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LA NOSTRA MAR
ha periodes en la vida dels pobles, corn en la vida dels
individus, que ens ofereixen amb colore mes vius i amb encisos
110US aquellas coses que són de la nostra vella coneixença. Quan
estens en un especial estat fisiològic o psicològic, la nostra mirada i el nostre sentiment es fan més aguts, més penetrante.
Ara eón molts els catalans que troben una significació més
profunda al so de la p ostra llengua, que descobreixen un sentit
Inés ciar en els paisatges de la nostra terra i en les nostres
visions marines. Dies enrera canthvern—amb un cant destorbat
per la censura---la glòria de la terra mare. Avui els nostres ulls
guaiteta . la mar.
La guaiten. i hi veuen tota la seva amistat a la terra catalana, tota la part que la mar té en la formació de l'anima nostra
1 an ei ciescabdellament de la història de Catalunya. Aquells
aquelles adjectivacions que en altres dies ens podien sem'Jitar emfitties, ara ens semblen justos i plens d'expressió. I
diem: mar mediterrania. mar llatina. mar nostra, mar catalana...
La muntanya i la mar han fet Catalunya, han fet els catalans. Aquella bella frase d'En Joto' Maragall, parlant de l'Emporda, o sigui, que nasqué de les amors de la mar i els Pireneus,
pot aplicar-se a tota la nostra terra. La mar, si fisicament només és al litoral nostre, eapiritualmant penetra a les nostres comarques interiors. Si calgués un nou escut per a Catalunya,
podriem posar-hi un avet de la muntanya i una vela sobre la
mar. Escut invulnerable, inesborrable. sempre present cona la
bandera de Finlandia. amb el fono blanc i l'ampla creu blava,
blancor de congesta i blavor de ce).
La part que la mar nostra té en la formació de la raça catalana és molt més considerable del que pot apreciar l'observador
superficial. I cal dir que els catalans no honrem prou la nostra
Mar amb el doble homenatge que mereix la bellesa de la costa
i la influencia que aquesta gran finestra sobre el món ha tingut
en la nostra civilització.
Sovint es fa als barcelonins el retret de tenir oblidada la
mar. Pela"' poden allegar, com una disculpa, el fet que per a ella
la mar, tan pròxima, esta quasi amagada. Altres poblacions
hi ha al litoral, que viuen en la constant visió de la mar, d'una
mar espléndida: i no saben estimar-la. Tenen com avorrides les
platges mes excel.lentes, i menyspreen els tossals, companys
de la mar, que s'alcen a la seva y uca per servir de graó des
d'on els hornee puguin contemplar-la. Aquestes poblacions marítimas, per una aberració , estar girado.', espiritualment. d'esquena a la mar. 1 fins una n'hi ha que va posar materialment
d'esquena a la mar nostra, tocant mateix al gran baleó del Mediterrani, l'estatua del famós almirall Roger de Llúria. La incomprensió de la mar possible que en multes ciutats del litoral
català, els ciutadans prefereixin, com emplaçament de llore xalets o masos d'estueig, de repòs o d'esbargiment. llocs enclotate en el veïnatge de les carreteras terriblement polsoses.
Catalunya te l'anima mig pagesa i mig marinera. Del pagel; establert a ciutat n'ha sortit l'industrial. Del mariner baixat a terra n'ha sortit el comerciant. El nostre amor al treball
ens l'han ensenyat la mar i la muntanya. I ens han ensenyat
també l'amor a la Ilibertat, sentiment que, segons En Maragall
va dir. és la més pura expressió de l'anima catalana.

Vull de dietdri CARNET DE
LES LLETRES
EL MISTERI DELS MIRALLS
Un tiran diria que tOts els
d'una mateixa categoria han de provar-nos amb la mateixa intensilat
restada a j ora cus ha colrat i potser
engrossit. Un hom no arriba a explicar-se que els miralls. en fer la feina
de reflectir la nostra imatge. que és
la feina que els escau, hi puguin posar una certa expressió, un tert accent, una determinada eloqüència.
Tot i resultar inexplicable, un fet
ro deixa d'ésser un fet. Quedas de
barcelonins. en esguardar-se al fons
d'un mall de ciutat, han descobert
coses que no els havien sabut dir tots
els miralls que han esguardat a foral
Em direu: Naturalment; el fenomen que veniu a retreure amb tanta
presumpció, no té res d'estrzuly. Els
tniralls que gastaren a lora. eren miralls barats, de sis rals, de quatre rals;
potser. La s'ostra figura s'Id deixalava capritxosament o be es dicidia
en superficies de tendencia cubista.
.Ara arriben al pis, us encaren amb un
mirall i tornen a trabar una vi,115 minuciosa i exacta de la vostra
persona. La comparen amb la que hi
varen «irisar a primer de juny, ahans
de marxar a lora. i dieu, ple d'admirocié,: "1 que colrat estic!", "Cona
mlir engrossit !", "Com inhe aflanuit1", "Com nflie ericen!" o “Corn
inhe rejovenit t".
Ni'. no. Permeteu que repliqui. No
és això. Aix, fina massa senzill, massa vulgar, massa fútil. No valdria
pera d'haver-se atu:at a cscatir
mis:cris dels miralls per acabar dieta
que els hms emmirallen lié i eis dolenta malament.
La confidencia dels ilustres miralls
(lineen, dels nostres miralls de pis,
és mes intensa i més aguda que la
deis altres. perqui té el reforç d'un
ambient. Fet i fet, hurera de dir que
la intensitat de la confessió que cas
fa el miran no la obra seca. sine; de
les Cebes TIC renvolten.
El paper pintat de la paret amh el
se', {libra,: mig esvait: una cortina
que ha penjat davant nostre en tantes l'ores de dolor i d'alegria ; la Buentor d'un Bit de caoba que bita vist
des de petits, el Ilum de vidre. neesent de lames d'una tia ben orientada;
el p e tit Buda de bronze que eurem
comprar l'hivern passat, en un moment de desvari al/ti-cera/Otra e tet
aixb sala-tea al nosfre mirall per dirnos ami) una ven extranr(Enar,mnent
clara. mi, plena d'una simpatia cairebe materna: • Amic mcui toztiA es.

LA FILOSOFIA, DEL PARE
NOSTRE
A l'hora. si fa no fa. que un dels
rostres mis nobles i turmentats escriptors trobava en e: l'are Nostre el
secret de la felicitat i el principi
tota mitral. coronailt ami, les paraules
senzilles de l'oració Ui, feixuc examen
de consciencia, el P. Miquel d'Esplumies vessava el sen saber (lamina el
Pare Nostre, en forma de glosses anoQuatre gruisruts volums
contenen les reflexions que l'illu,tre
escriptor religiós ha fet a l'entorn de
la immortal precaria. Sún, ben be. la
filosofia del Pare Nostre.
La pro-a religiosa catalana ha ting ursavis conreadors. hornos assenyats,
plens. madurs. con/ el hishe Torres,
com Mn. Clascar. Hl P. Miquel d'Espla g ues no és menys dens ni in'-nys
catala." El seo Ubre sobre el' Pare
Nostre és una de les mes serioses produccions de la ciencia religiosa a Catalunya.
Cl P. Miguel d'Esplugues ha vist
en l'oracií del Pare Nostre "un mitroeo s mns sobrenatura'. una abrev'iarió i errapendi dr l'ordre (le la gräda". i ha bastit al seu entorn rala selva de filosofia. L'fla selva clara i
vasta.
En le. notes del "Carnet" ens planra t; a,vityalar la t'orca literaria d'aqtv, t Ilibre (le filosofia, on al costat
de Sant Tran'is e5 c'.:at per exemplc,
Leopnli.

Ship-rny.
candalosament culrat. AixO és una bona cosa. Adhuc. una mica ni:ca menys
prim. No t'encreixarás, tanmateix. Rejovenir? No, per Din. No et facis
illusions. El color i la t:vamcr de la
pell. piden enganyar-te un instan:.
Perú hi ha un, dos. tres, quatre eabAls blancs :obre els polsos; 'no te
n'havies adonat? Es ben poca cosa; sé
prou que no catiras en la temptació
de tenyir-tels ni en la trarrencar-tels.
No. Tu nn fas neuestes maniobres,
secretament et felicites d'aquest
imperceptible toc de cendra 1 no et
sabra greu de veme . ' com s'escampa
una tnica. Una mica només! Nomes1
Això es el que tu voldries i aixi, és
el que no pot ésser. Al cap d'aya!l
t ten compte qui bits. diu) comprendras
que . aquests quatre cabells Manes sän
el principi d'un episodi desagradable."

