fans
socials, on la consciencia es ven..
La policía esbrina que En 'afatheu
ha arribat a Madrid; cerca el seu
domicili i l'agafa. No ha estat autor
de l'atemptat; peri, té amistat amb
En Casanellas 1 ja sabeu el que és
Amb l'amic es pensa, se
sena se sofreír, es riu i es plora. 1
Matheu, que per En Casanellas serva aquesta amistat. quan la policia
l'agafa sap que s'esta perseguint
En Casanellas i per tal de salvar-lo
es confessa autor i així entreté les
primeres recerques policíaques.
Les Ileis podran acció coercitiva, pena no per aixO són justes.
Després Ilenea En Matheu el nom
d'una altra persona, que no coincideix pas amb el del meu defensat
Nicolau. En Matheu se i n ve a Madrid amb l'Archs, per al negoci de
anotocicletes amb En Casanellas.
En Nicolau hi ve tambe per un
negoci anäleg, 1 en veure que el tal
negoci no es realitza, treu un quilomitric per marxar amb la seva dona, aquesta dona que per la seca
indisposició física es fácil de perseguir, i que e's el complement d'En
Nicolau en el seu viatge fins a Lleyda, en la qual població no es detenen
anar a Fraga perquè no circulen els automòbils de la Unía. Sen
va a Barcelona; torna al seu
• i fa vida normal, fins que sap

que s objecte de persecució.
Es dona a la publicitat una oferta
d'un mili?) per premiar el que descobrís els autors de la mort del senyor Dato i tothom es va dedicar a
l'esport de la denúncia, com &taras
• es dedicava a jugar a la rifa d'Hamburg.
Els carrero de Barcelona van co-

Menear d'ensagnar-se amb sang prolearia i Era Nicolau es veu obligat
a fugir, i en aquesta fugida l'acompuya la companyona de la seva vida i rodea per l'estranger fins que
• dednmits a Berlín.
Aguaita dona, a la qual no podrá
IN arribar cap mena de respoosabiato, is perseguida i desligada in18111aweat, com En Nicolau, contra
tea ad, ~ara el dret de gente, car
4/..elta d'etridar qua Eepanya baria
eil provehnent dele subma.861111elansau ps peressi ~cesio tor` 018%ag de valganø anota i d'alguna
*Mi oleada da pagar la gama-

noble, el favor que Espanya els feia
en la guerra. Tos ericò repugna i fa
vergonya'...
Era molt el sin que es posava
per a la policia alemanya. estant
baix el marc i alta la pesseta.
I a En Nicolau se'l feu víctima
de tot
Sei detingué i se li van fer signar
declaracions que no entenia. Se li
presentaren policies fingint-ae interprete. Tant se'l va estrènyer acuse

aconseguir que coniesses un delicte
que no baria comes, que jo, que no
sóc covard ni valent, davant els sofriments de la mera companya, hauria coníessat tot el que haguessin
volgut per tal que ella deixes de sofrir.
Esmenta casos de persones que
&han declarat autors d'horrorosos
delictea perque no sofrissin intims i
parents senas. En un deis casos el jutge que va sentenciar va soirir una
afecció que li costa la vida, del disgust que va produir-li l'haver-se
equivocas. Les autoritats de Berlín,
perb no estan pas en aquest cas de
Els més notables criminalistes han
dit que la confessió arrencada violentament no prova res e I atestas policiac no es res Inés que una denuncia.
En Nicolau no és l'autor de la
mort d'En Dato.
'Va venir a Madrid amb Archa per
al negad de motockletes. No té pas
res d'estrany que a la motocicleta t'hi
trobessin les marques dactilars d'En
Nicolau. perqué ell va ven:r a Madrid
amb liste/lentas vehicle i va sofrir raecident de La Muela i van haver da'
gafar -se tots els que hei anaven allá
van poder. Peris a més a mis les marques deis dits ningú no íes ha identifica/ i les de la mä res no poden provar perque Ca poden coniondre amb
mohos altres.
Latemptat l'han val quatre testimonis i cap diells assenyala En Nicolau
mm a autor, ni donen detalla que
permetin d'assegurar-ho. Ni tan sois
coincideixcn en el nombre dels que
anaven a la motocicleta, ni en el color
que tenia.
En canvi. En Casanellas, que es testimeni excepclonal. escriu al president
de l'Audiencia (ni tan sols se li doná
importáncra ni s'incorpora la carta als
autes, cosa molt corrent a Espanyal
i es declara autor del fea
Ningú no acusa Nicolau. i només
sèl pos condemnar pel prejudici de
considerar-lo autor. Jo vaig ¿emanar
que es portés la ;lista dels Unís Nicolas: Fort que han ingressat a la ares'', de Barcelona liras ara fa dos meses , que es qualifkä la causa i no s'atengué la nieva petició. En el registre
de la Presó de Barcelona hi figura
l'entrada de diversos Lluís Nicolau
Fort. quan En Nicolau ja eslava melisa a la ares(' de Madr i d. No menys
que disset Unís Nicolau Fort han ¿,c_
fiat per la ares(' de Barcelona de la
data de Vatemplat eneä.
A la casa de dispeses del carrer d'Alcalá on va ailotjar-se, seis concita
pel ma/rimoni (mala. Al carter. ami)
habilitats. se li feu declarar que havia portas cartee a Nicolau quan tothom sap que els carters no porten hit tu amh els noms de les cartes que duen
a domicili. i per tant. 110 poden recordar toses les que remeten.
Nega la premeditad(' i lialevosia
que assenyala el Fiscal. Negué el president del Consell sempre está perfectament custodiat i defensat. Cita importants textos de tractadistes de Dret
per combatre Valevosia aixi coral la
nocturnitat Aquesta l'aprecien en cle.spoblat i en !loes completament foscos,
pera, és un absurd parlar de nocturnitat a les vuit del vespre al faTrer
d'Akalia ple de Ilums, ares voltaica,
etcétera. Ea una antigalla parlar de
nocturnitat en aquestes condicions, quan
fins per donar curses de traes S'utilitza la nit.
Aclue donant-se tots els casos
dicats pel fiscal, amb cons£i,encia no
es podria condemnar a NicoTau.
Comença a descriure el retrat que
hi ha sota el do-ser de la Presidencia,
dient que es arcaic i mixt, ja que té
el coa d'Ansadeu i el cap de .. (El President talla la paraula al lletrat entre
els rurnors del públic.)
No djc mes. senyor President—fa el
senyor Serrano Batanero — , perä paseo a una ultra cosa i dic que jo no vull
fer Fapologla de l'atemptat personal,
perb sí sostinc que l'atemptat que engendra un delicte social no pot ésser
consideras rein altres delictes. Afegeix
que pal cap alt el seu defensas será
autor d'un ¿dicte d'encobriment i això
pel fet cotjcret de l'aternput.
En aquests temps seria una yergonys per a Espanya Murar dos (tomes al
boba contra els guals co Ir ha una
prora de la coznissi6 del delicte que
sets imputa. Es mis. ni al mateix Casanelleu podria condemnar a mota
pesqué solament és autor dan delitte
político-social. Per aquesu homei jo
no demano pas clemencia, sitió justí-

cia. La clemencia honora a qui l'atorga, pecó deprimeix a qui la demana.
Je us ¿emano justicia a Vosaltres, que
ton boom de Arte, 1 que amb el dret

haveu d'inspirar-vos. Fugiu de l'error
judicial. Recordeu que han caigut víatimes d'aquest error alguns innocents.
Escolteu la campana del Bon Suecia
que toca per la missa de duo, per
aquells domèstics ajusticiats per les
rapacitats d'un ocell de presa. Aquí a
Espanya tot ho arranjern així: resant
desp:és.
Són absents Vadvocat de l'Estat 1
l'acusació privada i no vull recordar
l'absencia de flors i de Ilusas de la sepuhura de Dato. Però jo us die que
la millor flor que podeu portar a
aquesta sepultura. es la justicia andh.
que falleu. Alai no farä vergonya pertànyer a una Espanya regressiva en
la qual encara dominen els vells prejudicis.