Carlee Ioli!evIIa

Carnet " de les
Arts
UNA EXPOSICIO DE RETRATS
VENECIANS DEL VUITCENTS

AZOLICIO DEL. SOCIALISBE.
BARCELONA, DrmARTs, 9 D'OCTUBRE 1923

LA SITUACIÓ D'ALEMANYA

Ces clanes de reacciollaris

a bien

(Del ne u tro es rvviet esoeoial)
Dales centes teles. de les goal: setze són aMmitnes, i una dotzena d'esEl
qmaraleateix
considoraido- porque pugui tIsse • compresa
entrares no Cafre • interéssants. si se lt
mota el rhaviment partiettlaris- Pto. un eervell huata. I (5,,, per
descompla una testa femenina de la
l a btlVerit.‘; (le el ro que els ro- aqueata rito .) qur eI 'reaccionan
manera del (anora. anOnima. fornrn
pur" lia trobat la t'Armilla de fee
el Cenjltill ml. l'exposició. Aquest total aceinnaris retan dividids. 1 1 i ha
per tin Vallka. aaallIellalti emperottfor d'Alennanya el rei ole
d'obres correspon a una cinquantena
"aile:ialal-SOCialiSlea" ga p 1P- Baviera. do lit nutleixa manera
cratitors diferents, que comprenen tu/
aPC rap a Hitler i a Imque abans el reaocionari prussiä
periode que va des de l'acaliament del
dendarti. i pee l'altre els que havia trobal la fjuantila (le fce
segle XVIII fin, cl penúltim dessenni
podriern
;monte/lar
"t'ene:Chula
emperador d'alenianya el rei de
del XIX. • • •
Priissia.
ris pues - . que s'in els
fliriD'entre aquests 'artistes ttecnics exgoix
artual
Welador.
Aquest dilema d_ tan fort quo)
cettents tnts eis. i dilmixants no gaire
fa rrspertr a ol.harn , tia cl
el qual, segims ha doclarat 411
ferms la majoria. esmentarem 110n1t3
111,110iV. 110 fa Inés que guardar
ritable mur de e out enritS de la
els de significació mes acusada.
II lloe al rei legitini, que ee 01
inquietud i de la [abro has-presa.
Seguint per ordre cronoUtgic trohem
prineep . Rupreeld, (11t Wit
I si s'examina amb f redor la sien primer tenme el Nfatteini, del anal
titeE) Ir' 13aviera, resulre dar
parlavem en el Carnet anterior. Les barlt.
aquestes classes de l'e- que l'Imme nu , s imposat (ranitres d'aquest pintor. que figuren en
aeeialtalia 110 still pas diles t''As quest dilema ( .(s el maleia prin_
la retrospectiva. corresponen cafre:té
Cela Ilupreelit.
qual per aquest
totes als darrers trenta anys de la se11 p s que es tlisputen a qui ha
sera mes, sinel que sdn deis pa r. sn) fel 'Ana proves de més seny
ra vida 1 1800-183/1. No saben/ si la
tits que voten (lusos diferenls.
seca producen', anterior era superior o
del olio sembla a primera N;Isla.
Ea evideril que Si e l
inferior a la que y eiem; perO Ist uni- El nona sol de "tiara-mal-saetaprincep
tat que s'observa en el conjunt i en 'a
listes". sia donlostra que la gen1
Rupreeht volguds (;saer rei de
técnica en: fa creure que pertanyen
traqueal. partit tenen soluciona Baviera. manida binaria d'alear
a una mateixa epoca, que hé podria
per a bit. soluciona d'oree po- e! <hit • No haurin eap loma
ésser la mes s(fida de l'artista. Totes
taje. Pea/a/11W i SaCial. En afec- humana rapa" (l'evitar la re3resp , men a un mateix criteri:
te, ele "Mirional-sorialistes"
taitraciA inanitrquidi. 1 be. El
classicitzant, realltzaciú romantica. El
abans que fol , ant i-interprfnoep Rapreclit no acolan -ola
color sembla deliberadament (Tac i
naeidnalistes: despr( . s . anti-senn alça el d'II sha') que Pa nianbl
grisenc; el dibuix molt sovint dissimiles: despril s parlidatis
en una reS P rva inmolen', sala
mida una celta indesició sota una apatornar a la guerra com únic
magiilininwnt dominar-se i esriencia una traca teatral n abandonaja le rimar Uds els mals
pera que la silimeid sigui enea da. con/ en el retrat eqüestre de Gu- d'Ale/intuya. Per arribar a pOrna Inés madura.
glielne, Bevflacqua. La maeria As
a
cap
aquest
programa.
ola
t.'na de les mases quo sernblen
tar
ui-a. la pinsellada 'bracera. En conjunt
"flaeinnal-sneirtlisles" demanen
repugnar-li nade al princrp rtu_.
anuesta pintura dúna la sensacfú d'una
retorn a l'estat de coses an preolit Os d'arribar a la restaufrivolitat sentimental ten curiosa. L'oran', railinneant el poni IlitIrr..
'Prior a la conslituciA de M'elbra més interessant de les exposades
mar i voten sebretot que es • fa- Ludendorff. Ililler, com ja diés segurament el retrat d'Una (lesguArern, (, s, un pintor de paret
vi una restaltraeiú general moconeguda. que pel concepte pliNtic que
narquica do lates les' cases du
que serif el patriotismo d'una
l'inspira s'acosta a David i pel
I.an'endarfr.
l'almaime do Gotita. quo caigue- mannen
mera amb que e s ta, interpretat recorda
A St Ittl gran nona. pern. ( l s el izoron ami/ motilt de la derrota i
alguns retrata femenit's (l'Esquivel.
del simulacro de revoitteit; somuta! dert • otat. Tol. plega!. fa 'un
Lattanzio Quererla (1768-1853) re- eialista . Respeet o del nom que
pont d'empenta, port') tIC por le,
pretenta el !ligan' entre la vella esco'tonal.
comper a un prineeil an,.. aspira a
aquest partit sita
ta veneciana i la moderna del 5ett
PSAft r orimerador T.tlemanya. El
prende,'" el 'top idor quo PS frilata
lenut3. L'e s criptte- Diedo elogiava
prfncep . Ilupreelit s'ompara. Pll
d ' Ha //OMS delieiosaperrita', "no es deixa seduir pel cust
realitat. sobre Von Ralle. Van
rnent (quívoc.4. que els erbullipaga importat xls estrangers ni pel
Kali e no ds pas una primera
/11( . 111 a de . 111. P ost - gthera vt.
misticisme re'ligiós'. Aquestes paraucrea ni t a bit . arreu per enganyao -figura. peri) (ts un honto d'una
,es sanen amb exactitral
.cluatite istettsitur.gusibixt
. P.14ergi a- rl e . fe uro i.UII runrillrauut
(Pa quelVntiti'nefame'rit veneeta. Els
les paraules le- fanärie. A inda a mO:, lo , al darsis retrats que contemplern evoquen la
cera set!, rl par, it mda nombro.):
nen el "nacional foixisine", i a
palera stuntuosa dels trestres
Baviera les coses romencen de de Baviera. el -Haveris:elte Volk"
cirial del cincents, sobretot el retrat
alarTar rom ilit rellotge i sobre
(Par! it popular list varita). quo 1;3
d'Atipla Fapanni, d'una carnació bruaquests estala d'esperit que te- n1 partit Una observana i carminosa d'un vellutat admirasten molt de ludri: tui ies. s'aleen r). 1 que el lector enlata trabara.
ble.
(nirinsa: Vo 1 N'abr . ;o: el rail del
ola cops d'e torea.
Odorico Pciiti (1785-1846 ) malgrat
parla
s
loo.-or;.st, !Inri)
Els an orne nal s " vence i n
les seves pellica genialitats en cerca
reli g iA protestan!.
n'IN'''. no tomen pita tantos solude l'expressiú individuaré: seguratnert
Cree qU e
l'exeions. simplistas, pera
el representant mes legitim de rescola.
eón nimia . fine. Els reacrianaris posiebl sumaria que medida de
La seca paleta té l'opulenta gravetat
•les forme;
ter dala hnines,
purs; abatas que tot i per sobre
dels antics mestreS. Molt sbvint va cade 101 su'di inhnärquies. I.a :ova politiqueo. de Baviera perquA el
her embolen- lar les seres figures amb
ta potolector tin gn: una idea
nonti! at real da aquesta: no vo
armen prtsim (reir »ne circunda els nus
pleXiI111 en' T;IIP de la situada
len rlo)var a In radira imperst.
meravellos,ts del Ticiä. De recades'
alonianya, els 'arifirs Hohenzo- haverean i alemanyit. Tot plegat
aquesta emhriagnesa del color li fa neAS 111111 gran trnea enredada i
llerii. slip"( que lii voten posar
gligir el dilmix i simplificar cus termes
la ettsa regnant bavet•esa.
fothom lira sol (-PI:. vol.
talment que el quadro es torna pa, peri,
fle
\Vil
AqiiPat eonirlf n rablo gnu d'enés. el prine , p Iluureelit
encepega fragments, i fins total, dofel
redament, rinl s, que 1111 mal , és
1Ploloacli. Una 5- egn4itt
na summositat de tintes i de técnica del
les
solur
ions
dele
lun./denle:
tin gran anestesie, penan', no hi
tot elfo:signes com en els retrats miel
parl jinda es quedarlo-4i resulta
ha Ves 111A3 enervant que el de.,
que el quadro es torna pla. red, ence(
puna
manera
subsioliäria•
'rodea
01111'e • A alloe t e nd'vaillent explipega fragments. i Etts totals d'una
ra. en gran parl rl perqu p ola
sunnuositat de -tintes i <le tcilica del los ()ostia (pie avni no) niarxen,
esdevrnintenlo tomen out proeds
marxarien una vegaola armas.tot classica, com en els retrats del pmlent. Encara que sigui cada Ti es
guit a0UPS1 re e ult al, parque,
pintor Barsato i de l'esposa i filla d'asegar] s acinesia ela seo de reno_ mo l : gran PI nonibre do persones
quest pintor. Et algunes ocasinns se'l
einnaris. la Un-diluvió monár_ qnr ntu donarien dril eimtiins
vett vacillar preocupat per le3 influenquica As una mena do tnedien- Pol . Ist unilat alemanya, la dotocies estrangeres i lot el que gttanya 'en
intogr • ariot. si ha le r•tni1),
ment universal ro;r it lotes les
precisió (le dilmix i equilibri de clar
dril a la s oya volodta t , qm. no
malaltios. 1 d o lio inatitució ..moobscur ho perd de mag nifekcia de
As pas la lEtin (•xprés.
nitrquica. loen enu.s. no pas
to. Fa Fefecte d'iza enamorat . de Rafael a través de robra (linares; aixi quaisevool easa o familia. sino ., 1;1
Jai-A° Pla
rasa
del
princep
11uprecht,
que
i tot. ptr;t. sempre en algun rece, de
Berlín. :U1
as
1;
1 baveresa. Perqua lee alla tea cremen unes pinzeliades d'or que
fan lIttir les ompres turf;) ress rmant - tres; per tuna substlincia de instra ns naréncia. •tituei A Intetliirtillit t a quo tingatin.
en realitat. no serveixen.
Haycz (1791-1882) d'ascendencia
L'esta! d'esperil d'un baveframe.a, sentida trae de s prés de seguir
rs afiliat a la reareiú /mea. Ps
el Caneca. fou l'i ntroductor oficial del
fireihno • nt eompronsible. Ea im
romanticisme a Venecia. PerO el lea
/III /110110
hamo) que vol i 11(11.
'LA VEI T DE CATALUATA"
romanticisme és InPft luir/t utt i que pl.:Inetnent horrible
qtio lettleiK
tö r tc. El seu (libras té la correcció freConsultada rehiló das sens Ilegidel ,fuld e. Vol la retrtaltraOill dors, el noslre bcnvolyat coilega
da (le l'Academi.,. i el color és esSap grell
moniuniniett.
,atnat i aran; la c o mpo . dcid
Ven de Catalunya" Iz reri's la publid'un
sent imentalient- de »ovella. Pum cmi- rollipr o 1;1 Imita!. alenranya• 1 cad' ', de la seva trarEcienal Mició mine.
i
porqué
t
(luid..
As
tai
.
fol
aqui-s
jira la M' y a obra. pena de ciencia.
!urna.
proVA 41 • tul dilema „irreparable,
salta esidica. La seca mateixa elePrASSitt
110
Coto
gancia. una mica cuinada. el distancia
TIIAS Itll p per la foreut . la sera
del , rvezitti t, atitentiCs cont
(iligoron.' remileiii atta, la ro.1etti • (180/-111701
indiscUtihletarnt
tallrePiO monaratilea de navieAQUEST NUMERO HA
bou el colorista utté persp'eae del Decol-la y ar Una P10•
Despré, ‚Ihn ser o ler; la sera ra vindral
PASSAT PER LA CENItarlfllia din ., Tuna federado)
pa:eta a romanticisme g ira la seca
remad:rana . I niair. ()tirara que a
retina tan aguda a la realitat i empel•
SURA MILITAR
Alernanya .pugui passar tal. i
di 1 saec amiga a la p intura del mtseria
lot
sigui I
tis i de's trmains s aldas. El retrat
931•n•
maasa grita. seria una 111011Sde Virginia Sartorel'i i el de
senyoaalti ira IllaSSI1 enorme
Cieettil , nin
(lues obres perferl atr.ent moderneF. en les quals jugmn
La
totes les harmonies f u g itives matisos analitzats ami s una sagacitat ex- seu temps. La seca pintit-a té una
Les negociacioni-que es por'
quisida.
alegre agili:sd. F.i sil la ca'ida definen- ton a cap a Dusseldorf 'entro
Mario Molmenti (1819-18941 dibuixa
cia deis mestres a p iles cc transforma el general Deoutte 1 els grups
•
preeis;7, i minuciostat florentna.
en una verba graciosa traccents imdt
industrials alemanys, van per
D'aquest miniatimisme n'hi t'essent
delicats i caracteristies. La seca pinmolt bon muní. Abans, pare, de
el conjunt i el enkir total. El seu 'se;adda és y vae . i fina, plena prendre cap acord seran conretral de Vespasian,
tic simpàtica gosadia i .d'inflexions aúnate els geeerns de França I
/da un rotthet fet per un ealigraf.
dihnix és facil 1 no CeVca.
deleades:
.Aquestes enalitats singular, el rol-Intan trvial con/ seinh'a a pritner cAp
Crelx l'agltito16 separatista a
gle-a en una situació especial en la pinEn el% eeuu relrats..nar t ien1ar- Rhenania I segona es diu, ea
tura vetteciana (lel salitreras. en la gil:
uva-a en el de la l'oras semp repara per a molt aviat la prova inPuir moment?raiament. cont es Ost
i-da mitte hagi recollit tota la 'n'aria in- c iamació
de la República.
observar en l'nitra Srl sen cleixeble tima de la Venècia de la sego ,na switat
Vista la anuncie quo travesFavretto (ikto-18871
ui vuiteents.
sa a l emanya, ela Soviets prepaPavrettn. nel nue veiern es el tem0.0.
ran ;Iure tropas.
perament mes sensible i ori g inal del
Venecia

La Política

situació a Europ

VEIPOSICIO

e

DEL ME

MOBLE HUMIL
Aiith del moblo humil potser
s'hauria de deixar edrrer — per
— per mumiliant. per M-

i-diem:. Horn llença un dia
idea enternidora de fabricar per
a la gent pobre nieblas que sigan' tan bella cont ele mobles
de In gent. rico, pero') que no coatairrars..que siguin ben haraI s. qua signilt farra barata.
Totloam es pasa ardidament
In feina, el' cor cantil de bons
sent Maride, el rai n pie d'escandalle. pressnpostos. combinadarle, estrategernes. ideas do
falsificad() i d'escatitimment.
El resullat na és sempre allò
que adu din antas/minador, pert) hotn,eanfiit runli en la bona
voluntal da la gent. en el presfigi do la nrmdat. en la santo,tim de la intenei.3-, sabretm,
confin en la pintura, raPS encara en la "inise eti seerin"•
S'art.:mira un conjunt sabre
foil a d'empaperat it de carapit i
corla! graelAta; »11 1 afegiran
1111PS cort motes fines, mi hall
gorro; de flora, qualre bibrIals,

vaixella i vidres , ele., que m'en(11 . ä de Segnitla mes imporlitnchi quo tot el mobiliari. Si hi
ha enluCió, t propelista jrupro_
visarh. un interior do "catinga"
anglo"): II 41P "ferrnco " normanda
inda omenys entalanit i , per
fi. ola munt d'una cadira o do
rearalfapanxes. 'am aqueli qui
res. per donar idea de rosa viva,
d'interior habilat, el grata hat xara (leixarä ;mar un volum
de la "Ilfada". n Ile les pacsies
do "Da Ilellay", pasen' per cao,

quelcom

eIlt

significatiii i

"iiInni" amis Eambient que no
e a I dublne q ti e praduiran

aquella n'oblea.
Tot rala Ilest? Tot as a punt?
Eneara un retar, un cap de mi'.
un era, d'ull. Ja ostä! Els visitants poden venir_ Primerament
s.1 5 TIPI: les senyoresalet'Ito l ea o"
i el Crimili‘ de Salvarlo social,
i les Dames Caloquistes: dospr.I s vindran la Ponencia do la
f'susa iiiitnil, i la J'unta de la VI_
da ITtimil i el Fornent de la (la sa Barata.. Tol e aqurato honorable; ronlribuonts reaten mera..
x•ellats de la itistal•aei.", del 'noble hurail; lots Moren d'eranei(3. Quina "monada"! 1 que bol
:11i don estar en una rasPta així
nmh llihreria i Int , fins mal)
(atilda (lo nit i 11CeaSaj.
ganes trtS'Sett pollr. s fan vonir
aquests interior:. tan b t, fona!
aixh o l a obra aorial;

(. 1 ',enastar de loa classes <lechos.
rolades ta ei que 11;1 de Ileaaralar a la Ilarga. Eagrestaivitat
obrera. Proeurar ;II tr,bailnolor
mobiliaria tan moodorniteinia i
nrlislies . com oda de la' g en) rica. ¡tal prou ole sols mil peaSe1 P S. El ntroindor, duo: pordes.
" reribiolor ". cent einquanta,
etc., etc.
La veritat. val a dir-lio,
que rls tals mobiliaria sien gey eraltarnt. detestables. El constructor sala prearnpat nies

aviat de construir-lo barat quo
no pas resistent ; ha tinaut present a la ntent la idea d'estalyi
Inés avia1 que . In de ennfort: ha
pO p sal 11/4 a fin. el inoble a la
moda que no pa a a fer-lo
El "moddista bullid". per gnalifn ar-Iii ;l'una vo gada <'1 moIdiota tintad, ha trobat vivida a
no-wat s tres problemas que el
plantojava remohl• • humil
corren, a los formes do top:torio,

SI 1;1 si/ludid/al harbara i primaria ano aforeixon 1 ,a;
de l'abra 41e fuste!, i Vea 110 raes
Mea ohni ieiPe! Res d'aquelles
ondulneinns, d'a cinAllos coritos
rioncavilats exigidos pol canto)] t. Ile, ole fusta bona i shlioltt.
que ioollnoli veruissos bous o en-

errals que serveivin por Ida la
vida i por la vida dels
'SfitIdes

de fusta u n isse ro
aquesta
Iro, roí i

cl 1 a frPosa da
alah pintura.

la devora cid, tal el tin , s que s'of0riHt al
humil serh el tornejal.
Si tus Pa fa el ;noble hinnil
ainh fustes regulan/0mi lima,.
arall formes llameni eonifort
blos. aleshares el inoble hiltnil
eosla el, ulls humils de la cara.
floairrbo t album s'arrihrol a ohlonir
belles formes moble 0._

pontaniament litiuui ii d'almas del
programa ch la manufactura
humil. Ni oh: hons prono del
'noble litimil d'anlany. Una va(1Ira, una talla, qualsevidga d'a-gnosis 1111)1)11 , a reeliiinis ir,.
la Nativa escatimada.' lerneadis s os o tarcadiastas de tan esprinIlltXRIS. no superen Pa he_