Acaba demanant al tribunal •
que. s'inspiri en eð recte Se/Rimen! de justicia i si no ho fa
aixi que la justicia divina caique damunt d'ell.
A penda, riel senyor Boixa.
der so suspen la vista per uns
quanta minuts.
Al eari de deu minuts es repren i informa e:1 senyor Barriobero, defensor de La Llave i
Comença dient que As difícil
parlar al tribunal de coses que
rinteressin sense tocar un aspeete nou del procas.
Afegeix que el Iletrat no ha
d'e,sser advocat de peaje/clics III
d'ideals polillas, sinó servidor
i interpret de la hei. •
Tots--diu---estem d'acord en
(luir la nit del 8 de mare de 1921
fou mar t al carrer d'Alcalà N'Eduard Dato. que aleshores era
president del Consell de ministres: pera cal examinar els mo1 bils o els origens del fet.
Ena trobävem aleshores en
un estat especial d'opinió. La
guerra tenia excitats els esperits. Els hornee dee ciencia
s'aprestaren a donar Ilur concure per portar solucione. El
proletariat era el més commogut i les commocions de la Iles
engendraren el dende social
A França. erilloc d'extremar
l'acometivitat del poder pablaí
es donaren Ileis beneficioses
per als obrera. A Anglaterra on
des del segle XVI no sla‘ la legisilat en materia social es reorganitza la Ilei d'Associacions,
donant facilitats a la vida del
proletariat. Els Estats Units
imitaren la conducta d'Anglaterca. A Alemanya s'establiren
als Coneells de fabrica i a Italia el control obrer. Aixi el n'Ore
es va prevenir contra el virus
que am e naeara la socielat.
Qua es fesa te Espariya mentrestant? La g, uardfa civil per'ara 'l'ama per les carreteres
els fills del treball i a Barcelona s'aplicava la a llei de fugues". Aixf As natural. dones,
que sorgís la protesta i al enyor Dato. potser innocent d'aquest contrast, entre la const
duela d'E •
'
s acostara a la mis de l'autor de
" llei de fugues". No s'alvit
una mä criminal contra persona determinada. volia atacar el
símbol; no anava contra la persona sinó contra l'encarna/tió

del principi d'autora st amb l'opintó equivocada que atacava la
causa del mal. El que esdevingué
a Espanya era una realitat
sangnant. S'inventa, la fäbula
que un /ove de vint-i-dos anys
amb tres tenles pessetes i una
pistola que no ha estat disparada mai va a Madrid a fondre
les cadenes de Prometeu i sobre aquesta fábula s'aleen totes les acusacions i es vol arribar a l'oprobi d'una comba/lea que glorifiearit els que la
pateixen perä avergonyir& Et -

minat watts? Si vol S. S. llegeixi
el lidio on-eo.usta.
•
El presidens:'Segueixi, segueisci.
El senyor Barriobero: Es.clar que
'si. (Rialles en el públic.)
Tot el que se sap es que Matheu
•1 Nicolau han vingut a Madrid per a
un negad de motocieletes. Es que
es vol que l'ús d'un non/ ganseas
sigui un delicte? Poc han canviat els
tetnps, però leí ha el cas de dos periodistea als quals deten go i que
aquests dies han arribat a Barcelona i han canviat de nom en arribar
a Madrid. Es canvia de nom per
viure, no Per ter mal.
Assenyala la eircumstancia que havent intervingut tres persones en
l'assumpte de les pistoles d'Eibar,
només n
' 'In ha (loes en el banquet.
El caporal de la guardia civil va
tenir igualment la mateixa intervencid. que Delgado i "Bataille" i no
está procesaat. Per ventura &han
dividit els homes en castes per castigar els un si i els altres no? Per
Ventura el que ha facilitat una pistola pat endevinar la trajectória que
seguiran les bales que chi tirin?
Altrament,. la pistola que expedí
"Bataille" nn ha esta! disparada. S'acusa a La Llave ¿'hacer acompanyat
a d'altres a buscar una casa per
guardar la moto. Encara que això
fos cert no se'l podria condemnar,
ja que no és possible establir la retad(' directa entre aquest tes i el
define de l'atemptat. Paella ignorar
per que volien el local les persones
a les quals acompanyi.
Es dice que tisis el non] de Ramón Sahnter, per)'. hi ha la circutostüncia que
Asisteis aques t honie. pee la pulida
detingué pels voltants de Palau ami>
una arma n'arregada. D'altea banda,
aquest Sabater As ros i bigoti con
han dit els testimonis, mentre que La
1.1ave as bru i va aempre afnitat. A
La Lave ¡co sol reo
- neix en roda de
presos i la mestressa de la rasa enufon

La Llave asa, el del bigoti. La Liase
ha scl-licitas auch insistenria que sel
reconegui amb roda de presos i encara no hantnincut que aixì es tes.
Din el fiscal que fati aenrat ansb
una senyera. E elar: si se Ii va dir
que el que anava a a r arnr-se-li era La
Llave ja sabia pel Buce/isla qui era La
Linee.
Examina les cine rin gs, de prova
que la llei estableix. Una On la canfee'ei 1-1 d e ra i Usar, pea, en el ras aetuai
eta aquesta ronfessién 50 i ; r1 et'r=em•
blant perque s nu absurd ereure que
un jure de vint-i-dosanys ami) tres
centes pessetes i desenneixeclar do Madrid vingués a matar e) su-tuyos' Dato.
('esteres sou les deelaraeions prestades per Maten i totes catorze sén diferents. Ili ba manea de enneixement
subj ectin del fet tant d'En Mateo eran
En Nbolan. En les declaraeions no Si
ha la preoctipae:6 del jutze de comprovar-les fent les preguntes pertinente.
La confessi,', tampoc emana de la
voluntat del proeessat ni la d'Ea Maten ni la d'En Nienlau, tal üorn In Ilei
nreaeriu: acorne la aren sieui
Cal comptar ante les vinléneies de la
policia i no em reIereixo a l'espanynla,
que potser és In que menys vicaanda
asereei g. Srin itionernin geg les niek.n.
ries que exigeix In prdicia francesa per
arrea ar ron f e,sions judieials.
En aro os ta pres.;--diu—jo Id he end'assassinat i
tras con f¿', g
tui vaig Ciser'lei quaranta sis 'lira sota
el pes d'emes:a eonfessió. Relata ccn
deaprea mitinz ani'i n1 Coreen eivil a presentar les eouelusions i una
pecha Sine sortf de la ruttltitud tocs el
front d'un linean de gaviones. que
eaigne a t u rra serlea si-Miss. 1.a policia
va &tenir el senyrr Barriotier.i. suVa eeeer
pnsant-lo autor de I
partía al deellat'S del governador . que
Vinerepa fi- despees el jutge ehe ;ruin,.
dia audi l ' atestat de la poliria a la vista. d'itaver unredit el tinent ntnb un baso') amb bala de forra.
) Ei pnrtaren a la presa"; i al cap de
, (marisma dies, guau el sillera va pu. der parlar, es pode ea dar (11/0 era
si ol tunera hagas
innoscent.
mor, el) incuria hanit yen) paridxer al btunquet. teliant d'un deltas '. d'asenssinat por quaranta polis-les.
A mi quert de sis ei senyor lite erlebe.
ro dentitnn un desear); i la Presidencia
Ii concedeix.
A dos quarta de sis es repren

.
la . ,
El senyor Barrioinero continua atnh l'examen . de les proves i diu que la literal no culpa
a eap deis processats.
Allra prova és la de preste/11petó. 'l'asesta, en el p ode Espanyol, es rema elemental; ni tan
sois hi ha la !lista de presumíacions com en el Cedí francas.
Resta la prora testifical i
pan va
aquesta está present a la meEl president, boreal la cam- mada de Iota.
pana: . No segueixi per aquest
Finalment, hi ha la prora incama
diciitr!a. Landiel no passa deisEl senyor Barriobero: La- ser tina sospita.
mento que presickncia no
(Durant reillim descans
Mhagi sentit o no in'hagi en- gelnes senyoretes que hi ha a
primera fila tlel ¡n'atila obsetea.
Insisteixo - en que tot a'ala quien els processats amb caradamunt d'una' lisbtsla. E) natu- remisa
ral és que els autors del com- • Es a dir, lii ba,duble en la
plot haguessin enviat a 2aadred comissió del doliete i en el destipersones coneixedores de la po- le no s'hi pot fonamentar res.
blació, perra aquí hi ha acusats La suma daraliris que es te no
vuit liamos. dels quals uns san poi escandir a la categoria de
veritat per fallar.
de Barcelona i altres d'Eibar
Es alar que no estem en els
seis presenta con) a assaben- .
tats de! complot. L'elnica que temps de la oro y a laxada ni jo
no esteva assabentada era 4a tinc la pretansfü que s'hi torpolicía. Es possible això? Es il:, peris amb indicis com el d'upot admetre ni adhuc en hipó- na dona que confon les persones i de testimonia que ni tan
leal?
eols coneixen eh color de la moEstero davant d'un sumari in- tocicleta, no hi ha manera d'acoat de bona fe o fet sota to- nar a la imposició de les penes
lete mena de pressions?
greus que aquí se solliciten.
El president: No, regueixi.
No vull entrar a dissertar soE) senyor Barriobero: Es cert o
bre el que hi hagi darrera del
no que el senyor Millän de Priego,
tetó en els fets objecte d'aquest
o Com es diguí, cha dirigit a la
procés, però si que puc afirSala del Suprem i al Jutge en deter- mar que ele processats no sön

autora morals
mar quo ho són'ma.terialig
e
.
prova.
: ES esselicial en el nostre Co-"
di que la gravetat de les penes
sigui proporcionada a la grisvelat de les provee.
D'ened de l'organitzacid
posada per. la Revolució francesa, la justicia es atea i vosaltres. con) a boinas, podeu
ser ereienta: peró ron) a jurisconsulte pels prIncipis científica, us haveu d i alendre a la
Llei i en Pagravacid de les penes no poden anar mes colla
del que la Llei us permet. El
rnatar pot asser sa per evitar
testo ofensa probable però no per
renjar la quc . ja alía comes.
Ala?) cal dir-ho als que clamen:
'Maten. maten!'
En els dies que vénen. que

re vosaltres han d'ésser de
meditada i de tortura, s'aixecaran els aduladors dele "Seglemundos" invocant la rail de
l'Estat. I jo us die que ultra
julges, sou ciutadans, 5 haveu
de pensar en el sector que tes
mente.
La raG d'Estat ha provocas
totes les revolucions, perquè
per mitja s'han provocat.
les respectes a les repressions.
NO voldria pas jo que a Espanya s'apenes a cap rala d'Esper

tat.