Ilesa la simple cadira de bnque hom troba a restrlésia 1
l'er.vrlat:eap no supera en re-

gu

sistúncia, ni <1 elluny, la modestissima cadira de boga. -

Hm ha per 'riposar als mo-•
ble3 Inunda d'ara. els abres
nobles de boga. els campes i
seients do boga, les fines e)))25..
res do boga, awhIes tornejm.
amh ;liso:reta i envernIssats o
d'errata. 'nobles de haga fina
de Untes bellament enrorbades.
balustros esveltissints, moldes verament humils. poca distingit s.
11 1 ha ein M tel P 3 rie fusta ;Inca encerarla. amb seiente i respantera Tonreixat. do palla. fabrcals a alallorea, heno
i i la configurad& da bona elaborari&
II! ha els mames earbats. da,
da A'irma. que soln una traballli
del' grada. de bolles Ifnies i do
confort, amh ola seients i respatIlers da memela canyissa
fina.
Tale aquesta altres liana
son 'nobles a bon pron, bolla.
durad'ora i a millar • pren que
els moldes projeetnta per a la
casa humil. per a l'home humiliat• 1 As que el molde a boli
pren d'antany era fallid( at
l'engròs. I. per tan!, sartia a
mnit ntds bnn preu que rl mnbb!
hninil cl'enguanv . projectat per
a rada casa. com aquell qui
fabrirat en patita escala. aquella maxima producció del temps
de la muralla de mar era tant
ant a barata que donara rnargo
per fabricar els mohles amh
plantillas de confort, i pro reforçats per resiatir tots els Tilasegaments. Aval. aquella moldeo
sort frien probablement mm u s
cara que n'asilares, pm') salament en el eits que es mannfacturessdn rom en el lempo del
Cavilan. Si es; fahricaven a maquina. encara sortirien mes a
erimate.
.
Res nè impedirla fabricar a
Mileplilla 1111 tipa: de 'noble modera ole po p o); ormblan13. Per.)
no es fa aixO. ni el /noble a bou
pum i do bollos) formes d'antany,
n'Inicia lanihu mecanieament.
Nut e: fa res rEaixh, slnó ennjunI4 teatral:. ro/tu:rail: i fantasiosos; amolda. pensadas. imi-

tarions deis "miserables" pinId-mesa-a que en .' serveixen por
diles pessetes mensuals ala ma_
gazines eatran gers; /nobles friapila i ineAmodes, fabrical a a
na il . d'u y a ml n. mohlea d'ana rienda. 'nobles "carquinyolis",
encoials a correcuila i pintarrejata com una jagaina de fira;
Agites! /noble Inimil que albara VO1 e irn S ., r art.isIitt. pot
plitiore nonno L; &pm als ineantes
de por gnst. 1.a grial de poca
fortuna i do mes gust preferirel
un simple raiihiliari corbat. "cíe
Viena". n de Mallorca, a tales
aqurales pen g ades i invencions
d'esernagraf i això no solament
parque PO hi ha en eta »toldos
n 10 por pi'eu i ‘ le glist ja ran g agrat .el pechil rlavar-s'hi una
estalla et de esberlar-se i deixarto catire ti t o rra, sinó . perqui`t
Sibil rnd , honies, mos inob/es i
ni(e4 ennfortables.
Aixe del 'noble humil s'hanrin, decididamont, de deixar ederer i anar a In fahricacht PR
gran es( ala de formes confortables i bollos, ja sandomplos

pr: cansen! universal. 1 - aixt,
(Huir() d'una Iradieia fahricarioi barata, del'xIle lalabtl quo
te: holles formes vagin m'oh/.
rionnnt elles roateixes.
,Ist saltona 1111, el perill del mal

gitst temible en la fa,
briracid en gran escala. Aleaba_
103 . el problema es limitaria a
evitar quo les pensados ofotts
huixants

brodats pagueasitt

arribar a la fabrica de moldes.
Esla visl. al cap d'aran. que la
(malita) , de mal gust indispon-,
'sable a la humanitat no varia
ami' programes depurador,'
son:), El ¡tropel ista bunvod i el
eliont sonsc . diseerntinen't, os
prodarixen i gualment quan l'art
nplicat es oleaeurotIlit eapatillt,
niament qué. guau es revolucia-,
min tot d'una, resti el que costl.
als eras d'una oronda artistic a.
El problema de la bellesa et
moble a bon pren sera. dones.

el tmìtttii x problema del mohle
car. Profunda eductleaS arttsti,
ra 1 ternira en les Escales
d'Arfa i (arroja millarades i dei.;
xar de banda toota impaeienria i
milito rrtiovaciA boi refent
les bonos c aereditades formes.
Aquesta senil la única manera

(n'ayer de pressa un veritable
espontani i Mirador estil miau.
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ACCICUS DE 5G9 P2SSETES CHA UNA

A.

.91•0111118111•••04.

1 ajencs per a Cgmions
1 Cadt fl S per a CaMiorlS
1 La , e 'e : p er n Can icn

D2) dia 12 del corrent, endavant. pal'arem el rupn ninne
ro 40 de les accione

Fonul

—O—

Telefon, 1430

1

d'Obres i Cons.rucc:ois

rrl aquinär:a. Coixinets do

bocs SRO

nox.n Quurr.vr. —

BO N
PIIEU -- DON ASSOTITIT.
.
Casanellas i Corladellas
f
Casanova, 50. --- Barcelona .
.

1

1

a raó de 25 pessetes

—DE

°;
2
1412
r
Hier
d
J tili !!! LI)
t

Amb

p99

GAS ETA LOCAL
Diumenge al carrer de Viladomw
D. 14rs Nlomardit P1112 et. de 54 anys.
caigué. ti-cm:me-se e. i;croné drel.

capital d3 2103330) 13 re3s3133 total1311 sfiscri133

Demarco ?I VCS' re rstanquer
PAPER DE FUT.1A2

()VERANO
CLÁSICO
C

tarnialt
La societat col.lectiva "Alsina i Pérez Martín', importadora (le cafés des de l'an y 1915, amb la
marca LA GARZA, s'ha transformat en Societat Anónima, se g ons escriptura pública atorgada lavant
del notari d'aquest Col.legi, senyor Juan Francesc Sanchez García, a 27 de setembre de 1923, amb eapi_
tal de 2.000,000 de pessetes, que han suosent integrament els iundadors.

INFORMACIO.—E1 negoci dele cafés torrats LA GARZA ha Ungid tant d'èxit a Catenva i ha
pres un tal increment i desenrotllament que ha estat necessari donar a la societat la forma mercantil
mes adequada a les grane empreses, amb el fi de poder ampliar-lo degudament, estendre'l a altres pro(metes i eixamplar-lo a altres poblacions d'Espanya.
la Societat, es construeix ja exEl nou i vast edifici del carrer Còrsega, núm. 213, propietat
pressament per a aquest negoci, amb mires al seu gran eixamplament.
ACCIONS.—Els fundadors han eubscrit totes les accione, però amb el desig que el púhlic, que amb
el favor i ajut que ha portat a la referida marca l'ha feta famosa, pugui participar dele beneficie
que ell mateix ha fomentat, i conveneuts, (Temes, que com ryjs persones estiguin interessades en l'exit
d'un negoci tant més se'l vigoritza i se'l robusteix, han resolt

I? A ic
Oh
113 prrgt.:cm d3 com;arar
cz.razaristqu:s i (12.;.ipres Cl frlU d aqu Ist cotxe.,
do la
d
amb qu a's:vol ara

La Casa de Cantal dr Barre ona 1.A
sabor als ramaders que tinsin Cl, valis
per vendre que desi • ja adquirir-ne vu:t
deu, al proa de 1,0011 a 1.2 31'

seva
Agont: PERE CISA ALSINA
Cris, 93 - 100 Barcelona
Diutnenge a la tarda Franc£;sc Par
ra. de 51 anys. volgué pujar a un tram
vía motor, al carrer de Sans. li re
Ilisca el peu i caigué. danant-li un c,P
mole fort el renr,'e. Té fracturada
la cohunna vertebra• i diverses e011 1 11sions a tot el cos, dc prom;stic gravis
sim.

GRANS RE FAIXES

rio cavalls hauran d'ésser de pela:ge negre. prcfcrentment amb cita Harca, enters o capats. de quatre o. se;
anys. de 156 a 1'65 metros d'alada,
francs de col. mansos o manyacs, 1
en hotu sanitat.
Els cavalis slauran de presentar
el 11111 13 d'aquest mes a Vich. a les don
en pum del !nazi, al pa,seic do 13a1mes.

El personal d"is Serveis de Ramad^ria de la Mancomunitat esta encarregat r n-rnpra dels arj-

mals.

sois dU l' al 15 ll rorrent,
en loto d'olles, poto, casseroles,
~Mera.l?fl alumini extra. Lloreno (JUS. itbla. de /es Flürs, 30.

PIIRE PERM liVEF

FORMA DE PAGAMENT.-100 pessetes a l'acte de la A'Abseripeió, i les 400 pessetes restants el
(ha 30 d'octubre, contra lliurament de les corresponents lamines.
La subscripció tindrà lloc el dia 20 d'octubre.

írl

II
54
12

3

BENEFICIS.—Sense entrar en detalle dels eiticuls i previsions que s'han tin g ut en compte en fundar aquest negoci. i no considerant més que l'èxit ereixent que ha tingut a Catalunya, pot afirmar-se
que, en engrandir-lo i portar-lo a nitres províncies d'Espanya es podran repartir importante dividends
i assoliran les accione una alta cotització, no igualada per cap més empresa industrial espanvoi„.
CONSELL D'ADMINISTRACIO

ti
A

3

1
1
FI

FI
FI

PRESIDENT.—Sl riyor Josep Viiiamata, eomerciant i prouietari.
VICE-PRESIDENT.—Senyor Ramon Surifiach S2nties. Del mercat bursatil.
VOCALS.—Senyor Aveli Alsina 'Jo y eras (de la signatura Alsina i Pérez Martíh), i Senyor Marian Viada i Viada, advocat i propietari.
GERENT.—Senyor Alexandre Pérez Martín ((le la signatura Alsina i Pérez Martín).

1

a

1
FI

Als senyors agents de Canvi i Corredor del Mercat Lliure de Valore
acoetumada.

reis

abonarit la comissió

A 'es si+ de la matinada del dinmenge tres minyons volgueren en! rar
co una casa de prostitució del carr:r
1 de Robador. 1 com que la mvstressa
no ols colgué ohrir. per ésser massa
tard. el's comenclren a donar top> a
la prirt a fins que la tira-en a letra.
Tots tres foren delinguts.
--- ---1 le( 1- — S.hd da
-QUIMERA I
moda M .t 11 CE r..
El jove escriptorIT,, Manuel Vati&peras ens fa s aber que s'ha vist obligat. per rarcis 1115 olor i a
presorar a dimissi.", del arree d2 se777205 del jurar del cer • amen orean',
Fornent de Cultura F,Inepin,
zat
C1RDUS
rartcfc-r i ssa. 10

0r/1 219E1_1.U. C

Es gestionarà la inclusió d'aquestes accione en la cotitzaci5 oficial (le la Borsa de Barcelona.

Si

msn••n•n•,

blinda -Corbaleria-Gän3r3s ð3 Pulli- Milgarb
24 . 26-PORTAFF.R2ISS 1 -21-25- TFLEFON I374 A.

Podeu comprar calcat com. I
1

/ nletament de franc. Esplén•
1
did Bazar. 71, Salmerón, 71

NUG 801118, 2 : Tül. 2826 A k
Senyores: Trobaran elo actor1114 P I n g> 11111% per
n1 e
(III lo u'ri 1 raeredlada Casa
Fanadés i Careó. Carme, Id. T •

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
dansant d a 5 a ? .
rada r119
, 10 H. 1 timar a l'ainericap
n 1 1.
neguila saludable :

''

.4on 53 11 6 A.
y.

It) \,

café LA GARZA."

reconslitnció de la festa

III

remns dels nostres avis que cl
Cercl^ ArtíRic organitza per al pro.

trim dia ti. promet 'ser una merave!la de prop ,...tat artística.

N r IV 4 1D11),6

no• s esquisit aroma: cate LA GARZA.

A les ca s es dels senyors es beta
el Champ-Sors, etiqueta verda,

LAVABOS-BANYER ES
ESCALFADORS

1

BIDETS-PUTXES, etc•
JAUME SAURET

I A f'
ele la nit. anr.

M-drid En Jamm . Ahr,,
N' Acuse; Cuila i
vi.,-sect-e , nri de

wwwww Wr.aieumaaaassaaaaaasi

' 1s t! i;t4

rY n trrngr.
tik- n n Can O

L'os-nuestra de l'envelat no tocarä
cap l ' al l m odere , . E's cornetins. trmbous i (lames 1 anoar3n a l'aire llurs
ni-o . r:. time s do la c'A ss ica habanera 5,
del air ,, so .: valsos i tuazurques sensc
Me-mi-ríe;
Els pin • nr,cn: bal4 de ramo i 4.:
de la tradicional toya seran el 44,1;4
do les danses de I.'envelat. en el nlutl.
hal l les senyores i caval-r s . ataviat,,.
amh ves t its r-mäntics, dan s aran el.,
1 valses oblicats de cometí o de flauta.
Per a trint interessant festa a la secre t aria del Cere e co rehen nombroscs
encärrec s de tales per al restaurant
i de .lotges de l'envelat.

blIMIIMeomm

Dium-nee tine-é loe al Casal Tartaeoni. amb nle a 'rs'ar. la 5S voli-ti t de l'A ., kció d'Autors de la
Ploma. que Ion dedicirla
nresentar
el jove pp. 1 112 En Ftancese Moraga,

V N (1s
FI

I

EI millor aliment vegetal, indicadissim per a criatures i
persones delicades d'estórnac.
El t-oba , eu a tots els Centres
d'Especifics i Colmados i al
Dipòsit

AIGUA

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

o .. ra 01 0 l'e• 1 51 de les vivende• senyor
rial + d'acolen-u iprica en ta qual donti¡laven e l s lians. nord' 1 reses brillinits Hom decora també amh come1 ;,,. espi . b. hi',-lats i daurats. flor,
arn'irat.. co , ti-a • ges. lampares do
cri s ' , 11-. al-Ir g o-tes. etc.. i loes anuctç
atilki*; 11 .1 . cli+sics d s sapareents amb
el s ec'e XX perb que es mallen encara dila:C.11;11S Cl, alCu n e : a"tigues
c:',Cs de la . ndstra ve"a Barcelona.

Estoig. tu centMts par tot arreu

CEDIR al públic 2.000 accions en la següent forma:

u

A l'estatge social del carrer de les
Corts Catalanes ;dables 1 obters 9• n
duren re; Ós a la irtà per convertir 'in• vrior de la vivencia i l'envelat en queleorn que rem-mora una mansiö en testa de la Barcelona amuralada i romrnuica de. l'any 1860 .
Les pareo s •e•tan pintant i empa-

la Carnhra Oficial de la Prometat
Urbana d'aques'a CIU,14l. En Carlo,
Carreras.
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LA PDR I .ICITAT

LES REPARACIONS

EL PROXIM ORIENT

Illä

LA QÜESTIO DE TANGER

Iota s313ifiliI31 le3 IríQ03 1119113S LES !HOCEN ETHE EL EH' IIEGIEN 1 ELS
hill I011a1 a Cousholinohle
119118111,3 YIN EN CAMI DE b'Elif

HA ESTAT SIGNADA LA CON VENCIO SOBRE LA
ZONA FRANCA DE SALONICA
Constantinoble. 7.-Les
P • turqueä han fet la seva enllalla en aquesta capital. essent
aodlides amb indescriptible enasme.
Eis carrers i effificis es tro'u adornats amb banderes i
:allarets, i profusameat illumi::ats a la nit.
La poblacin es troba animaässmia.-Havas.
Atenes, 8.-La convenció sola zona franca de Salónica
re la
el protocol anexe a la mateiestat signats aquest
entre el ministre de lugeeslaBabaudji i Alexandria, mide
d'Afers estrangers
récia.
La convenció eslableix la ces .:ó durant cinquanta anys a
srvia d'una extensió (le 2.1,000
,alrs quadrals que forma part
• -ècia. L'esmentada exten. • •ditinuara sota la sobirania
recia, però serà una eir,umseripciO duanera de Servia
..iministrada per funcionaris
.'aquest, estat.
Els terrenys pertanyents a
:articulars seran expropiats pel
: !..sern gree a càrrec de S;`rvizi.

LLÍ\'D GEORGE A MONTREAL
ntreal (Canadà), 8. - Ha
. i.•ttt a aquesta capital LenTrailer ministre angles senyor
George. - Hayas.
?APRESA DE POSSESSM DEL
PRESIDENT PORTUGUES
Lisboa 7. - Ahir se celebrà
. • ,111 motiu de la presa de pos(101 president de la RepUTeixeira Gnito • s, una gran
en la qual va ti prende()
s tropes de la guarnieió i
• zents de les tripulacions
-.aizells de guerra fra
sos i espanyols aneta aquest piel. - HaretrGinr.F. "TRASATLANTIC"
ll g s, 8. - El Onnern
• •merelit Eautoritzarill
pel g Esta,: Unas per
• ei dirigible "Trasallän. distruit a Alemanya. per
-lent atta nació vnli sobre
' 31.bal/: d'omprendre el
•• a ultramar.-- Radio.
ELS MINAIRES
TXECOSLOVACS
• 7.-Ha quedat solucionada
• (MC fa ternps sostenien els

:eiinaires.
afectava cent setze mil trers.-Havas.

7CORD.DE LA VELOCI: A 3oo QUILOMETRES
PER HORA
York, 8.-Telegrafien de
(Misuril a The
el tinent aviador arnerica.
NVilliants, el qual pilotava uti
de cinc cents cavalls, ha re. encedor en les proves daPulitzer Truphy", efectuara
--regut de dos ceras quilinneuna velocitat de tres cents
e dos quilòmetres per hora.
) aquest vol es considera que
et Williams ha batid el re-

Els Guatee protocols anexes
regulen vis ferrocarrils, els
corono, i cl träfec lita ritina.
La eonveneió entrara en vigor els quinze dies d'haver estat ratificada per anilidús tioverns.-Radio.
ELS REFUGIATS . GRECS ES
NECerEN A ACCEPTAR UN DONATIU DE MUSSOLINI
Alenes. 8. - Els refugiats
grecs clan negat a acceptar els
dos milinns de tires I litt rats per
Mussolini per als nois sie Corfú, eta pares deis quals moriren
en pornpaebi de l'esmentada
illa pels
EL CORONEL ROTZARIS MARNA A BUCAREST
Alones, 7. - El comandant
Avramadis suhistiluir a la missic) de delimitació de fronteres
al coronel Botzaris. el qual es
possessionarà novament del seu
eärrec d'agregat militar a Bucarest.
Els governs grec i serbi han
signat el conveni relatiu a la
zona franca de Sahtnira.-HavaS.

AGRESSIO CONTRA MALVY A
CREA-SSE
NOMBROSOS TRETS :-: ELS
CAMELOTS EXPULSATS DE LA
POBLACIO
Cahors, 7.-Durant la inauguració
d'un mnnument al morts de la gran
guerra que se celebrava a Creysse,
presidit per l'ex-ministre senyor Malvy. u n"ammelot du Roi" pega a
aquest, originant-se ad-) aquest meafin un enorme alelaren
Entre un grup de nacionalistes i el
públic es crenaren neantunsos dispars,
ste9e que resultes cap víctima.
La noticia intervingué. detenint quatre indivichis. i invita els "camelots"
a sortir immeitiatament de Creysse. la
qual cosa acataren. tense que es produissin ,nous incidents.-Havas.
Calmes, 8.-A la inauguració del
monument als rnorts del municipi
Creyssc. ncnrregeoren ahir incidents
provocats pels reaccionaris. En dirigir-se la COMitiVa a l'Ajuntament. l'exministre M. Nlivv fou agredit per un
xicot que li dona un c.g) de puny a
la cara. fugint tot segent. Moments
després un altre agressor Ii dona un
cop a l'esquena, se suposa que anth
ama elan anglesa. Es promogué. un
aldarull. sonant alguns trcts. Foren
tinguts quatre "camelots Roi" i la
cerimónia continua.-Radio.
tof
UNA AGRESSIO A L'AFRICA
OCCIDENTAL FRANCESA
Dakar, 8.-Una partida (le tres ceras
indigenes. armats amh fusells, ataca
el (tia 2 5 del mes passat el campament d'una secció (le meharistes (genets en camells), situat a 90 quilòmetres al Nord de Tambuctfi, el comandant del qual es trobava absent,
practicant un reconeixement.
El comhat dura set heires, resultan)
morts uns 60 soldats meharistes, ami
cm un sergent indigena.-Ilavas.
)o(IMPORTANT ROBATORI A
ALGER
Alger. 8.-Un crup de descnneguts
va remar durant la nit una caixa pertanyent al cantiner dcl trové regiment
de suavos.
La en na contenia 38.(5)0
llanas.

La futura actunció 1131 non Consiüri

quo Iba els ihnis d'alcalde
MANIFESTACIONS ESPECIAL.MENT INTERESSANTS DEL
eCTOR AMARGOS.
cemstitució del nota Ajuntament
i)mtat ha estat una cosa tan inels antics consellers s'han
• an sobtadament destituits, els
repentinament constituits i el
en fi. tan impensadament sor.!-'s que l'opinió trigaria un espai
'mí), evidentment anormal a tornar
sea centre normal si no fns ràtidasobre la persnnalitat,
ireencions. els projectes. les tendènles aficions dels noto regidors.
Corre sigui, però. que, de regides,
?vimbre és excessin, per a la capacitat
lector-i del repórter-hem pensat
els nous tinents d'alcalde ladren
personalitat prou representativa,
....rara que nona, per donar una
, Inés no-usem el mot-clara (le l'esevettidor Si mis no-repetim-lo--bri..-ertí.:im de la cintat.
I lavent decida. dones. (le satisfer els
A tificats desigs del públic de tonelSer els seus administradors-ja que
:e:ministració pura i simple nomès es
ens trasIladarent. amants semIr P l'ordre. sigui el que sigui, a Id
farmacia del doctor Amargós, si no

'ii

$

primer finen) d'alcalde, tinent d'alcalde del districte primer.
No teraem el gust de coneixer personal/neta el doctor Amargós. encara
que el coneixicm molt d'anomenada
conseqüencia de les (anises i humanttaries campanyes contra cl tancamem
dominical ele les farmacies, aixi és que,
en entrar a restabliment terapèutic (I( I
carrer de les Corts el reenneguerein de
seguida darrera el taulell per la seca
figura respectable.
Ens presentarem i, amable en extrüm. en, invita al cap d'una estona
9111T. Prengiteretn. (I()nCS, POSSeS,i4
d'una confortable banqueta. el doctor
Amargós s'asseguri en un tamboret
sota la simbim'ica cimbra del serpent
d'E,culapi. cometica fluida i interessant , la municipal cnnversa.
De primer - cosa que l'honora - el
doctnr Amargó)) mostea tina certa
der .' um, cop ben explicada
la nostra missid, i preguntat
incidentalment-o accidentalment pensava portar al Consistori el proMema de les farmäcies, no haguérem
d'insistir més per portar a cap la nostra delicada tasca.
-No--digui--, no, la qiiestlO de les
farmàcies es una altra qiiestió.
1 després de fer-nos una succinta,

DISSOLUCIO DE LA SCHUPPO A DUSSELDORF -:- LA REACCIO BAVERESA CONTRA LA DEMOCRACIA -:- ELS SOVIETS PREPAREN L'EXERCIT
PER QUALSEVOL CONTINGENCIA -:- ELS DISCURSOS DE DIUMENGE
CREIX L'ACTIVITAT SEPARATISTA A RHENANIA
Dusseldori. 8.-Les negociacions entre el general Degnutte i els dos
grups industrials emi per molt bon cami.
Abans que s'arribi a un acord, seran consultats els Governs de Franea
i Bélgica i s'esperara conèixer Iltir
'
La qiiestiO referent a l'establiment
del, 1:ira-ameras en especies sera consultada preciament a la Comissió de
Reparacions.-Radio.
LA scm- p rn, DISSOLTA A
DUSSELDORE
Dussektorf. 8.-1_es autoritats
enunció han ordenat l'expulsió de 28 0
individus de la Schtippo, disposant que
surnin detinguts 'Ames 12C), directament comnaromesos en els incidents
que es desenrotllaren el dia 3o del prop
passat MCS.
La municipalitat ha reforçat la policia blava en substanció de la verda.
la qua] ha quedat definitivamcnt dissolta.-Havas.
LA RF.ACCIO BAVERESA CONTRA LA DEMOCRACIA
Munich. 7.-El dictador von Kahr
ha prohiba la publicacid de nombreSta diaris d'idees demócrates, socialistes i sindicalistes a les ciutats de
Nuremberg, Bayreuth i Augsburg.Hayas.
VON KAHR CONTRA EL
COMUNISME
Munich. 7.-Una ordenanza publicada per con Kahr castiga amb penes
de pensó els editors de periódies i volums de carácter comunista.-Havas.
ELS S1)N - 1 urs ES PREP.AREN
MILITARMENT DAVANT ELS
POSSIBLES ESDEVENIMENTS
A ALEMANYA
Londres. 8.-Cornuniquen de Riga a
l'Agencia Reuter que eus periórlics
Riga afirmen. :mili mem:tes reserves, que
el Coreen dels Soviets continua els
scus preparatius militars amb vistes a
dels esdeveniments que
puguin desenrrallar-se a Alernanya.
Han estat trameses algunes divisions
a Miutsk i altres a Petrograd.-HaVas.

EL DISCURS DF: STRF.SEMANN
REICHSTAC
Beelin. 7.-En el discurs prontinciat
al Reichstag pel canceller senyor StreSeM111:1. aquest expl icâ la qiiestió de
les reparacions. dient que ha d'esser
resalta entre Alemanya i la totalitat
dels aliats.
Confessa a cnntintiacid que Alemnnya no ha aconseguit un exit favorahe ami) la seva política exter i or i afegeix que ha ofert ja el máximum en
el memorandum que trameni als aliats
el dia 7 de juny d'aquest any.
Protesta acte seguit el canceller ceamtra les maniobres nue es realitzen per
irritar les masses i insisteix sobre la
necessitat d'aconseguir la reconsiitiiciA econinuca.
Acaba sollicitant del Reichstag
enncessii de plens poders.-Havas.
CONIENTARIS DE "LE 1.ATIN"
AL DISCURS
STRESEMANN
Itt is. 7.--Gomeillant 01 elis()tus del r)tte) t ller alentany, esdespees mle
"1,e Mal in".
stihralllar 11 signifieaciA dol
viatge de Slinnes i d'ani s es industrials it 1;1 Ilultr:
' La vaga dels %enrula alta
arabat. El sonyor Streseniann
list reconegnè i prorlainit
anib recta eitleresa. Per prime_
encara que completissima história deis
fets , acaba dient:
--215i) 1 1e51 posar-me en ridicul perquè
Laut y inot vaig firmar una proposici6
encaminada a estahlir torns. Penó. qui
és que en vint-i-da anys nn canela un
cop, un cop alineny ... d'opinie;?
Parlant &sures (le la qiiesti i que ens
interessa-a!s nostres lector almenysros manifestà que la primera impressió
bou que tras aquells senyors que ron!)
ell formaven el 1111 Cnnsisteeri eren
bona ciutadans barcelonins t bons pares (le familia, que acceptaren la tasca
que seis imposa va amb tota vnluntat
i bona fe.
- To-aiegi-nn pite pas rpteixar-rne
de Ileirs atencinns. M'elegiren per unanimitat menys un vot, naturalment, el
timen. T fins, potscr, si hi llagues anat
mes aviat...
- Si-acabem galantment-, vostè
hauria eslat, Western scgurs. un han 11raMe.
RES DE POLITICA
-No, de cap partit. No anem a für
cap mena de política, i aquesta
que ditt %tosté entre bornes tic carrera
i els altres no sera, perquè cm sembla
que som malt poca els bornes de carrera. Veura: el senyor Banqué, talc a lle: el senyor Proubasta; Uf/ servidor_