Convida els jutges a que no
es deixin influir per suggesDone de cap mena. car cal que
d'Espanya no es digui el que
d'una nació americana en la
qual es qualifica els jutges
eaaadors de delinqüents.
El jutge estudia el ras concret i segons sigui, actua.
Recorda la fiase. 'fallir del
fiscal: "La culpabilitat dels altres no estä. plenament prorada".
Recordant-la havia complert
le nieva misaiö—diu—però com
abans he dit, ultra magistrals
ray e ciutadans i per ala() he reguera les vostres e,onsciencies,
pensant una estona en veu alta
per collaborar amb vosaltres a
fer justicia.
Se sap on es En Casanellas.
No s'ha 'Mental entaular arnb
el Govern deis soviets cap gestia per a l'e.xtratlició es almenys
perque es dugui un testinioni
d'aquest sobre la sera participada en els fets.
Quelcom mes greu és entendre's sobre problemas materials i Anglaterra ha aconseguit
acorde comercials amb el Govern dels soviets.
Jo acuso d'encobridors els
que no han intentat res en el
sentit iedicat.

.ipas explicaos a „rodiont quin és el ve- ger.: :16mbé.Amb partaitilji
i.ritable osmio del «u viatge per. raons . traoletta nanieeills" en tralla*,
de, eliscreció.
• ei6 ieraltres cosca que ans Ott'El que no s'ha provat 68 qué pilo lee t'ensilo» 4111sr:ex; •-•"'
"' 7
•hi compréa cap pistola- Al conMeto acordat la reorgantlzatrarl. El dia que figura en ele cid del cos d'infanteria de Ma-.
rina.
quina q ue es compraren les pistoles, DaJatierra era pres i ma-' LA REUNID DEL DIRECTOR!
lal l a Madrid.
..
A dos quarta de nob
Considera una mira infantil
que BaJatierra, home caut I bar la reunid del Directori.
E! general Vallespinosa ha dit
abos(umat a les liudes socials.
que el cupus per al pròxim any •
anés a comprar vint
precisament a casa d'un armer s'havla rizal en 78.000 hornee.- •
o sigui • 12 o 11.000 menys que•
confident cíe la m'Alela, la casa
l'any anterior. Amb aixa —
del qual era coristantment
elegí — queda esvaït el rumor
Però es que ärlhite en' el
role erra atribueia propòsits
cris ele compra o d'intent de
compra ele les vira pistoles, no lies.
Han liTs itaf el presid e n! -d ei
pfleiris asannvalar-se
eompliuna romisehl de la P2... d
Direnri
cita!
Daintierra ami) els aunya
Rhin. de Bareelona, a l datos' de l'atemptat.
van( de la qua/ anava el seu
Tainnoe veure's complicipres i den! .Tordi Mons/ una altat en radquimichl del nuilomaIrin, ja que arel) aquesta rloau- tro de la Cornisai4 M i xta d e Barcebona, i tina a'fre de taverners
ment no selnreent no es faciper a proteíaar que l'Iratitut
lifava la fl gfirla
inne, sia.6
de Reforme s Socia l s intenti ferque es dificultara. Ana) hitIlet
ordinari la pol'eia ignora qui, /os larear els estab iments elsl
dues qualme de
viatia rnentre que arnh el nui- diam e ^^ e s
lornatric semnre estä identifica- la tarda.
DESMENT tvT Ttri MORS DE
da la personalitat del viatzer.
BCITISA
Combat les violències de tota
A la Pror- , d nncia han donat .
mena i exeita el Tribunal a qua
nota:
s'intaheixi 'fe tata classe vio_
"El D i reetori es eren en la landa i s'insolri en la justfcia
necessaat
encona
sortir
absolent el seu defensat.
Ire (Jets
i irfn e rlats T11S'alça la sessiú a les set.
renrs eiren l e i s a Floran, bale

Acaba amb una frase .de Montesquieu
a la consciencia clels juses i que di,'
aixi: "La inju s ticia que es comes contra clara es Vamnaca contra tots".
Informa a continuacid el senyor Fernández Boixader, defensor de_ Josep
Miranda (al "El florista".
Din que de que s'acusa al sets
deiensat t').s que tenia core'.xenten .. del
prop:Jsit que ditia a Madrid a Mateu
i a Nicolau d'atemptar contra la vida
del cap de Govern: i això no es prova
en cap mornent de' praces. El provat
e s contrari, car no els cerc:t 117/ refugi amagar. com hatiria fet si hagués
sahut que existiera pronósits
Miranda. per guanyar-se una propina,
cerca l'habitació que mes aviat va linden No se n'arta als barris extrems
dr Madrld. sisé que cera
al seu mateix barri, a vint passes del
Ilse an tenia la seta indnotril de flers
No va dir a la mestressa de l'hahitació
nue fes sin cocina seus aquel, indivi/tus. sinó que eren cosins només. com
aixi cenata en el nnari.
Nena que l'acte de facilitar una habitad(' purai coraidetar-se c-m camplicitat en la comiss ió d'aquest
L'habitació podi en haver-la facilitada
moltes altres perennes sie la mateitrt
manera que van viare quince dies a la
Pensió Espastaoh del carrer d'Echegaray sense que nin g ú es malestes.
.Adverteix que no solament a fiaresnya, sin'', a tot el món. es proletaria
de tots els alisos estan in eeressats en.
la dectaid que es eu a dictar. Ara 117
encomanant a la rectitud del Tribunal ,
la 'art chis aens defenaats.
Informa En Pere Rico, defensor de
Maarn Bajatierta.
Com a qii eeló previa vol declarar
la sienincacia de la seva neticii; riel
primer cha de la vista d'aemesta cansa.
demanant que se auaren e ués e jud:ci
perrito'e no essent retroactiu os procerlia
prescindir del tribunal de .lurat en
maleen cansa. No és que tineui por
del Tribanal de Dret ni que en desconfii. al contrata Peris no hi ha club- •
te une annest és un cas de delicte dopinió i ral pensar no solament en l'extricta interpretació de la L'el sisé co
taol tsh
erzmc. ouceptes que fircilment compren

EL CONSELL DEL DIRECTOR!
• A les deu han arriba!. a Palau els generals que formen el
Director' per celebrar ranunceat Consell, sota la pressidencia
del Rei. En Primo de Rivera no
féu cap manifestada.
A dos colarte d'onze es reuniren en Gonsell, que dura fins
a dos quarts d'una. Cap general feu manifestacions.
LA DEMARCACIO NOTARLAL •
La -Gaceta" publica aquesta It. O.:
Transcorreguts els vuit anys que com
a tertmai adnim per a la viaencia de la
demarca iú notarial estableis
primer del Reglament per a la
i reairu del . umariat la lt. O.
d'aquest departacarat del dia 13 de geser darrer acordä que es trametessin
a aquest centre, en un terco-ni ele sis
tu esos, aquehs Informes a que
tat anide es refereix, figurant entre
ells els d'algunes entitats d'adminisiraciö
Mea c ona per una part la reforma de
In demarcada, notarial, relee re) imposa, si bé pernee la repetida disposicié reglameutária. no pot fer-se
desentenent-se de la geaeral administrativa i innIt menys de la judicial,
acate lo qual estil tan fotimament relacionada, i per altra pare, per rom,plet)ir els internes rebata procediria
dirigir-se a les autoritats de l'adminisn'acné previa ial i municipal, avui sotmeses a la reorganitzaciG;
S. M. el Rei ha tingut a bé chisposar que fins nora ordre quedin suspesos els tieballs d ereforma de la vigent
dentar-varié notarial.
Co que de R. O. comunico a V. E.
per al seu coneixement efectes consentir:Qts.—El cap del despatx, Ferran
Callaron.
Sr. Director general dels Registres
i del Notariat.

coto

probable renveraid

l'Exterior i raliment d'imanetos sobre la renda de ra'ars pelbifes.,
Relterarlament ha af s rmat que
no 4. per ara a l tra nolPir a Pronamica en e la (fe nerarel g in_
grescas i disminuir lee ensilei aixf he ve fent,
arrb mMorlo i poraaveranoa.
Nova prora d'aix6 as la re dilecta acordada del prlveim

i el !tirencontingent
ciament nreieete deis eme ea
traben a files tan erial rota finalitzin ele coseos les practieu,,s tardorals que s'estan efecDiana
AJUNTAMENT SUMARIAT
Sevilla.—D'Utrera, conduides per
la guardia civil, han arribas 19 persones, entre elles Valcalde i regidora
del noble Los Molares. sumariats per
falsedat comesa i descoberta arista
inotiu de la constituciä del non
Ajuntament.

La gil

trroc

EL COMUNICAT
Al sector de Tizzi-Azza s'han
efectuat agressions isolades, rebutjant-se a canonades.
L'enemic féu dos dispars candi
sobre Taiersit, sense consemiéncies.
A la posició de Colla, prop de Tifarauin, slan sotmès 3 /tomes, 7
dones i 9 nene, lliurant armament
municions.
L'aviació segueix fent reconeixements, no observant cap anormalitat
al front i impeclint
celebracid de

zocos.
LA PRESO DE "EL GATO"

Mel -ha—Per les males condiciono
en que es trohaca el calabós que mi-

' pava al fort Rostrogordo el tones
gut moro "El Gato", ha estat trasA la Eniversitat Central sa Iladat a Cahrerizas.

INFORMACIO PER ESCRIT

fixat aquesta dispos,ció del Diredore militar:
"Abans de donar forma als
platis que sobre InStruecia pú- I CelltA. a rp , s. 1 al !res in,•trummus.
blica sé el Derectori, desaire
Especia)ltai rusa Parramön
Carme, 8, primer.
aquesta ponencia recoller les
1
Mandestadons que tant cale- ,
drätics associats escolars
puguin aportar quant a viCAMISFRIA
doiteS i errors que, a la
cent es reittreixin. 1 l'objecte
que errar, a coneixement dele
-nteressats, es servirä V. E.
2, rortat de l'Angel, 2
aollocar en bloc ben visible el
present enanca donant-ee a coye i s s J”ire' des ds.
neixer que tares el 13 de l'actual
10 Res.
e
seran rebuts en aquesta Press'Fraceria „
10
(reacia els catedràtics, els di„
10
"
liuns, ti:ameres i divendres,
". [sin
. 26
d'U a 12, i els representaseis
claasaciacions. escotara els di" Crepé 11703 „
30
inarts, dijous i Ilist., abtes, a la
E
S
rel
I
G
mateixa hora, liaren!. tots, per
millor garantaa, presentar per
GRANS REBAIXESescrit lea seres maaifestadons."
LA REUNIO DEL DIRECTOR!
A les cine alta reinas el DIrectori a la Presidencia.
El general Primo de Rivera
ha di:
CAISV • vaLoms . Cueudis
—A la reunid que anem a ceRambla del centre. 16
lebrar veurem quina persona
desigilem pesqué en represen .
taa
d del Directori vagi a Bareclona a rebre a una einn:Sait5
francesa, que presidida per un
rectificato de 96/a7* Especule
sots-seeretara ve a inaugurar
per a Ganguea. laboratoris, iarla Secció francesa de l'Expusemeces. per f umeriet
rió del Mohle. Per a a.xia celebrarent una conferencia amb
l'encarregat del despatx del ministeri d i Estat, perqui'' quedi
de g otea clanes
aquesta tarda designada.
VENDA
A L'ENGROs 1 AL.
matt
celeEn el Cunsell
brat a Palau , presidit pel Rel,
DETALL
m'he referit als asstunpUts mes
importaseis de rinter.or i exSonor, detenint-me principalTelafan 819 A.
ment en eo referent a la conRonda de San? Pau. 32 ,
feräneia que se celebra a Lentires sobre l'assumpte de Tän-

F. VEHILS VIDAL

NONELL GERMANS

ALLOHOLS PURS

Disserta sobre la d i ferencia d'una i
nitres ¿dictes, no pedent-se apl i car el
maula criteri a l que mata per robar
ei lucrar-se rralenna manera une el
que, empea ne'- móhils d'un idea'isme,
canto un dercte de sane.
Té la seguretat que a Baia t ierra l'ha
nerjudicat e? seo n'In, sin r raleane enIre es ll ames que M eneen la vida del
radicali s me Si s'amenes tracto d'aria
alma reraona, segurament ningú s'hi
batiría fixat,
Tenal que es altree Sr f ellSOre, a:Ir:menta per derneerar que el set) "tríen.
«al n enorava en allerildr
anal,
Nicelau i Mateu ala rei chs ncc eanaissra, 01116•611114~.111.41elle 1961111.6.4./•• 1•11•••116111.11•111.066%
raen% e! viatge de Raiatierra a Eihar CAS A FUNDADA
1
t itur.,
o T222 90
•
diu otte com que In anáem
c a el'
E
N
leeat de, la Cnnietieració General del 3
és 'bottie que no n'extdiquis el 1 133 410
11011 9
ver
venable
m ntiu i dieses al delegat
otee
•
que h i sean
va per cercar feina Si in #
• ‘ CJOIERIA
magistrat va a una ciutat per realit- •

ANISATS

A. ANTICH

x, „ : ,T , A7 .

FA B R ICA

I -ARGENTERIA1.4•

zar-hi una visita d'inspecció no anirä .41••• Ea •I Oh 0.011111110•41111100111.11141111.••111111 •••••11.•

•

7wm7: : 11019Memmr3971,11

,
Diumenge, 7
•

d'octubre de 1923

Pullf.fr.IT 1T

partit d'avui, en el qual el Barcelona presentara el seu printr equip

el

integre, resultara mis interesSant i hi
veurem cl que o
n poguerem veure-hi
ahir.
I'er altra part, cal també fer C0113tal . que cl ValHcia es presenta incomplot, car en les seves files hi alWrarein algun supient, la qual cosa
lambe será esmenada en el match d'aquesta tarda.
Els equips eren:
•
BarCeintin: Plattko, Conrad " , Coma. Blanco, EEas, Rosa, Celta, Martí, Gracia, Aparici I i Aparici II. En
el !d'eme tenias, a cau s a duna topada
en/re Pinyol i Cella, aquel es vei d
precisat de retirar-se. compareguen En
Serra , que passà al lloe d'Aparici 1
i aquest al d'En (=ella.
El Vale/le:a era: Marian, Simarro,
Papi, 'sIacist, HipOlit, Esteban, Rino,
Cultells, Montes, Peral i Cardellach.
Actua d'arbitre Castillo. ami) impar
cialitat i laduntat. •

D'ESPORTS
TENNIS

El 'del Frma - Esparia
(Primera jornada)

CAMPIO DEL MON, HENRI
COCHET, ES BATUT PER EN
FLAQUEE
Les sessions d'ahir van

proporeio-.,- als jugadors locals quatre
, per dues al. iraneesos.
públic acudi a les pistes
17, S.-.eietat Pompeia per tal de
partits anunciats. .
va manifestar-se molt
•, i el resultat sic la jornada
. • favorable als jugadors locals ,
d'exit esportiu del primer dia ha
degut a l'esplèndida actuaci6 del
Eduard Flaquer. grüc:es a la
,• nsegui una inesperada victb--b.c el camp' n', del món, ja co- ,Iel nostre pUblie, Henri Cocho.
Eis altres partits han donat els red*ats ja previstos.
Reservetn per a la Ilustra edicie, esTüciai de dentà, dilluns, la nostra im7:ess:6 d'aquest match i del sensacio-al reNultat.

IOC PER A AVUll
DIUMENGE

n RDRE DE
les den:

.S . nitreu centra G. (i(arica.:.are.
af
(mitra II. Goulteacire.

corra S:ted:cn- contra V_ de ';orar.
,••. contra R. Flaquer.
:anem als a•Pc lena'; que no es
Nrdre aqueste; eessi:sts,

SUSANNA LENGLEN
campiona
que
,bu t fara dues c_xhibgcians
1 1 1säries a la pista d'hnnor del
Tlizti, jugara els segiients parDe:Ma, (Millas, a los tres de la tarda. Susanna LerwlemE. Flequer. conde C;mnar-Moralcs.
iftuarts, cl , a o. a les tres d.2 la larSusanna Leurrlen-F. Flarpicr, conM- de Goinar-Noblont.
jugidora francesa. inven&ble eniuradors del sen sexo. as:tila en
partits de parelle, amb mds ene,
cate que en el; partir;
Aix;) te una esal , racia racio• • • , : x que fris ara no hi ha hamit
que poma, :
elifilar-se-li.
• te en partos ' de
es pre.
Ah lb'. •

...e

LES DENUNCIES CONTRA EL
F. C. BARCELONA
Altar; d'abir a la nit, na grup de
j nvenets acabdillats per usi element de
funesta hisn'wia esportiva, va reunir,: per tal d'aprovar una a g rie iracord; contra el Club dega, al qual aeusen de conxorxe; en el si de la Federacie).
Val a d:r gnz el "inmorial" que
el; fati llegit perquè el signessin era
tan j ai; tan repugnant, que la majo:ia del; reunits es negaren a sigilar.
En vista del seit iracas, el director
moviment antibarcelonista.va atior
z. Ist "Jefatura . ' a presentar pel seu
, '-aajne una 1:Crie de de/túneles, no
•, a el E. C. Barcelona. ,in) contra
<1 .. ? Ins persones gin han iiguocasions ceda a directores del

NUL A ZERO
la tarda, se celefrà el pe.
par'tetit:-t.
- ale-ira i el tia:A:dona.
te-' ion tuolt nottuda.
.111 va a'acar'cru..air, que el desera mani-

•

•

•

•

.

el segon.
V- lene'a, si b,"- e; cevárein saber wure
ni de red) tres el que.
•• I`
Va 57.55:5 5 ::Ir41'5..sear Ea' ,1 a-eavala:• rinia S Ct5
1 Ilar'an, el seu
7. el qua,
, ai d'un lutjoc
•'ea continuament p'ddes difícils.
•

•

tu-tons dvsaparegu

;miro fer-n ' i; par-sa:. raop'ineut.