-I el senyne Puigmarti?
-En Puigmarti es aquel' deis Minimax.
-Si. que en des, éster d'eng;nyer.
En fi, cm semb'a que secan molt por;
els que parlaran. perqué tus son persones de casa seca, com un servidor.

ra vegarla des dre la signatura
del tracia de N'rrsalles parla
a Berlin el brin senil!. Salta a
la vista, eh efeele, quo In mes
elemental cordura artinsella
molan-mil a Iota .Nleinanya resignar-se com Stinnes. Krupp.
eleAtera.
SI resenumn sentida liasen
etinipi es que des ,t - ar;, ,•al, os_
collir entre areedir a les [-epa1 . 5 lis tliAllnel.1
I`S rd que 111 - 1 11:11.1
compres encara a Baviera von
Kahr i a Priissia bon nombre
de narionalisles i revidurfiG
naris. Dintre de por se sabrit
ron ha triornfat. 'a la Ruin : hi
rael- n (a lingeria.--Radin.
l'N
PERILLOS
DESCONTENT DELS CONSERVADORS CONTRA LORD CULIZON -:- . ES PARLA DE FER-LO
SORTIR DEL GABINET
Londres. 7.--Segons el red:letra' polilie del setmanari
"Fleynolds", el diseurs de brial
C.II rzon ha acusat viu desconlen! entre els conservadors. En
alguns eereles es parla (l'un
mo • inient per fin surtir del Gabine' a lord Curzon i es judiea
que el ministre d'Afers cateangers liauria hagut d'ad:e/dar un
tes mAs
0155:111 5 la0MINICAL DE
POINCARE
Ligny en Barrois (Meusei!,
8.-E1 president del Consel ll senyor Pninearij, en la cerimänia
verificada amb motili dd la Mait
euraeie) d'un nmemun i ont en leonor .1e 1s nimia de la Gran 111-c1anya que ha lingut lloc a aques
la \i ha, expressa la conviceiti
e S til t'ID! : 11 0 manya seguirä pretennit, encara que en
va, invertir els papers i carnegar los culpes sobre Franca.
Premeditadament va dir
senyor Puincare-Alemanya urganilza i conlinuit la resistencia passiva a da nube, i per aiXiJ qualsevuls que sigain
elrments director,: del Itrirlt,
Eranua eeer‘Idinarit reclamant
garata tes de seetirelat i el comprime/i• .del programa
repaeacionä.
Nomds escollarä propOsicions
concedes, (pian liagi tingut
neasiei de romprovar sobre 01
terreny la cessa,M'i che la resisUniHa i :01 fol d'hass er-se tatprtIS
les prestacions rit, forma regular.
Con' verles potimeirs aliados
pialen jutjar impracticable el
trartai lt 1'0es:tilos, que redactaren elles niali‘ixes?
El se e nyeer Poineure !. emomsjeine
l'a que per haver-se coleet
enrn;sreernisies rretprtirs
tu n pol, deslilgar-se'n solament,
itelhue en Hl sets Ir:tetar-se nono' ', de 1:t r.)(Itte g io.) del (Joule
st 'Ale ma n ya.
L'ocupar it-t de lit Italiv---afegele I'strador--no ha minvat
pagana-9d seta] Rei•)),
res
ear .1 fenianya, abans si' 1.11111`
11;10iI1 ja
pagaya :disolutamen t res,
bavent pogul impedir-nos
que explotem prl muestre eiempte
la canea de la Elidir, Alemanya

LA PRESEN'fACIO
PERSONAL
El doctor Arnargós ens explica després les seves primeres relacions anth
el personal (le les oficines.
-ja els ho vaig dir a aquells senyors (le les oficines quan cm mesentaven el personal: "To sek un ciutada
cota costes. A mi, aemui, no nt'hi
portat cap política ni cap parta politic; m'Id ha portat... aixó, la casitalitat! Aquí tun hi ha (l'haver ni superiors ni inferiors. Es clar eine cal temir
les considerarions que exigeix el eirrer ¡ red:), no cal dir-ho ; l een; tot51
hem ele treleal'ar junts
cenen":
:1 la nieva farmacia, qnè (aria sense
dependen:)? No res. 1 els dependents
sense un servidor inmune res. 1 t.,/s
junts fem la farmacia!"
-1 les Comissions?-ens alrevirn
insinuar.
ern ,retis, que encara :in s'h2n
noni.mat. No s fara això, )e.gotis tinc
entes, fina a la sessiú de (Mimes.
•

r.r, imsnewrr, 1 pEL RE DEL
D1S rra.:TE
--El mea distriéte? 'IN! Es in-lt
contplicat. Aquells bons senyors varal
fer unes coses...! Figuri's que comoei pel Banc de Barcelona, segueix per
la Rambla, plaça de Catalunya, Gran
Via, /mina a la plaza Urquinaona, després va cap a la Reforma, fa MI angle,
SC . 1/ va cap :m1 carrer de la Princesa
travessa el Pare, carrer de Marina,
agafa pea la Barceloneta, el passeig de
Colotnh i fins el Baile tic Barcelona
altra negada! Figuri's1 Cree que

te tira interés en arribar a un
arranjarnent.
N O erre pas que en4re sil para
de vista que sustenta França 1
el nula de vista del Govern de
Londres iii hagi uno oposició
irri e duetilde e , rit line res que
t'aliviar del programa (rancies,
exposat al L'Obre gro g -. però ja
molt que les converses amis
loses com les revenlment celebrarles ande el primer ministre angies senyor Baldwin, pug.nin eonovar-so, o:leer-13. dd els
PlarICIS

•

rE!/11•Sa.

sli,9).)sa amb peno

nos del: mitjans //PCPSS7Irlil
l'Oparar 011 miet . bes seves rui-

nes: per tant esta resolta a no
continuar indlefinidament antieipant sumes a Alernanya per
aquest roneepte i sabrä obligar
a aquesta potencia a enmplir
les reppearbens que va sr.bsrriure.-Ilavas.
EN ALTRE DISCERS DE M.
POINCARE
Pierrefitte snr (31ensr)•
8-El senyor Poinearé, en Huirar alije una bandera a la Servir', Irreal d'ex rombatents de la
gran guerra . pronuneiä tun diseurs'enhortant a en&horn a seoltar la ven de les ruines de Erani afegí que malgrat els dist'UNO4 deis anties alnirs i aliats
extraviats avui, ell callarä i
braros finirament
errurerä
ttnan A1 P nianya hazi eshorrat
(Os don Departament o. invadits,
el rastro del son leas i deis gens
Franca ennf inuarä faeilitant
oreessaris per a la
eis'tv
reennstrueeiA de les re gi o ns de-per ne d: una monava st
trunsitat que la lounanitat
!nutria Ile perturdrre que una narió que es s'eh, abano atarada i
invadida, e, trobi avui I . onern nada :t rínlitzar aitals sarrifi- Hayas.
M. P.11NLENT. P.1111.1 DE T..%
POT.TTIf',% DE TI E P A 11.1 CION
Carpentras '..Varielmisel. 8. El senym painlevd; exposant. rot
CongtaI s radiral socialista el
programa del marfil, es
de l'acaba/1mM de la resistencia
passiva aahatuent. que hacia
s evi t dignè, pchs raestat pi:v
dif als semi:distes,.
afegi: La
E!
luestra rolar:trivial ds que
s'ahri g i fet esperar tan de temps,
prequO son' Irrupi p 113 que e'nenn9n1nrien d'un fraräs narinnal, pensant qMt potser la SPVII
rls interP11011 . 1ISSVI
ressos del laut'
Declarä desprès rl senyor
PrtinlevA qur preferia a lotes les:
prudencia i
electa racions. la
l'esperit repliblieft que revelen
Poinra_
les paraulcs t tel
ni en anunciar que ara (tomeni
ren teS mds ge' nun
arabh dient: '"I'ots desitgem
fermammt que el senycir Poin(are!) faei surgir una lin) justa
estables pan que e:4 trObi ell11f1/1 . 111ü niul) els nnstres 1)1'0!
(VIO annuarä id caos actual.
•
N,, ,ss str nosaltres, tlitrit6 en
t'abat', de qui ha de temer el

aga fa Inés de crnt
nana molta feina, peró jo, sigui cran
sigui, Faccepto, ami) tota la bona
-De primer, el mes important que
cree que ral fer és la qiiesti6 de les
firmes; cal no entretenir res i resoldre
les coses rápidament. Sobretot la qiiesrió deis 1101I12: 'Anitilts, perque, ntolts
cops. una . credencial a ternos és
salvació d'una familia. Nosaltres aran
persones de casa nostra, i la familia
coste cnmprendra que es el fonament
de la sncietat. Si, per exemple, 5 nn ni
per alla el z6 n Imé el 18 de dcsembre
i una d'aquestes families n apurades rebele la credencial tan esperada, tras
etait ceintents, i a aquella casa se celebra el Nadal!
Res d'entretenir, (Iones, els tionicemaments. Signar-los, i que aquella bona
gent els rebin hen de pressa.
En oir aquesta manifestacii filan,
trimica el cm del repórter s'eixamnla
i de seguida portem la conversa cap
a la política nmunicipal del non tinent,
que, enérgic, ens ‚litt:
-Res, la Higiene. La Higiene i
"Ilimpiesa". Amb la Higiene i Ii, "Ilimpiusa" no transigiré. (le cap (le les niarieres. El que tiri escombraries al carrer, multa que te fruti! 1 la inés alt3
que ungid; de cinc cents duros!...
Restem astorats tle • pen,;)r en un
possible descuit de la familia. Peró
(I doctor Amarglys, amh molt 'non cacen, es grata el cap, i , ami) una oportunitat de gran mèrit, afegeix, haixant
(-1 to i quelcnm Inés:
Peró em sembla--ditt-que nn les
pite posar mes altes de cinquanta. De

Eis léCil:C8 eli1C0-31110-89111018
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ITALIA SEGUEIX AMB GRAN INTERES LES NEGOCIACIONS DE LONDRES
París, 7.-" Le Tetnps" diu que el
senyor De Beaumarchais, representant de França a la Conferencia de
Tánger, que se celebra a Londres, ha
tornat a París, després de celebrar
nombroses reunions amb els seus
collegues espanyols i britänics.
Les conclusions acordades e sotmetran als ambaixadors de les tres
potéricies encarregades sie redactar
l'Estatut de Tänger.-Hava,s.
Londres, 8.-Segons "Daily- Telegraph" els tecnics espanyols, anglesos i francesos que s'ocupen actualment de la qiiestió de Tánger, no
aconseguiren un acord complet durara les rennions celebrades en les
Ultimes setmanes, i que no tornaran
a reunir-se fins al dia ro de l'actual,
donant amb això temps suheient perqué el delegat francés, senyor De
Beatunarchais, eonsulti amb el ministre francés d'Afers estrangers respecte de les possibilitats d'introduir
determinades nmodificacions al projecte (l'acord presentat per Franca
en aquesta conferencia preliminar.Hayas.
Paris, 7.-"Le Matin"publica un despatx de Londres dient que, segons Einforme dels técnica que s'ocupen d'estudiar la qiiestió de Tánger, e! solda
conservaria a les seves mans el control legal, perO no el politic, enclavat
a Tánger, dacord amh les proposicinns fetes pel delegat francés senyor
de Beaumarchais.
Es fa ressaltar que d'aquesta ma-

nera iltternacionalitzaci6 de Tánger
tindria major extensió que la proposada fa a'guns mesos.
Els tealics es trohen
(l'acord i no queda en l'actualitat per
(Elucidar 5Mti IM sol punt, a saber: El
que el, altres signanta de la C.anvettci6 d'Alzeciras-a excepció. com és
natura. dels enemics-pensen sobre el
projecte d'acord franen-alglo-egenyol.
-Hayas.
-o Londres. 8.-E1 corresponsal (Iel "Times" a Roma comunica que el; periódica (l'aquesta capital comenten llargament les negociacions que es reatazen a Londres entre el; peérits eespanyciis. francesa i anglesos sobre la
qüestió de Tánger.
Als cercles polítics C5 mostea tambe gran atenció sobre aquest assumpte.
En els esmentats cercles es din que
Italia batirá d'estar també representada en les converses sobre Tánger,
si be per am el Coreen italia
de fer cap objecció, per tenir les converses de Londres un carácter purament tkcnic.
Tánger és un problema mediterrani
i esta interessada directament en
aquesta miestid, puix una .part del programa de Nfussnaini consisteix en Fexpansir'«
en el Mediterrani.
El "Mesagero" du que Italia no es
resignara a què s'a-ribi a un acord snhre la qüestid del Marroc tense !a seva intervenció.-Radio.

senyor Pi-Unen/a, . ni emboseades
ni intrjrznes.___ nava,.

E:i ohrers de les mines "Ickcn"
han manifestat Ilur propòsit de reprendre el treball en les condiciona fixades pel control interaliat.-Havas.