Itetrzn can gol durant
erial 5-5 5, 5-5 fa pre, ure que

d/l/V.•.

creixect
LA CASA DE SALUD

•

•

CIRC ECIOESTRE

rompaneet
erro,
ene o st,- e5 rnlea I teltst•
rpt laireetnr, Mr. Ventura Cansan
roan

Ian1, mantener, larda; a les'quater,
I ntl , a tes ilen, mirs extra"rdInan a , Dineinns, t. tl , ... sal 4. U( -de Innt
la e...u:mita.
De arlens a Me, Arnosi„nrutt la seva • ortional relleeei.', d, $inns I
aes.ns ensine-/rat5; a IV>. Vaseur,
vrnredo, en 9 malearan; tle torea,
carupha r-n nn, s The Orl.ntal, In• • iniMaltle,- hin ,. al , neUt,
E \ 3 remitid. del !antes artista
eatal'i

s

PEREZOFF I LA -SEVA iiTROUPEI'
lieall e/IOSPS Ol • del,IIS al verltattl..

rennmen vorst Mr. Luxor, tos- pr1-

mera vega/di a /.• n ,..a,a. C. Fon.
egnes:t... Tilo Strakay, Tito
Arquea, ete.

tani,

ULTIM DIA

A les 5 tard

GRAN3 PaTITS:
Cachet - Gomar
Flaquer - Cousin
Platea do la 8. 3. Pompeya

a les .3.39

ValünciaSiCi
(Campiiii1) Llena)
contra

1.C.8[12[0111

Camp de les orts

Vendes a terminis. Pianos

Ambria i les b08530nef. 1 arda, Qua
te el sea releed.? Ad/ En ele dies de

Buf falo
pisar seu.

V

Milionaria a
.111Inns, El trtomf
de la bollad.; Reinan Rallarla; No hi .
sonsa espines.

▪

4444:44444 .444444444+ 444~. 6-CifIlee+f)
ARISTOCRATIC

4

Aristocrätic

Dilluns que 50, estrella de la
merrivellosa exelusiva, interpretildo per la fanosa estrella Cla-

Exit d'interpretaeid

-....44.4.Ael>4444+.5.444411414.444

o

den, gran moda:

coLisrum

OrquestrIna Sur... Sala de revnto de f a rol i tos 0.sttng de»
dium enge, des de les onze. dua,patt.de bu t aques numerales rr a /a
sesstn de les 515. Da 1 a 1 $essiO ma tina], cbsequjant
rls
arnb un sor•
prenent pre sent. Tarde, a dos quarts de Cuate'; culto...tal, anena
n.o
eis, a Clne
guatas de den. Dirrer die de la super- prodereiti,. mares ...Me tro"os.
. ta rosa g.
Novo York l earluslta., ara/u-11,15a riu -a Int e rpr e tada p e r l a entin e:a artista
Sta., Mul rae, film pre 5 entat all'h un dan3 z all de Itivit I elzitu,a s la preetes a re.
medut Ces Ilungans, pee Fi l,elSelel Col,. I Actualitats Gauulant. in.r0. ti:.
MIL,. qua/ e ealrene,,. No deiteni d'adrui....,. a 5:lara IZ.ruh z.:1 en La elegant
senyora Blundell le A e lusiva t, al t a cinii . la gun Inler,,..eii Ir-as'; z 7 ralrnent,
estitInet talluda/ de Tralene,„ eu un am hient de suprema
ia, Dora astuta, pet. l'auliea Fe .ttlerlek, 5 les C110/.11(1,, ch ites de o lmeg.tnr
e
an a bro,
go,r
i Botones i La doctora fingida, I l'arlria litat de/ cha, Gran partit ce futbol: Vale ia 8. C. (campió
(campió de Llevant) contra F. C. Barcelona,

CONCERTS::
PALAU DE LA MUSICA TURO
CATALANA
PARK
-Concerts de tardor, 615 aucricions simfenique,, amb concorto-tea, v1icals, instrumental:1
i l'Orfeó Català. Dies 13, 18, 2 1 ,
25 i 28 d'octubre i de novenabre.—Segueix obert l'abonament
a. la Unid Musical Espanyola, 1 i
3, Portal de l'Angel. Detalls per
programes a (ola els magatzems de Música.

Inauguració, dimecres, dia
,p 10, a les quatre de la tarda.

• Gran funció dedicada a
l'Asscciació de la Premsa
." Diaria de Barcelona, amb
's.
ALBA - BONAFE
assistencia de les autoritats. Orquestra de 20 profes
1
sors, sota la direcció del noi fi
Avui, d tu menge, 1 avala , a
table mostee En Josep Cu,
dos qua rt ele vine. L'entre- >
mellas !libó
4: un Truguil Terrera repta. - i
Prense Butaca platea o amtsentaei.', de l'extraorilinafiteatre, 5 pessetes; llot,' riament aplaudida conii,- 1
ges platea .amb sis entrai .lia en tres nelns, de Mades, 35 pessetes; llotges
i miel Linares Rivas,
rn
afileatre
amb cinc entra);,
Como Dios nos hizo
das, 30 pessetes; entrada
X MI, a les den. Quarta P.general, l'50 pessetes.
A partir de dos quarts de
1 P resel l lae l A de 111 c n - dnedla 4
Como Dios nos hizo
nou de la nit, sessió conti/. "
Crandióu exilas
nua f i ns a les dotze, anib
/-,
Temporada de Tardor
Gran companyia lo connMia

- elote, ,

Dlinn st VIO, ,,i. ,i,,1 11 d'neinber,
L'ESDEVL A t t leA I' DE L'AM'

re

u

PARC
C aliOla ses$10 (la
lle:0113 / a 1. Seasl q Tbe, amb pan.
natge general I exhibirions, de 2, de
6 a 5. Jazz Batel VerCusma, Esmerat semi
de can -res.liturant.

RESTAURANTS
g-e4+44-ste^-e44.+44.4

LES PLANES
Hotel Restaurant versalitas
Obert des de les eltuc
de/ mall A /711111 tust
da unters
a l a carta
Cebarte de 750 out. endavant

Ilannaelons ncr a nnoporades a
prng $ erniinfMrs
▪ aFICIONATS A LA FOTO
Aigua dP: MasCRAria
ntonenu
neve:a
plaquns
C11.1 espesa Pn r a auto/llalla
peanculea
Teldfon 7 H
1 tut /renal' de laboratutt. Es rePropletartlen
EhtniL
51" 05
£5 ) de l'anca
1001 al c.,p

eIs segilents preus:
Butaca platea o amfileafra, 2 pessetes; llotges pla- ,
o-re4444444+4
4.4444:4+Ianre ver
tea amb sis entradas, 13.50..
pessetes; llot gos arnfitaatre
arnb cine entradas,
pes--- DIVERSOS--sales; entrada general, 0'75

Como

Dics ncs hizo.

PARC DE MODA

Obers dris a entrazla
fo.r.
Avul,
earlanes pub:Menta. NOT
105113. ne
l'enveIat monumental
dllibamn t .,..sertt
pg• a
l'enträda ;' , a naal de /ernnon,11.
Entrada de pasaetg: 050 «ultime

PISTA DE GEL

s,

-*:

EntradeS ri.n.iii..., pe/J tiplautIlts
omisos Pompoff, Thedv I Lustig,
Navas 1 Geranio,, Silva I Nodak
/.... rion.i, diiiiin•:, lai .da, a tlos guara.,
9 de rIttr, leal Bits' t. sperial, i Mi, a
. 1..s <len, da,. t . \ leaordlnalle, ton-

DE LA

ORQUESTRA PAU CASALS

Corts ,i ,er
llltaloanes
3 53
. 5
7,95
. ‘. al 599

Teatre Barcelona

TEKPLE
<
L CINEITATOGRAFIA
>

Atad,

Kursaal

CINEMA

,.

estrangers

la.111••••

s veiö especial, i

lr•5

nif •

TEA TRE NOVETATS

LLOGUER I D'O'CASIÓ

2, 1 a 1. En o's dice de Buffalo Bill, III
I IV
preu d'atidacief;

quarts de guaira, pri-1.
`-{
mera secciú:

A los sis,

•n•4444444•4444444144+14.41

5

MORES

CASA CASELLAS
Cacee, da Sania
(Pop Ranno•)

i

e,

runa,

Debut RASTEI LI, debut

i tinirs Mis, ,nibarrant a Por.
ean-,n, rap a aova Attek.
Un altre interessant debut

;44-.)444-64-44+.444-,

LA TROUPE CEVCRES

Er.uoR \im

/ 1,, 1, 111.1 ra yngin gt a Espanya, prn•
sentant Ini nr121,1allasun treualt;
te n 3 senyneett, :0'' ho lneS; veritatd.. att serle.

i

Encera un altre debut
LES DEUVERS

Gran

tunnan, estetieeTtilarls.

q)

114441.41444444444~4.44+444

(lran Teatro Esnanyol

.

sANYPERE sErcEs

trialre, ritInS snl e ti e t e n, a le.,,,net del ptintte.
Dos vodevil». Sis zetcs.

1 (.., I.

)
A

A ic A ! A

il. PIN I `,e,

.11,e, 5, l re

I t

au. a les den: t tan eso le
CROCHARD

corrido, innoctnt
1,11).1,

5

Manir

Trini 1;-. Clavaliina.Z
, Gran esdeven:ment artistic. !,
j 1.,i popill,..• .,-ar, : : 5 . •
,1 ,I..7.
artes, .le .1. Rico. - \tarifa.
ma,ira .1 . 1 ice-t t ,• 1 /ilt . i . - t
J....ro,

t
LA IIIONTERIA
pe-• ro lillit o lii liard “ a Ri- 1:
ca-d Fusld
oreaeni :si
pwl Rosa. Lecnis i Francesa Gallega. II lo,. .11Iliiii, lard:I. El centrabando i Candlea 'tenorio. N 5 1.
D'r.na la car g dera 5 La moto- i

alt, rs Hure:.