DISCURS DEL SENVOR BRIAND
Guerande (Loire inferior), 8.-EI senyeer 1-triad, en un diseurs pronunciat
atuir a la reunie3 de la Federació republicana alludi a la situacii di Franca a la Ruhr. afirmant que era un
deure (le tots els francesos agruparse a l'entorn del linceen i ajudar-lo
en el compliment de la seca tasca.
El senyor Briand declaré inc Franca ha d'obtenir les reparacions que
exigeix i que adhue victoriosa ha d'adoptar precaucions per a l'esdevenidor
i atendre abans que tot a la se...a seguretat.
Finalment es felicita per les recents
entrevistes celebrades pels senyors
Poincaré i I3aldwin a Paris, entrevistes, digné, que han reforçat i ampliat
l'Entesa cordial-Hacas..
ES PREPARA LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA
A RHENANIA
Paris, S.-Telegrafien de Ilagúnda a "Le Journal" que l'agitació separatista es va estenent a nombroses
poblacious sie Rhenania.
Es prevé per a dintre (le poc una
temptativa de proclamació de la República d'enana, proclatnacii filIC
aquesta vegada s'efectuaria simultaniament i a hora fixa en les principals ciutat ettelavades a la vora es(lucera (lel Rin i de la Ruhr. Sembla
que els separatistes catan disposats
evitar a tota costa l'efusió de sang.
-Hayas.
REUNID DE SEPARATISTES
Dusseldor f, S.-Els separatistes de
Freies i Rheinland celebraren ahir una
rettnió.-Havas.
LA REPRESA DEL TREBALL A
LA RUHR
Dusseldorf. 8.-Va reprenent-se el
talan a toda la Ruhr.
Nombraos ohms alemanys d'Herne han sollicitat Ilur adtnissió al treball.
d'amauta pesantes. Peris amis si, nn en
perdonaré cap. En aquestes qüestions
seré intractable.
Ara-ditegeix--que si, per exemple,
s'atara un alMJIID:Mil CII MI 110C tItIL, Ira
sliagi d'aturar, o be va de pressa
poc a pus:, jo no tullí haig de ()cae.
Els diré que no hi nimia mes, i pron.
PerO, la Hig iene?... Aixb qm, posin
aigua a la lId ? Multa! PerquiS aixim
si que va contra la salut del palde.
Uit alimeut com la llet, que és indispsnsable, si, senyor, in-dis-pea-sai que hl posin fins un trenta per
cent (com Mhan (lit que fan) d'aigua
Multa! Yergue a mes a mes que soke
que la Ilet aigualida és un alitnent que
ja no alimenta. El/gua i la llet, que vol
que cha digui, es una barreja que tubo
que no din.
-...?
-La Ilet i la "Ilimpiesa" sin el dos
punts nui3 importaras. Aix?) que Barcelona sigui ! la ciutat mes bruta del
m'al no pot renninuar; Ara vegi
criatureta que juga al carrer i ha pas 'cut tti tisie que ha escupit, i el pobre
infant s'entreté al costa) turteln NCI1SC
pensar que aló es mol; pitjor que
un revólver amartilla!! I si molt cutissé, 1 vastés mito dispensaran....
Pere1 els lectors. eh amables lectnes,
nn ens dispensarien la reproducció literal de les manifestad -rius del doctor
Amargós en aquest
El doctor Amargó< continua elespré)
patlant (le la Ilet, i ditt que ha ordenat
repetits i assidus anälisis per aga far in
- -fragntielsocd,pri
gar els sens argtiments a regeix : "Perquè vostés ho comprendran. Si (os
una altra cosa, atrós (lotera, per exempl.:, si l'arròs és dolent podem menjar

MILLF:RAND INDULTA SET S.A..
BOTETADORS CONDEMNATS . A
MORT
Dusseldorf, 7.-El president de ia.
República francesa, senyor Millerand,
ha commutat per la de treballa forçats
la pena de mort inmosada pel Conseit de guerra set simbdits alemanys
convictes i confesos d'haver portat a
cap actes de sabotatge.-Has-as,
COL.LISIONS ENTRE OBRERS
3 MORTS
Dusseldorf, 8.-Han ocorregut collisisas entre els obrers de la mina Anibal.
La noticia francesa es velé precisada a intervenir-hi.
Resultaren das atemanys i un francés morts.-Radio.
ELS SOI'S DELS TREBALLADORS D'ESSEX
Dusseldorf, 8.-Com a -conseqüencia de l'acord intervingut entre patrons i obrers, a Essetts, els sous setmanals d'aquests han estat fixats en
la quantitat de tres mil milions
marcs.-Havas.
INCAUTACIÓ
DE 231 BILIONS DF. MARCS
nusseldori, 8.-Les autoritat
cupació sItas ittcautat Velocinkel
de la quantiiat (le dos cents trenta
un bilions de mares, destinats a la
Sucursal de la Reichsbank a Colónia.-Havas.
LA LIIIGULACIO FIDUCIARIA.
A ALEMANIA
Berlín, '7.--L'eneaix d'or
la Reirlishank era, el ata 22 del
p.•‘rssa sd dernbre, de .169 militms de mares.
Itt eirettlaeiti fidueiäria
vaca en la n'altiva data a 8,237
bilions ele marrs.-Havas.

MaC:171- C, 11S1... Peris la Ilet! Un allment tan indispensable com. la Ilet
-...?
-Política? Ja els dic. Higiene 1
"Ilinmie,a". No pot ésser que Barcelona sigui tan bruta. Sant Sebastiä
és la din:u mes neta que hi ha. PC,
tutu? eis regidors de Sant Sehastia no
sdn mis que regidors de Sant Sehastiä i no és més que l'alcalde
de Sant Sehastia i, precisatnent O metge. Ja litt veuen Si sic demicrata. que
a les uriniere, eleccions per sufragi uni
versal em vaig presentar candidat. 1
vaig rehre una Ilied! D'aleshores enea vai shr: prou politica I I quan algfi
sin pregunta de quitt partit sic, ja ets
(1:e • que stic anarquista.

-Si. senyors. anarquista. en el hett
semita de la .parauld, perrniè.
qué (Unen els anarquistes? Que son
antinnlitics. Dones jo sic aixó: antipolit je.
I ja Ist saben, si necessiten alguna
c."a, que sigui lega l, ei!, tindré mAt
de pile a servir-1ns, perque...
1 nmh aquestes confortants paraules
el doctor Amareis ens segueix, amabilissimament, Guts al pas mateix de
la porta.
P. de F.

En l'od.ciú de done publinarem, eontlnuant In série d ' Intervlus, unes deolaraclons documentadas, Interessants 1 y ericlloues del Unen d'alcalde del
dlstrIcte novb, el CONEOUT
FABRICANT I RESTAURADOR
DE TRICORNIS, MAYOR ALDI.

OLOT
Consagració del nou bisbe de
En pocs anys hi noslra ciutat
ha fingid, ell golg d'enlairar a
jan alta dignitat eclesiástica
dos dele seas fills, sortits
famtlies. L'una en 1 909
amb la consagrad.") de l'actual
bisbe de la Sea Harcelonina. el
M. I. doctor Ramon Guillamet
Coma. i ara temb da del dicetor Miquel Sorra i simarral e.
Les fest ivilat s a mi neiades
comemardin dissable, al vespre,
amb illuminacious i una serenata que la ha ola municipal
don il al passeig d le play.
Diumenge. ati inati., aparegueren quasi lots eis balcons
de Ita cinta t endomassats, principalment ale carrers per on
havia de pasear la comitiva.
A les nem sortiren de Casa
la Ciutat, acompanyats per la
banda municipal. les autoritats
tocals traslladant-se a casa la
padrina Na Coneepció de Cors.
(In s'organitzà la comitiva oficial. Aquesta e. traelladh a Vesparroqu:al precedida de
da handla municipal i macere.
segun.' distingides damas cine
acompanyaven les germanes
del nou mitrat. 'l'arden por després molls senyors invitats i
de les respectivos famfEes. et.S.
padrins En Manuel Malagrida.
Na Coneeprif) de Cors acom-.
panyant al volt pare del doctor
Serra. visiblem p nt emocional.
el racional arquebisbe de ea
Metropolitana i Primada Soll
Tarragona doctor Francesc Vidal i Barraquer. el bisbe electo
doctor Serra. assistit dele bisbes de Barcelona doctor Guiilarn e t i el d e Girona doctor
Liampart. Taneaven la enmitiva, prosidint-la lee autoritats,
entre el que hi veierem l'alcalde En Francesa Bassols. el
diputa t de la Mancomtmltat
doctor Esteve Cardabas. el bitge d'instruccirl senyor Moren i
el secretari dc CAjuntament senyddr Damdis.

Arribada la comitiva a la parroquia] es eddllocit p n els linos
resemats amb anterioritat i en
tribunos eonstruides a l'afecte.
SrgnVdament ting.ue aloe la
eirimönia de ritual per a l'Os
de la consagraciA. actuant l'arquebisbe de Tarragona. assistint al nou prelat eis hisbes de
Cirona i Barcelona. ultra molts
enmangas de diversos hisbats,
àdhuc del de Canarias. vinguts
expressament. Actuit ile notar!.
llegint les cartas pontificias ei
de la localitat. N'Armengol Darles Collderera.
Seguida/710/1f Se e2leheä
soleinne Ofici can t an] -se a tota
.arquestra per la eaazdia parroquia] i secció d'hrume: le l'Ormissa
feó Popular
Pontifical. del MPSPi t Ribera.
• Després foren mollissims ids
fidels que pasearen a besar
l'anell all non !nitral. sopinit
aquest a beneir la multitud a la
mateixa porta de resgiesia.
La comitiva es trasllada seguidament al su plid/Me palau
del senyor Malagrida. al jardí
del qual s'havia aixecat un repaiös envelat per celebrar el
banquet que foil servit pel fondista En Baldiri Andina.
Ultra lee persones assenyalades anteriorment. veiérern entre els invitats les senyores
Malagrida. Serra, Damús, Pons,
de Tr:nclieria. Tresserres, Danni e . Barrados, de Saerest i moltes altres que sentim no recor-

dar.

Canàries

Entre els senyors recordem
e Is ei -diputats a Corte pell dietricte, senyor Liosas i Pons i
l'ex-alcal lde senyor
Tres corras, e I s d'x-regidors
Don, Prat. Puig, Castanyer,
Torras, Casamitjana i els senyors Clara. de Roca,
Bolós, Vayroda, Danés, ul Trinvilorta i molls anees que seria
Ilarg resseayar.
'ranth,, veiérent molls saerrdots i representacions religiosos i allree associacions
qurst varad der.
A la Lirda, al passeig de Blay
In diobla de da band a . municipal
toeä tío eiseollit programa de
.sardailes. aeudint-Iti molt de
Tusquots.

Tarnhe ;11 vespre va eantaruna Salsa a l'esglesia de
Patrona ()latina, assistint-hi lit
eleretia i nomhros os fidels.
El nou bina, . doctor Sorra.
ha esta'. obsequiat amb multise

tud de pros-Mis.
la fasta aimIM amb una er lrel a vol liarla al saló d'ad ee
del eollegi dele Paree Escolapis,
organil rada per l'Associacid do
Sant Lluis Goneaga i prenenthi par valuosos elements junt
ami/ l'Orfeó Popular Olotf.
Cal esmentar com a final,
que els senyors padrins disposanta importants almoines per
a les Ased-wiacions benèfiques
de la localitat.
Dictart e , a la nit. al teatre Principal tingue Iloc el XII concert del
Pri mer curs. organitzat per TAssociairid
de Milden.
Estigue a ehrree de la distingida senyoreta Na 'rol' de Malitran. ed4d.
del imnegut pianbida Blai Not, els quals
executaron iml.rem e nt obres de Mere
delssnlm. ld,etlincen. Selitunan. Pot e
per i i rauss, essent sorallosament
aplantlits por la selerta voneurrénvia.
'al remarcar que la sonynrot a 31a izar va revelQ3,, una veritable •ixocutant. ecneivedora de la te mliv a del
seu instrument predilecto. i tina amorosa iniOmeele ili q s gratis mestres.
En Blai Net, amb la crea acurada
.1, la gran otra
d*Alliaiz„ sabe entusiasmar la
eurrC'ncia. la qual Ii tributid una fdrta
ovacid.
Foil una vetllada esenllida. d'éxit

complot.
— En quasi tota mides enmarcan, 'rimo tot la substituelin deis Ajun.
litem/rinde/B. si be
tatneuts. sense
ce donen cases de qué akun g dek: mitra
reablore no saben de Mitra.
— Dimeeres el linu Ajuntament va
,ap

erbibrar. de primora ennvnent5ria.
ordirdiria en rr e l e i llml1 a la set mana, assistint-iii nnieament daza. regidoes. Aprovada lacta /lo la paseada
llenar-se
sessiti estranrclin:Iria.
¡ a 'r rautnritat
ir " mute dol
militar dels eabals i Ilihres intervingals. de la constiincia die
Sinne munb.ripals. de la rellane/a del
earree, per incompatibilitat, senyor
Gtissint, i cte :dicernos assumptes de
trionit. Tandie 01 wat baffle digné une
mios de salta/tela, iniiiressant la cidlots per fer obra admilalso r airia
nistrativa i porqué puzid enmplir
amb
oneort.
neu Come
la eurinsitat ¡en que el sala d'netes
veles intuí-Aidade l'Ajuntainent cc
pfiblie.
Incht pie
SeSS'A
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SANT FELIU DE GUfXOLS
Municipals.--Pluges.--Eardanes

Per renúncia del carne lela per
N'Agustí Casas, en la sessió consistorial del passat dimecres, es procedí
a so y a eleccié d'alcalde, quedant nountat En Sixte Ruscalleda Cruset, i
la vacant que aquest deixava en la

tin4scia serena, ha passat • auparla, per majoria de vots, Fermenta! senyor Casas.
Acte seguit es procedí a la votad.;
de les Comissions de Finances. Ca,vernació i Foment, i de totes les dotegacions.
— Han fet renfincia del arree ¡cc
motius dedal, el conseller Jaume MarrE i Guinart i els vocals associats Antoni It.bot Dispes i Pere Giebel Torrent.
En l'actual consistori queden tres
lloes a proveir.
Durant el setembre s'han sann'
a l'Escorxador municipal 82h
xais i cabrita: 46 vedelles i 45 pitii5,
amh un total de 19.150 quilos.
Per arhittis l'Ajuntament recata
16.577 . 57 pessetes.
— Numen: eits visitara l'equip
barceloní -Rapid E. C. - , el qual
a jugar contra Ateneu Deportiu.
— Dijous va obture fortament, pedregant anule abumlor desacostumada.
La temperatura ha baixat sensiblement.
— El t13 del correa. l'entitat Amics
de la Sardana inaugurara, al Salé Goula la temporada tnivern amb una
triadissima hallada de sardanes. A refecte sha adquirit una xamosa toia