--...-.

Dona DEL 111EU APSIC

___

CROCIVARO

r.7

g s

ccremo dinocent u martut
bit ende.,

zz

p., de;
ata...

e

.reees44444.4wil.~seell-.4444,-

TEATRE COMIC
1923 - 24
Con,penyla drareatIna

Timporada

vern da

ROJAS - CAPAR()

1

izniiia

LOS NERVIOS
. julluna, larda, a dos guatas d., etne,

ntailmit.
l
/ grandlr>ri
4

,e40-04-e-e '4-1« -1.-e-C4e1+P.,4*.ree
Sal 5 Catalunya

iSIVEitS ra: 51 0, 01
rActlaltlts
Tarrents
i trio Mese
di/mol/re, C iCi
:tal: 1...••
da, tnies n •iid/S. 1.11 eee
ria's
atiranta i roptrstIcions, ret.501., d..
I MI hank:.; La rwitopyrig
censo Mal ad. a I, estetilas La por
de l'invisiblo 1 I l rot
pu 5'
hulla Sittleattl.
tensa esenistba; La vesania ea Gar.
5-,',,' 1,u 51., .1w-a Iti..thrned.
(HOY

•

Pr n- n gra tisisle la

y ermen, Una carrera

N, da Es protzt l. al públid
que entri a la Sala ni ¡ni
SlIrt i duran l'acto,

Cinema Princesa
-\\

sartlanes

i

perable; Lira carraca a
u ' ('u'

Kentuciitio

l'ad in i
pül t li . •, in er pl . ,: aja pal ,. ..1:151 artista Iteginald ()emir, El faisari, granlisa fila do /21 511/
arglI111P111,

'

la

di/

.1.

Tres milions de dot,
jornada,
insu-

urania
2

•

/10dt j..1 116.1

Es fácil és
”
,111'1 itlIVV IIIIVe;
s ei' f10113:n , grao br..nia ; D3 Paris a Fiouen, sarielats. Nit,
trim.5
Amors freds, per la sinipailea
c- tu .N 1 en, l'ida 111a rk.

fo1
enlre ei1e- La
oomtcssata Quimera, Dusprés de
l'huraga i
es
. 1 . l a rautbi
n
t cinta
El
ra6 rota', ereavid
Naei-

tio,\

P

t"Iíu -Gardil
i

21
CESES

j

Uli 1

ANIzelC13, ROTULII, F

de sardanes les mis
reputadas: Barcelona, CathalCnia Principal da la
Bisbal. ,Ve 5,1, pn ,,rratila

111•IMM..

pro-

nlaitm , ; no.leigut-z

f arda. CO-

Al luati i

manta,

ClII•l"elul

•
do lean Bravo, mimen) 30. st,
de manifest e/ plec de condiciona 11:01.3
•
moddool,—EI presblent clel Consell.

44E8

/tupida, Innit el
led Illor d rena etl Sef del.,
LA PORTERA DE LA FABRICA
fi/1'aq.-- auc, , meada. 1 . -es b .,•- e•
la; leelleell. ( I . ¡ti , Sst o d,,„ ,,,,,,,,,,
<je d,-,): I. Loa Iler V 103: N. t / /halda,
LA MINEN. SIN NOMBRE

ric,aaa.• s.,•ia. 51 m e,

. .

l 40111 ni. La .73o4me,

g

TRABA/Lo u 15711.

5 ,„. " ,

XiLET
rtasr,

Grans representaclons de
pulxinellis, Restaurant, Tha
tzioants,

-,santa. Te molt sol.
ont rartarut,

,

Preu do l'entrada, 1 pesseta

Venus Sport - Palace Btll
Ronda

S.Int Anloin, C.2

ti'',

Tigre, 27
Aviii, (Humanar. . hall, tarda i
li d , par renomenadit banda
Venus Sport. que tan 0114'011a
dirigaix el inostre Fai
Donientec Ponsh, est reman( -se

,egaents:
Fax trot "Fuinee", Pericon
"It rintor", Pasodoble "Primer
ols

aviso",

c•ntrie. Sr.

per tan Ponle 1
t.' maamindues vistes

,,,$1

1 1 .111. 5, cl i tres, ei. re-

5. Pe

a

-

Di..3ErJO , 1 , ,ibitacions, en orine:pa/ o
pi:, per a taller /le
- Are tle >enyeta, Radi: 1.1úria,
Mutila/len Aragt'. . ESCritire: 5993,
Rambla de les Flors, t6 (Anuncis).
Ta y lsna8 patuda. I a rasa mes impcs
te-;,e.sa. b`per',./I.I.Il
lapsa__,s e . laintstes Finn05 . 111 In-manen( da
quad15
0 Is Tul! gratals oleogrartee
I /len tilde tle in., •
reeoloren acose Almiar aqu5,5Ia
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1 Slonlfsleutt Solera
(final P 0 r:1releas/.
GOA.

‘a perdre un
1115e al 51,515
tunetel negro,
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•
t . . aten per TtEg.
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..1 de% tutu, caree'. NIzin.
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Tertúlia Catalanista

Gran Teatre Comtal

\
Slums -ego, cessla matinal d'II
a 1. Ta ia
pro rames
1- quid,
de
Ivrnda pe llitilla Une
ratono
Desurda de Pf urage.; la Unrunsa e t.
ine lia Do:ea
La v1111'1111
Insllit
e ur a
el Ravelo, VI
jornada del 111.15 de grande ' . arg iu
0.0:5,. I ,,15 rets,ninnt, Le ' capa ggig
diaante.
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de Id /Ill,
tr.na uid'alterno, 515
Jornada de la rolossal pul-denla Dia
do paga, per l' e l/Art . 41i (11\1(1.0r.
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EXTENSISS I M I VARIAT ASSORT1T
A PREUS BARATISS1MS, A LA

Gran Cinema Rohètnia

La primera de les vatIlaties
organitzades per aquesta entilat tindrà Teatre Catala
Itorne .a dijous, 11 del corren'.
Als sonyors abonats -a la darrera tanda de la temporada passada Se . IS reservaran Ilurs loralitats fina per -tot, el dia 8.
Lloc d'a bona tnent
Capelleria

g
1

blcs

reina deis d1a-

1371

esiart

fosla

Casa Barcelonina, ami) pro-

a

$102%via. La subhasta tindra

tila i del roreent mes d'octubre.
a lea daten, en l'estlientada riulat, rae-

matt, a les onza, conferi'meia d'En Jeroni Mart..rell, trao t arii de la

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
.n vni, diaitientz,‘, larda i n i t,
Es fàcil esser policia, Días de
bogeria, Búfalo Dill, i ;; El
Kentucky, La

IInr el

MONTJUICH

e

\ NI/1, zitninenze, el.10,,Ill pr ograma. Tarda, a I., m'aire, pu, a
.I.•
I. 51,555 5,/I51, exit
dode I e t ime t rutant draina 51 n1 75 artes
(.4 /SUMA. siß vilkievd,¡
II. N la Mida ar attala Id 1•111111.,
I a /a MI r 011Pni,,,Ii . .1 , dlIlla la J.,

de,

\,, La reina deis diamants,
6; Despees de l'huragä, Una ostona d'expansió, Cela llunyans.

dlan-.ant

VENDA D'UNA FABRICA DE VIDRE. Per
areed del Consell dd
'AIntnistraele, auto-

razat per la Junta d'Aeriontstes, es ven
la PanrIra Vtdru I p rOduelleS retrae.
art., litnlada "La Igualdad". sttliatla
le rima! do

PARC

u_ r
e

3ireitre-4-4.-dietheeseCiOe-2-.)-04 tes.

CROCHARD
—

I XPLS CIO DEL MOoLE

Dinna-Argentina
Excelsior
—

,

Liria.

LP i-REsitiENTA

LA

tlii/illUtili t , Initio, a ti",
yillrls ti, Hui- Nil, a le4;
d.,. El di\.•i'.. saiiiid ,•11¡

',„,, a,.1..

AS7:1, dinmeng.., larda, a tres Ruar!,

LA POMA

corngzayia de sarsuela
de JOAN VILA

(
I./ ami! fi;I:riai Ros..r
Lennis, FrillICPSC Ctalleg, 5
lariatt Ozorcs. — Avui;.

-44.444444404401111(114444.60.-.
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fin -Enizu

‘Valkyria
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Nilliri- 'l e .1,11.1..,

Dia 7

Monumental - Pedró

El matrimonio Interrno

da i nit.

5

5155-

4+044444444-3444+6.0.4›..”

ra . hirnhail it:atu•;
L'ELEGART SRA. BLUNDELL
alla comedia de sal.;, que es
ciesenrotila en un ambient de su
prema distineid i elegancia, en
la qual aquesta bellIssima actrin Ilueix.les més riques "toile t te," de carrer i "soiree".
Exclusivas Gaumont

dos

PIANOS, AUTOPIANOS.
HARMONIUMS, ROTL OS
PERFORATS, PIANOS DE

4114444+~seeeeeeeees-rolis.

Teatre Poliorama

'›

Demit, dilluns, estrena do
SISION Y MANUELA
disbarat en' tres actes, de
Paso -1 Difama, sorlosos
autors . de. La casa de Salud

Claris, 43

i al Nacal e 1

ha roser

diumenge, últimos
funeirms en dia fes.titi. Tac-

FUTBOL
,
5,,I,I.
.nurr o n g - ; d'.,ettlItt'''
AltENC DE L'ESPORT
.•.h1;.a
1
! CLUB DEPORTIU EUROPA
usi;,, l: C.. I I , 1.,11,515.1
1

TEATRE TIVOLI

AVill,

SANS
tarda tindra lloc al reamp
d.;
partit entre tl prini, d'aquella locaditat i 11 Uniei
de Sna s , di•putant- se una
5 ,pa.
part i t s'efectuara el
flarddona duna batid, st p
e grup de SACIS

e

diumenge, t : 5 rda. a

i'aier fui alifr tema geconveries en Re peny,s

el pr;:rler temps,
' e re.

quatre

razerdillitlieS funcione, 4 estu.
pendes obres, lit tun a dos
quarts de quatre. N il . a dos
quarts de den. La Magdalena
to guie, Las ostrollas, El barbero do Sevilla i La buena sombra. T,d,s
rloart iments
rilablement tuagnifies. Vil:Puy o:s. en els ear t ella • Un en con veneereu . - - t Im Iltutta, arda, en
inleula e. La Magdalena
te guíe, Las estrellaa i La buena sombra. Lau estrellas,
La buena .ombra i Ei barbero
de Sevilla -. 1..1 ', orinan,' silleta
51 1‘11$aelonal$
i rolo,;stils
estronesi i renrisses.

EMILI 01ÁZ

tar„,,

11

Calalú Romea

EillISSAIGHE flifil[S

.11U
di
zle lees
(marta de
a i s , de $15 a VI/li
a lea Stell d la MI. 13r2n5 proir 'a y
Les Illleres:onto
Mofa venjança
Cta. m)mos;
retar/eh/nata fil
m Osaseis da
fisga.
ite.ttutt't'Va
...l d
Pi
4 aesa la ne la
1dt, ee
5 nna
l',./n)venlant emedrama La per de l'invieibla.

Companvta de ComAdms pn!

Jures peces da
prc' .flu t x d'una ensenya total-adria i que no ha ostentar
• • 1'. C. Barcelona p i cap altre
Cata!iiMa.
.•.-11 que a la "Jefatura" n.)
tii ecoltar el desaprensiu

FI. BARCF1.,.
FAN itxr,

ATRF Ç—

PR O 0 11,1 ME3 BELEGTES

ANTONIA PLANA

1}S•

ELS PARTITS DE PROMOCIO
ENTRE EL GRACIA I LUCRO
Segoas noticies rebudes de Madrid.
el Coe t iò d . la Federad/5 Espanyola
ha lailat que aquest enutjós plet sigui resolt celebrant-se els dos partits
de proneoció amb els equipa que cada
della disposi en Pactualitat..
Ara hé, Cont que de fet l'Euro ena terma: pare ddl m'u'? 13; 'si 's'ap,ven ela estatuts. que . es .presentaras cl dia 13, ea aquest cas cls partir, de premorid 'i':erien 'perfertament
inUtils i nose celebraran. , , • • ,
Eu ea: c.--ntrari hauran de jugar <1
diutnengr...dia• 14, i cl•segiient
dijous. ella 18, per. tal qua , eI conejonat del g'rup B, pugui comeaear irremissiblement el dia • pee a la qual
data ha estat ajornat el eomeneament
del Campionat del grup
La Federació CEalana va cursar
anit, al Gracia i a Elluro, la notiiicaei.; oficial del; aeord; preses pel
de Madrid, al qual s'havia recoi-regia en (1m-reta instancia.

g

Empresa Francesc Delgado
Gran enmpanvia de Comedia

que havia de celebrar-se aquesta tarda al camp del Gracia E. C., entra e 1
primer equip d'aquest cerdo i el pri
mer del C..D..Júpiter, ha queda: sus

Fol-fstai,
•"

e

GRAN SALO DE MOOA

companyta de sarsuela.
Direectú eseemea. Anseli» Fernantlez i Lluis Calvo. Mestres
illoortrujorg e jta
•lireetors
Cabas i Cats Veles. Avui, (1111mung p . Duro grandiosas i ov-

quin] Montero- Solemne 'cernada inaugural, diniecies, 19. a
'a vello, Eslreill
LES VEUS DE LA TERRA
poema' en quatre actes, d.-n
,S4-minent poeta en .1. M.
g arra, i el diàleg Liquido i plago, traducen') d'En J. Montero.
Es despatxa a comptaduria.

PARTIT SUSPES
Segons tu( comunietuen, cl partit

7-5. Total: 26 joes a 24.

TEATRE VICTORIA

TrlAfon 3,500 51. — Gran cornuanyla Calalarra, dirigida p'.1
&u/miura En Josep Pous i Pagès, arub la col . laborac i d iiel
notable primer actor Za Jor.-

EUROPA - AVENÇ
Ha causal bona impressió l'anunci
del partit que es jugarä aquesta tar
da al eanip de I Europa entre aque,t
cerck i l'Avenç d- Sant Andreu.
La composició dels equip,.. segons
en5 colnun:qUell, será cnni Setnelit •
Avene: Albar , Sellares, Ball, Roca
Gula:0ns, Ferie. Selé. Soler, Tejedor
Ab:tia i Cabrera.
Europa: Etordoy, Serra, Garrobe,
Nardsr, PeIn.t, Artisus, Pellicer,
i Alcázar.
Tal con ./ sin vingut anunciant, el
partit comeneara a dos quarts de quatre

Palace Cine

tiran

Teatre

•

enntinuaei6 anotern els resultats
c. del prMter da:
(,outtenoire (Eraaca) guanya a
E. .Iri:ales (Espanya), per 6-3, 6-4,
- Total: 18 jocs a 8.
E. Sindreu (Espanya) guanya a II.
Gouttenoire (FrancD. Pe r 6-1 2-6, 6-3,
E. Flaquer (Espanya) guanya a ¡fea, Coelvet (Franca), per 3-6, 6-4. 6-:,
0-4. Total: 21 5 -ces a 15.
Gnmar (Espanya) guaica a
\I. Cousin (Franca). per 4-6, 5-1. 6-3,
6-4. Total: u jocs a 14.
Gomar-Flaquer guanyen a tkulte-oire germans, per 6 - o, 6 - 4,
To.
21 jocS a 11.
guanyen a Si tilrm,r7uella, per 6- 2, 6-0, 6-3. 'rota!: 18
a 5.

tSPECTICL[3
—T

1.

Hospital Iti, rellotgeria
Mullor; Davallaila do la Presd,
et , ¡ Ad i ninistraebi del 1,..aire,

im

CASA

REXACHS

o

PORTAFERRISSA, 16
SUCURSAL .

CONSELL DECENT, 339

(ENTRE PASSEIG DE GRACIA I RAMBLA OATALUdYA)

II
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Enunenge,' 7 d'octubre de 1923

LA PURLMITAT
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MAGATZEMS

o

1

Carrer Cucurulla, número 9 (Placa Santa Anna)

•••
••
••
•
••
•

QUIDEM
EXPOSICIO

NO LI

Les nostres rebaixes son positives

GRAN

•
•
•
•

diumenge, de les novel* acabados de rebre de les millors bbrioues del País i Estranger

durant lot el dia

Atildes d'alta novetat

només fins al 15 d'octubre

Articles de reclam,

Llana anglesa 90 cm. ample, a ...
POMPON LLANA
Duvetines Jacquard i estampats
LES ARCEAUX SUR CREPELLA
Duvetine Ilisa 100 cm. ample
DJERSATCHINE TRAVERS
4'00
Duquessa de seda negra i colors 100 cm. . .
CREPELLA GAUSEE DE SOIE
Cent colors de pita de seda 100 cm. . . .
STRIVELLE DE BAMAKO
LES
PEKINS
RAILLANCE
DAMASSES
6'00 Zenanä de seda 100 cm. ample
Panes angleses, 60 cm. ample
MOIRE MULTICOLOR
21'00
Flassades
LES
BATONNETS
MULTICOLORS
llana matrimoni 185 per 240 ...
12'00

▪

•

0'85 pessetes metre
4'75
"
>I

7'00
5'00

1)

29

>7

y)
))

99

corte
una

VENDES AL COMPTAT

PREU FIX

11 nznamearn331131311zoommzezlizIzzasszmumnimezzezzazz
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la

iir CASA

•

TORRES

x

sanammannimilicammainiliumnininim

i

•

BONIAVISTA, 4 i 6 :: (tocant al Passeig de Gracia) eti

▪ z-7-_
E :7
-7j
• =.11
=23
ti

°toman = Popelines = Creps
•

0-- ••

.a

tampats

la casa

4113

i pintats; última

van a

prell mes

•
•

Hispan)- Suissa

a

i BOfla, . on

==.;
=

MOBLES
a termini, sense fiador. Carrer
de Santa Anna, 18

EllYORA
re i les seves mitges dese

CAMIoN3

CASSADu & MORFI

MIL Ap 3.946nP
Rimi ti.ssevs

PIA1108

e pisa,
VE 5Tila DI COLOKIA

Llague',

LLArs.s,Sliasfr5iogroSAILL5Corsargymbii
PriaTteed InDrriesiT.
1.5 ven e toles las drouuvNkr e
ci,4o Ptb.peseriliA,

OPEL
Agente:
"Unión Comercial Española, S. A.—Rambla de Santa
Mónica, 7, primer. —Garatge, Bruch, 166.