MANRESA
DeetItuoló de PAjuntament
El dimarts a les quatre del mati es
«menearen a pasear les convecatóries
als regidors i acicalo associats per la
sessió extraordinaria que havia de tenir Inc a lee deit del tnati. A un quart
extraordinacroare comença la Se:,
ria presidida pel comandant mlitar
Saleta. Al
Eduard
accrdentak senyor
seu costat s'asseuen senyor
Suanya, i els regidor,. •El secretad Ilegeix, i és aprovada, la minuta de l'acta
de la sessió anterior. Seguidament es
déna lectura al R. a del primer d'Oetubre suspenent els ajuntaments, i el
comandant mlitar din que es constituirà l'Ajuntament en la forma qtre
indica el R. D.
L'alcalde i regidors suspesos es retiren de la sala i entren seguidamertt
els recalo associats.
La votaci6 secreta dóna per resultat releed() d'En Mime! Firmat, per
ro vnts contra 2. Foren eleg't5 pele
arrees de tinent d'alcalde el, senyers
Jnaquim Parera, Francesc Alsina. Joan
Galovart. _fosca Gaya. Josep Perramen. Pel s dirrees de sindic ho foren el, senyors Raman Prat i Llerene
Castany.
S'acera que ele dies de se,sié fossin
el dilluns, de primera convocatéria, i
el dimecres de segona, a les sis de la
tarda.
A le; sis de la tarda s'efectua l'arque g dele catea', davant de
l'a l calde snrtint. senynr Suanya, i de
l'entrant, senyer Firmat.
51(3

El B. O. pública una circular in-

dicant que les associacions que diana
el termini de Vuit dies no hagin predental els documente que prevé el

Reial decret de data lo de mare darrer, sobre el regisme d'Associacions,
seran dissoltes i els seus locals datasurats.
La circular da signada pel gover
nador civil, a Tarragona, i data 2 del
corrent.
— Per ordre de l'autoritat militar
de la placa, el vell portant-veu nacionalista republick "Foment", ha hagut de suprimir el sots-títol que portara.
— La mosca de l'oliste)* s'estén rüpidament pels olivers de la comarca
de Tortosa, sobretot a les zones baixes. en té poderoses condicione per al
seu desenrotllament.
La Banda Municipal ha d. onat un
concert a la Plaça d'En Prim. veje/use. per tal mona. extremadament concorreguela resmentada placa.
•

--

VICH
nou Ajuntament .:: Un Ilibre
de versos :: Diver g es noticies
El nou Ajuntarnent le Viril
va conetituir-se (limarle ;ti
t_1'Cltt'e f ccu lesignal per Itathe
el 'tocho. Rannin serra 4'ilagii1:
primer tinent d'aivalde,
Puig, induslrial; seguat, Jailine
Illa, industrial; terror, Bernal
contraelista; i quart, Doconieri;; re• gimenee Mari:),
htichic, Jascint Noguel a,
dor
El

fuster.
Sde regidors els senyors Pere Castellví, Jaume Lapeira,
Marian Riera, Andreu Boix. Andreu Duran, Llorens Vila, J. Auid, Manuel Alier, C. Juvanteny.
El batlle és melga i l'únie arnb
Utol acadernic; tots els designts comparegueren a l'hora de
sessió.
Tots , o la majoria (raids, sön
bons amics de la nostra terna.
— Dimecres al mati va Ilegir-se a la prensen la noticia de
suspensió de la Societat Cat Mitaya Volla, rúnica cercle
elausurat a \lob.
— Sabent que ed poeta Felip
Graugés i Camprodon, de Santa
Marta de l'Eslany, prepara la
puldieació del son primer II hl
do versos que tirotea per india
"Campe a través" i romprendrit
lotes les poesies que >sobre temes rurals ha eserit.
A tall de pòrtic, En Guerati
de Lind ha compost un poemaintroduetori, molt notable, dedicat a uranio/ . del ¡libre,
EI 11011 on Felip Piticet.
—
prevere, caledrätir de Rethrica,
ocupara la cátedra de Filosofia
REUS
que ha deixat vaeant el doctor
El nou Ajuntamont
Manuel Vital itnó, suara nomenat
Una circular sobre les Associacions professor de Tarragona
.
Altres noticies
— La fira de dilluns va ésConvocada pel comandant militar de ser afavorida ami/ un t pmps
la plaça, dimarts, a les quatre de la.. esplendid; tiri i tot, no litigué
tarda, va tenir efecte una reunió a les
una importancia OatraordinäCases Consistorials per tal de consria.
tituir el nou Ajuntament, en virtut
del Reial decret puhlicat a l'efecte.
MASNOU
Com s'avand., ha esta".t nomenat alUn home mort
calde president de la Corporacié. el
›enyor Enric Oliva i Julia: primer
Dirnart s . poc després de les deti de la
tinent d'alcalde. senyor Ende Fontanit. una dona va anar en busca dama
na Gatell. segon, senyor Jaume Planarella de carrahiners de servei a kt
na Gaya: tercer. senyor Josep Ferré
platja, requerint llar auxili perqué desCabré; (mart. senyor Benet Oriol Rocompartissin des subjectes que es brzca: cinqué. senynr Antoni Huguet Rerallaven.
gué: sisé. senyor JoaquM Literas
En avenear-se un dele carraléners
Asarte'. Síndico s: senyors Jean Sarda
per separar-les i en intentar ap:• ,acra r
Bulló i Erancesc Vergés Bartolí.
d'una escopeta que un ¿'ele esgranyt,-se
Regidors: Senyt1r5 Ramon Viklla
eché una forta emperna que li
Estivill, Isaac Prunera Mestres. Jean
una lesití a la gaita. L'individu desBeque Reverter. ',Icé Chauden Caaparegu é en adonar - se que el rar,ab ' Per
mell. Josep Casanovas Hugnet. Clariafeia aceiO de carregar el fu,:11.
na Elias, Miguel Creui; Miguel, luan
Pm: després la _parella sentí un
nopis Fontana. Ende Darnell Torpar d'arma de loe, sense que pogues;
sin observar. de momear. d'en venia.
mendi. Ilipülit Mnntseny Parajes, Antoni Pellicer i Montaner. Isidre BoEn clarejar cl dia varen praeticar
ronat Pujol, Miguel Plasa Anguera,
un • econe i xernent pel Une on sirva
sent.',t la detonacié, trehant el caclaver
Antoni Gil Regué. Josep Domingo
d'un subjecte. (Me 5C sarasa era dels
Grau, Josep M. Sisquellas 1'allés i
que havien sostingut la haralla.
Antoni Vallverdé Reig.
S'instruei>t ti les const Penents diliTots els piale prengueren possessió
géncies sumarials.
de Ilurs (arrees seguidament.

ELS ESPECTACLES
--TEATRES Tcatre Catolá Romea

COLISEUM

Corts Catalanes, 595 al 599 — Telefon 3335 A
APERTURA, DIMECREst,DIA 10. .1 LES 4 DE LA TARDA
GRAN FL: NCIO INAUGURAL
dedicada a l'Assoclaoló de la Premsa Diaria de Barcelona. Progra tila : 1. ACTUALIDADES UNIVERSAL; 2. A CASARSE TOCAN ir:MILI:la Munical lI. CONCERT per la
Randa Municipal, dirigida pel fauMs Incstre Lii Lamote
de Grignon; f. Lit monumental exelusiva Gaunionl,

Teld11111 11,500

Ditneeres, Hl. Solemne Vol.
liadainaugural. Estrena del
podio t en quatre actea
LES VEUS DE LA TERRA
I tel gran poeta En Josep Maritt

dh Stigarra. prenent-Iti pan les
Coseolia. Eerritniliz i els senyors
Montero, Guitail. tirases, Bar!tosa. Si ''hic i Eurriantliz. Estrena drl cl lug adlaptal pel senyor Montero
I.!QUIDO I PLEGO
in] erprel a t per la senyora Ortiz i el senyor Aimerie. Dijotis.
larda, inauguracir; deis especlactes pot tt . infanta. Estrena de
la . comi, dia Itet: aete15, d'En.
.losep Marg a Eolelo i Torres.
L'infant que no sap son nom
despa Inc n

DALILA
A MODERNA
. per la formosissima Me-

Suparha produl'5Ci6 Vita_Filiuu
rla Korda; 5. No és tan non, comedia dramätiea, per
Mar arita Glark.

Els Agents exelusius per
a Catalunya dels acreditats

..41644.44.0.04+0.04,4444444

TE A TRE NOVETATS

AUTOMOBILS

CIRC EQUESTRE
(1 5 9c enrnininvia inteimai r iona/ arenbanca. etplostre. cortara I mustela Inreetor: Mr, Ventura Camus.

Hispan3-

Avni. (timarte, sil, a les den. ex-

iraordinämd fumo, i-mtossal era
tota la rompanyia.
B Yarions ci MP. Arnoai, amb la seva cri g Inal cnPeerló cte 111111115 I
go 5 ,105 ele-lnestrals; a Nr. Valsar,
Vencedm en ti 000eurs05 de torea,
campin vanves The Oriental, inImlialde, ante al mún.
ExIt crinamit del tenias artista

rat ala
PERE2OFF I ILA SEVA "TROUPE"
Grandloses ovacions al veritable
fetiomen vocal id e. Lanar, per mi1111,1 veirada a Espanya; C. Fontana, edile.51re: ves Strakay, The
Arqués, ev.
Entrades conmines prls aplandlta
ciccVe Poinnott, Thedy 1 Mima,
Nasas 1 Gerome, Ba ya 1 ItAdAk
t i enCi, 1111, a les den. extraordinari programa.
vinent, lila 11 d'octubre,
tarda, a dos imarts ile vInr, tilalinee ilfacItit 1 lid _ a les del/.
g ran moda.
L'ESDEVINiNIE51 liE 1...\ NY
Debut RASTELLI, debut
Deu time, deis, oinbareant A Barcelona rap a Nova York.
Un altea intareaaant debut
LA TROUPE CEVENES
per primera vinraila a E s panya, pre•
smtant tic ornmiallseint treball;
tres sent 0,1e, 1 110S Munes; veraatile atraeciit.
Eli d e n un altre debut
LES OEUVERS

romaus extraordinaria.

4444114111444114444.441444411 1...

TEATRE VICTORIA
Gran companyia de sarsuela.
Irireccid escenica, Anselm FerMOMPS i 1,1111S Calvo. Mestres
directors i concertadors, Caius
Vela i Itt ci Olaims.—Avui , dimarts, tarda. a dos quarts de
rine. EsIlipend vermut popular, Las mujeres, Las estrellas
i El barbero de Sevilla.
eco. ì'xils d'aqurata companyia.
NO, a tres (malle 'le d'en. Midgnific programa. 1. La buena
sombra. 2. La alegrla del batallen, ili t lantant
alpleSla idlca
el ealeltr a. t primer :olor i lili Pet o! .

1,1111,1 CitIVO 1 it let1111..i0S1•11
1:111.1S,521 1•01111Climent.

ves, en la seguretat que
adquirireu la nostra marca, única per les seves exclusivos earacterfstiques.
IAILET 1 !NI'',

Mona!: debuts. El de la celebrada i aplaudida prim('rissinia
lipl 1' cantalli .losefina Itugatto
i /lel popular tenor Josep Farras, :Mili el primer del e gle la
r( 1 1 . 111,a i n gloga del n11 . 4re Vi/es. Maruxa. Ilepartiment insuperable. -- e, ‚Illes estrenos: En la cruz de Mayo i
La cinta de Blanca Flor. En
PrrTnracid.i. El bello don Diego
Candldo Tenorio.

Dr. Noguer Moré
Especialista en rnalalties de
la pell i cabell. Director per
oposici6 del Servei de l'especialilat de l'Hospital de la Santa Creu.
Consulta, de 3 a 5—València, 200, pral.

TEATRE COMIC
1923-20
Conipan y la &amativa
ROJAS -CAPARO

Temporada d'Stivern de

SANTPERE - BERGES

Avut, tumarts. tarda. a tc, eme,
mimos vermut popular.
Entrada I butaca l'yy pe-rseta.
noposleld del inviirtit vodrvil en
tres artes
LA DONA DEL

NEU

el,

Empresa Francesc Delgado
Gran companvia de Comedia

ti gralidids

Transa dan mil persones han
aplauda aquesta sensacional obra.

LA POMA .

Nit, a rtuW: ociuuto

LA MUJER SIN NOMBRE

A

L.46 BIS.- CU-CUTI

I

T4491444444444444.64+444166.

Les nus de la terra
d'En Sagarra. i

h1011100 I PhE6)
d'En Mont aro
Sólo les (dares que la Gran
Companyia catalana del
Teatre Catalä liontra erg obrarä la vig ilada inaugural.

EMILI DIAZ

Dimus, tarda, gran in:tunee.

Temporada de Tardor
Gran companyia de comedia
ALBA - BONAFE
Avui. dlimarle. tarda, .t
lee cinc. La bordea poin.%actas, dc.1111dioz
I dlia en Ires
Seca,
de.
"

1

Et. Raro
Nit, a los diem I.'dixtraordiido iament aplaudida come-

día en tres adeS. de Manuel Linares Rivas,
Como Dios nos hizo

! Denla. cicloides, nit. Coma
Dios nos hizo.
e'
7',H14.61144+6.44.4ge : Zffleoc.,,

LA CASA DE SALUD
;

Nit. Comiat de la compa

t nvia:
i

SIMON Y MANUELA
Al, TIVOLI! A RIERE!

1
n ineee-a-c-eilleeedffle4~4444-1144.604-04.66.4e004.40444144'

Teatre Poliorama
Companyia de Comèdies

I
Avui, dimarts, tarda. a
Matinée popular:
MatrimonI Interi. Nit. a les
deu . popular: Cinema. Di1
, veniirdie. 1 2. estrena.

I

les 5.