Li

it!

kfit011 d1
S. A.

per a l'extracció de letrinas.
Dirigir-vos per a avisos, Paskeig de Sant Juan, número 30,
pral., i te.efons :dineros 1318

S.

i 520

U.

afinacions

1ää„

:

14 àpats, .25 pies.
250

"La Sud América" s'imposa

Abonameds econúmics

dos plats, postres, pa i vi,
Aquesta acreditada casa ser-.
veix a tots els àpats vi pur de
13 grano i sempre a disposició
d'un anàlisi
Cardenal Casañas, 17, pis
principal

PIAMOS

4 boro

Trebalis d'imanan i arlicles de Rwanda n Iban a l

a Espanya

HARMONIUMS

reparamene I
'1

AMENTS

14 àpats 18 pessetes
APAT. . . 2 pessetes

4111111~111K

Procediment americà - Vnica

A BON

per tiquets al portador i sense limitar el temps.

Fontanella, 9-pral.
dibuixos seiec::
tes
::

w•rag aurae•maaecc lazzazzimmwarazzazammizaamm-

AUTOMOBILS

—o—

Tres plats, postres, pa 1 vi a
dIscrecif

Bous generes i

Preu fix

••••nn•n•n

Carnea! tasailas,17, pis prinripl
n MENJARS CASOLANS

Rofastes
i Comas

BARCELONA

novetat

mix

Pensió
Tafaner

APA 1',

7=2:
-

E
• .
3

Colleccions en colors lliços es-

AUTOMOBILS

Accesoris per a
automòbils
a l'engròs

3

salí = Marocains = Moharès - Velluts

molt limitats,
confieu la confecciú dels vostres vestits i
abrics a la sastreria

E

REBUDES LES NOVETATS D'HIVERN
Camusses =

Si voleu vestir
be i a preus

3

Ii
ti
ti

Novetats per a Senyora

•

elCforl 1 i2.1

RIGHLT I 811LBEHR

Vldrieiea Carl
Läinallais al roe sobre %Adra 1 erli.tall
l'Idees I m'Isla/lo plaUS 1 eorbals
Baldoses, bah
doseles, gravalS, biselalii I
Casanova, 92, entre e:iirts 1 *riepulreda

BARCELONA
Jlil.ElOA .i Ir, A

Sobras comerclale, a fi pis. el 1,000.
Papar de barba, a 0 pis. t'erina.
Teruel.. de visita, illiiran gint linMediat.
Talonario de rifa per • Nadal, I Talonario lloguer,
o.) 11111, ',Niel' 11,1
; 11*:,11
Rifa de Nadal, grans noratal§ per for
la clientela.
Almenara de paret.liolinpies
allib
atallIel, a 0'25 plä.

Immens amortit d'orIgInals almanac. de
bateada, a
el prell.
Eiralle reclute, amb anunci, 100 pesse-

ete1 ap
111 H erf amado*. a 15 pls. 1.000.
Teruj
Certera. amb bItIlete
de Sano, palmita-

le 30 lile.

Cromo. futbol,
beles 01 1,000.

1,n00.

amb antmol, 3 /

p e ä-

DE CORDES CREMES
AMB MARC Di FERI1U
Sublim marca

R.MARISTANY
Casa fundada el UN

Y un sens ti d'articles de propaganda a preus limitadíssi ms per ser fabricació exclusiva de la casa, que 9arauteixen
up reclam constant i durador.

Cotts CatPlanes, 550

:-:

lelefon 43-87

A.

AL COMPTAT
PLASSOS iLLOGUER

8.1,1a0Caialung.18
eimmlwr

Motors

"REUS"

a gasolina
Premses de vi I oil a mit

continues ,
hidräu:iques .
Installacions completes
LLUIS FELIU'
Urgell, 120
BARCELONA

El Rei del Calcat, de la Creu Coberta, 109, fa saber a tots els habitants de Sans, que al mateix carrer de la
CRELJ COBER TA,
97
on t establert el seu PETIT PALAU, hi seran rebuts sempre, més que com a vassalls, com a bons amics, i en qualitat de tals es podran
proveir a preus molt econòmics dels magnífica gèneres que hi té emmagatzemats, consistents en objectes per a presents i d'esport, gorres paraigües, perfumeria, etc., etc. No oblideu la direcció del seu formós PETIT PALAU: Creu Coberta, 97.

núm.

▪

Diumenge, 7 d'octubre de'1923

LA PITRLICITAT

LA CATALANA
ASSEGURANCES CONTRA IN CENDIS I EXPLOSIONS DE TOTES CLASSES
Contra la Pèrdua de Lloguers Riscos Locatiu de Recursos i de Paralització de treball a causa d'incendi
Fundada en 1865
INSCRITA AL nErnsrnE DEL MINISTERI DE FOMENT
Domiciliada a BARCELONA - Rambla de Catalunya, 15 1 Corte Catalanes,
Capital subscrit: Pessetea 5,000.000- Capital desemborsat: Pessetes 2,000.000.-Reserva Estatutitria: Pessetes 1,000.000

PLAÇA DE CATALUNYA, 7

8ituael6 I desenrotllament de la Companyia
Anys

Sinistres
indeniurzats

Primes.
26.105'57
429.18r 86
88 n .129'i7
1.600.53589
2.812.59635
1 6 .262.32837

1872
1882
1892
1902

1912
1922

Reserva de riscos en cure

128.2640.4
125.32262
310.86426
469.14841
1.161.79861
8.661.55366

83.53196
146.27585
294.70782
533.51196
937.53211
5.955.41265

CATALUNYA

Mauatun

Reserves estatutaria i per a
eventualitats

PREU FIX

55.02013
291.15758
611.81014
869.167'86
1.363.19137
2.000.00000

11113153111.15a1P

TEL.

4885

A

•111•11•1•B•Ir

NOVETATS DE
SENYORA

r

ez
Jer/

Autorthat per la Inspecció d'Assegurances en 26 de juny de 1923.
1.••••••••••

""inIIMOrr

L'ORTOPEDIA MODERNA

Avui, diumenge de 4 a 8 tarda

FM de B. Caçcasona
Taller i despatx: ESCUDELLERE BLARCS 8.-Teléfon 332L A.

Braguers reguladors

per a la

reienda ansoluti

FAIXES DE IOTES CLASSES
ABDONINALAODELS M114DERIS
Coles ortopèdiques per gursir o corretgir les desviacions de l'esquena
I biés de 50 anys de peäntica san la millar

1

ii

garantla

1.

DEPOSITO DE FORNITURAS PARA RELOJES

ii

FMIRICADEJOYERIAYPLATERIA

II

E

o
E

ENRIQUE CORTÄDA,
TEMPLARIOS 5 PRAL

EXPOSICIÓ

GRAN

de la irencadura

u

dels Models i Novetais de la temporada darrerament rebuts

ENTRADA

ji

LLOURE

ii

E

Ii
II

II

A UTILES Y HERRAMIENTAS DE PREE15113N-ETE- A

PREUS MOLT LIMITATS

ii

IIMM••••

LINIA DE GRAN LUXE

MI.~~~

SUD MA1E:RICA EXPRESS
El dia 19
yt

d'octubre

sorll n a de PaCELONA cap a RI9 JANEIRO, MONTEVIDEO i BU - NOS AIRES
grandiós, magnii ic i ràpid transatlàntic de la NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

SOCIETE GENERALE
de Banque pour l'Etranger et les Colonies
cd Sucursal de

APOPLEJIA(Feridura)
y

Angina.

▪
•
•

dentai enfermedades Originadas por la Arte44

les característiques del qual són:
27,000 tones
194 metres eslora
mànega 23,000 cavalls de forca
"
24
20,84 nusos hora
puntal
"
28
hèlixs de turbines independents

rioesclerosis e illpertensiOn
curan de un modo perfecto y radical y
evitan por completo tornando

ac

-N-RUOL

Aliment ALGA
energétic

el peligro de ser víctima de una muerte repentina.

no perjudica nunca por prolongado que sea su
taso. sus resultados prodigiosos Se manifiestan a
las prime ras dosis, continuando la mrjoria hasta el
tota l erstableconlento'y lográndn e Con el mismo
una existencia larga con una salud eloaliable
VENTA Segalä, Rambla Flore, 14. Barcelona,
y principales farmactas de España, Portugal y

SALUT -

et

SIMPLICITE"

Revista de modos do París, amb traducció castellana

ELEGANCIA

CALÇATS NOVELTY

SENSE

EXAGERACIO

models 1 un patees retallat, per 1'50 pessetes

Demaneu - la a

tot

arreu, I al seu agent per a Espanya

'BLENORRAGIA
(PURGACIONES)

!

1

tal Ind asarla ruande,aal lona, uretra., prosea/dar, e n
qua, gil:U erc , por rremea4 y rebel.
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