EL CONVENIO DE VERGAMA

(Es pespalva a cornptaduzis-)

e

Divorció artislica:
FRANCO FIONFI

dlpanaí6s esdeveniment. Dijous.
but
1 1 d'oettibre d p 1923. De
d'una gran companyia d'Opera,
AIDA
pels eminents to listes Carme
Gultart, Roseta E. Garcla, Miguel Artelli, Josep dorda, Franco Flontl, Josep Fernandes,
Märlue SerreUl; 3:1 professors
Sindieat Musid'oripirstra
cal de Catalunya; 36 coristas
auges,

mastra Pauleta Pamiae, Dando
en escena. Presentad() estu-

PI

Avui, tarda. butaca, 2 pte.:

..«ofteoz,aosoeeesewe~e

Teatre Principal Palace
/acendres, alt , fa ,trona de

ANTONIA PLANA

Ha de veure-la tot Barcelona:
11, 1111,
Pitaren , i

Teatre Barcelona

Dcr

Can

.%1!..0.0.04.0.0.04>Cen+Csgeteeee,"

LOS NERVIOS

Exilas crultrid

pi

Tosca.

drama en cine arios
LA MUJER SIN NOMBRE

1

Denla, d'uvero s , tarda, darrera de

i dir passeig. 1'50 peSt4eles.
elosos vis impostos. — Divendras, gran sdowünimoni
d e l gran tenor Julia Oliver,
alltb la SeVit obra preililecta Rigoletto. — Dissabte. dos d;.buts,

TEATRE TIVOLI

/I

AMIC

Nlt. a les den: Gran exlt de rlaIles!
CROCNARD
corrido, innooent I mártir

penda. Des del dimarts es de:patxa a compf :iduria. Rastra director, 1. P i -ous: Llotges sense entrada platea, 25
iiesseles; I.Iritges primer pis.
20 pessetes. Butaques amb el)1 'tun, 6 pess p tes: seient numeral. 4 pesseles; entrada general

Seul, dunarts, ‚lt. a dos qUart3
de deu, 1. La jocctild . , 11 1111 ate

644.44444~4~e,"4,44444604"."

Gran Teatre Espanyol

S. ell S.

Pass9ig de Gracia, 20

Pineda.

:t. El barbero do Sevilla, trionif
iraqii p sta efimpanyia. -- Dinievri t s, it II. ti tres dos sensa-

&leso

crnlen la 's'ostra ateneiú,
compradors d'autombbils,
perquè abans de decidirvos per qualsevol marca,
us serviu visitar el seu ea16 d'Exposició, on podreu
apreciar la qualitat i esmerada fabricació dels cot-

TEATRE NOU
Companyia d'opon-des i revistes, die PEP VIRAS
Inanguració de la temporada dlivendres, 12. amb l'estrena de l'opereta on tres
actes

EL-PIERROT NEGRO
Luxosa Preoontaoki

prottr;rrNir,

LA

- 0411.12/6.

-trena de ta faturrsa cinta-El-pa&
reial, creació de A. Nacimova.-

JOAN VILA
en la qual ligurets Roser
Leonis. Francesa Gallego i
- de

dirnarts. iarda„ .,-a I1es Cinc. ,
L'aplaudida opereta en tres
aüt es, del n- p
ostre Gilbert,
EL.,TIO PACO
Si l , a les deu. El diverta
:11 net en un note,
EL CONTRAGANDO
Gran esclavo:timen artiatic.
La popular sarsuola en dos
getrI 8,- de J. liamos MartIn ,
ainsica del mestre Otter-

: :

La manteria.

Mg

ORQUESTRA PAU CASALS
Concerts ido larelor. Sis audicions simfnniques, arta) con‘Gelbeeme,

•

(IRAS rINF.A1A PF morse,
Notables s e tt e l Torrente
i trio Rosas

1:/, !lidien! 3r/1Si/e MAS grandnis: X
La Bohémei, per Maria Jaeobitu. 4
-,........ewserelearthearmsme~
4+eile«..4444¢4.4.+0.e.e.

i ;ran Teatre Comtal i

PI

2111g

PARC DE MONTJUICH

S

E L.

reproduits
exactament deis tiples do

cada una de les apoques
rep., esentades en la Secció
retrospectiva.

, -

Es

Para astuta, per la celebre artista
n a sr e d e reat la pellicula enDoctora /buida; la de granza arponen/ El eenyal d'alarma,
uidelotiant cm c dratil, La por

,

de l'invisible.

Tes tzigans de les 5 a les 8

severeee-e4444444.,"
114.0~044-4044,e+

MonumPrital - Pedró 1
W a iii yria
•

ras,

En ele dies de Bot. <

.-r,,e-tn... mw.,- 4,

bit e II. V 1 a - I
nana :. pesar seu; Ei tr : o-of de
ia oaclat; Bromar. Kabrio; Na n/
ha rezar sanee ezainea. Den,Ol"
estrelia. Char/at en Die
a ma, pel rel de la (noma l bar.• arini. Dllous: En ele dies
e B,ffalo Bill, VII I VIII: L'Es.r. deis gegants (Aluna) t a/tre , .

1

i

La reina dels diaEt s La dona astuta. L'omdel passat, Toribt a les fos1 Noctora fingida.

7

%be

La gota de sang, Celo
rans, Una estona d'aspanhfalo iI, 1 r ei: La reina
dlamants, ee

k lh

n

¡nema

Princesa

1..44. 01 1371
diniarls.

programa

D:mprés de l'huragä,

le, llili/rpla•. film
e ritt artista Itarbara
Amors ?rada, grann • n-n 111&lia. ereaciti de la
ulla - a rt isla '3Iarga r
B l

pASSEIG pE

GRACIA,

fiador.

Carrer

a

LAVABOS'-!
WATERS

BIDET5

La comtesseta Quimera,
fiirn inl•- • rpudal per 1'-Arim•g andall defensor do la liel

AIXETES.zEtc

•
ENRIC CARDONA

ara

m

CULLERETESI

Telafen 230 A 4

1

e

1
CASAMENTS
BATEIGS
DINARS DE CASA
1.6••••••n••••••••n••••••...

e r- 1

PERDUT maleta entre Sant cidnent
de Le bre g at,
VIlaitecans, a Cornellä,
pel carretera; e, «ratificara la s eta d e t e lurio al carrer d'En Laurel jurnerola,
JIldIii_ ‚5. 1 . 111r . -01 prIm e ra. 11051/15.
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ESPECIALITAT EN CARROSSERIES, CAMIONS, OMNIBUS, ETC.
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'50

15'50

Efes. para
Tipus de luxe a preus barrUssims Espardenyes amb so- E
la de
goma, dos de 2'50 p essetes Pared.

Cauer ANShLM

AL DETALL

CLAVÉ.

9
Okbans carrer Dormitori

O ;Orle N INEW

El

número 41. De 7 a 10 de la Mt.

D 13
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RALO -

SAAL

TEMPLE Dt LA 4/
CI AAAAA °GRAMA :t

Oratnyorna Sume Bale An reunió de familia, distIngielae
1.12 . rilmart-. C na astuto, 1 , " 1,1 g. tral Paulina
•ni•Li
h•n ros . Boli' Dota les
La doctara 'incida; ; d'acto/1 114: Can parta de
b o' Valencia S. C. fea-min de Lle vrnt) contra F. C. Barce ona:
roii La e ' eq nnt so, y na ski ndeu
pee tiara klinball, presentara
ml. • rea,
me II .•
Roen`, lOe-aLeo
Mas
ele la
(bloo Lí Pique
ue quo una segne (oirld lava d'arnifeet mald/,
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«e
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l¡Hil
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2 „ 5 t de 7 a 8.--C:titileo.: Sant Pan,

TALLER D'ESCULTURA DE

TOTES CLASSES Eu MARCricS I PEORES
Trebado artieues per a obra3 1

Eapecialitat en treballs per a comentime. -Prevearqudectura
o
fran,P,
F. GRAELL
F.o, 11 ron .1 m‘ituitIsLA
.1
Lapides
I pf

s .--Tandx, ei eco,
o a loint.ins
11.tatrancha, núm. 9, allana Hostaig - franchs
'tocan/ la carretera de la Bordela, tran 1/a Inda. 52. l 1. r la
rarretera de da
Crol/ Cut/ella, Montes miras, 53, 1 3, 57 1 32,

,

\TOLES

Aigües su'ihidriques, suithi g ratades s: s diques, silicatades i radioactivas. Analisi del docOliver i Rodes.
:etón les d'Hi ron' enen nnis silice conoidal i silicat südic.
La Pueta de Banyoles, per les seves Sales d'innalacions 1 pulverilzacions, deparVments
de banys 1 dutxds, es de :es mellnrs d'Espanya.
La seva 1Pli1O0I'llilll l'011/1/11('d el primer de Maig i finen el 31 d'Oetubre.
Produelix miraculoso.., ateces: el leo .dolènetes de la peli, en l'aserolulisme i pretil/terrulosis: en les ttf4M • inns cridniqites de raparen respiratori, op Ilt Idiasi renal, en la farincarädter artrilid i demee s manifestamons de l'artril.me.
Per als avarlosies i mereurialilzdts, las sutsiies de Bao\ (des sOth duhdlitlIIiVes

is
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X,
O A 1-) A DViiaestérumriinaä.rilet.mbPlacild' Ralgs
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Quintana,

Cut& atli Alanos, (Cían Vil), 499

1.25

CABES
is É amo'

CASA CASELLAS

i iJ an

S. en C,

ast
. 00 B
0 :97 S
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L
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de Santa Anna, 18

• HORES

Correr de Santa
(P, op Ramullo

CURADOS racticaI guntr• por la

u e p. :074
fd
C Uoer a:GE/L0 .R

1 peltleules
labinulOri. Es re.

"-.44~4444444,44444.4.1."

A.

itakUp uoe y resientes
TOSES, BRONQUITIS

SeuclüllPauttiejsrut..

Je plagues

i ni nene
tnet al cap de

AGENCIA OFtCIAL:

CATARROS

MOBLES

AFICIONA1'1 A LA FOTOGRAFIA •
Rel,m

genend e Emane •

P43221G DE VINE/U.57RM. ii beRCELONA

HARMONIUMS

a terintin,

sesiled‘asne........ealn.44,eueds....44.4.11J4

UCELONA

1.11141111111141111•111IIIIIIIIIIIIIMuimesuumzumallimre

Teitron 1 4 J 2 C,

de rafe-restaurant.

B

Establiments DALMAU ouvrItttr.5. ct.

DUTXES

i Marina
i Cinema Nou

'Rambla de Catalunya, 41
Telefon 4588 A.

reparations i aúnaciona

Lloguer,

PISTA DE GEL
Cada dla se2510 de
Int• cm9 d't 1 a 1. Seaslil TI/e, u/lb patlnata, ge n er al 1 es•
hlbleinns. de 2/4 de
8 a s. Jazz Batid Verdura. Esnierat servel

Diana-Argentina
Exeelsior

SECCIÓ B

1 ami '

PIANOS ::

!

res-evrinruseeoreces-roellsew/erre

PLANA

adherents): 250. • CREMA (evita les a r rugues) 250 • AIGUA
DENTÍFRICA (en comprimits efervescents) 5 - BATHOL
MONTRY (sals minarais per a bare,es de pus) 350 - SANI3EL
(comprimIts al bay-rhum, per a regenerar el cabeti) 3'50,

CASS 400 4c.10I<F_U
,,

1

Ngwewwwwwwwwwweneweiwyemcamenewwwwwwwwwe

PRODUCTES HORLINE
AIGUA d'HORLINE (tintura progresslva per AH cabells
blanca): 6.• DEPILATORI (actiu 1 inolenslu): G. • POLVOS (mol)

a
ira

Sucursal, 13

123

Cl

I U 1I 1.114 1 /1 1 1 111:1111111111111111111111111111111411111111111111 !!!! t11111111.11111111111111111/1111111111111111111.11

Unica casa

PROXIMES
Dijous: Putxinel lis - Banda del
Cercle de Sans.
Diumenge: Oran
coneeut per la
banda del Brial
C O S d'Alabarders en col•labo
meló antb /a
Banda Municipal de Barcelona

PARC

dtr2S Triomf

1

Ei

pl

V

CAMPS

111

lt

per a
Calcat bo i banal. l'apotema, ..t9

FESTES

1

e

ri

inn identia. 5111111.
Lupe-ihr o iilaineele ver el elan.
ipeui 1011111 de Ire 111d1dIllYS 3errr/e11.
t'en rulela ninslala 1011'
Maitu]
tulle. de w a ti u de 3 a a acuitemira per a euadeata 1 uluel.s.

:

64

.

Paui.

2 PESSETES

SI

cabtll, fent-lo suau i ondulat.

Gel ir. OiiccnÔ , IciccIdIl c . 1a Ooque.e.a.
mina. 6 , I er (cidra ilm.npiai 1 san'

itá EXCEPCIONAL
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•1.7, irtS, tarda 1 bit, gran,
iie.i. - /.4 iitterement comedia
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VENDA D'UNA FABRICA DE mar: Per
rord 'id] Con-oll d'AdindostrariA. :1111Olent per la Jinda d'Aren-mistes. e: reo
a rabrIra de Video I
nil/eles r traearls, melada "La IgUalda(1", Slt i la i la
ec /ola. La subhasta II
O cinta do
!loe el Illa II del rorrent me, d'ortotne.
Ice en l'estnentada eintat, 'Jr.
er de lean Brasil mimen, 35 , un eatart
le mainfest el plec de conelicion, 1 tltrds
le l'u, pietaL--El oresident del Consell,
Nlaituel Itodfl g ileZ 801,6
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Primera exhibició de maniguins vivents a la Seceiö re-

GRAN SAL° DE MODA

P. i 529 H.

,E., [tr.i

- O- -

Cine

er

Ferra, -Plillti 02:nii

oficial de la representació del Govern de
França

,94,444.6.•-

S

LtIi3Il fi[31] 11 2 FIJ):2111

S.

DIMECRES, DIA DE MODA
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Defenseu-vos, rebeleu-vos, contra aquesta vellesa,
que elevegades va precopnent, abans de temps.
heu de fcr? Arrencar-vos aquesta maleas cabella blancs, no, perque destruireu un tresor que potscr
mai mes tindreu. Tenyir-vos. Avui en día us podem
aconsellar abeto, parqué la ciencia, amb d'Horline ha trobat un producte eficaç. L'Aigua
es una tintura progressiva i científica, que retorna 'la
cabells al llur color normal, que no taca, ni perjudica la
pell, e ni pot portar-vos cap mal, ni detxa cap senyal
extern que faci conkixer que us tenyiu. La seva aplicació
no demana cap cura especial; un mateiaz pot fer-ho

PRE('S ECoNoalle8
Sumen : p oi. Palie, X,,, IC) pta.
salvat ous . 0• g it
15
Alaal t el de rang . . .
25 "I aciann los a pretil Innuists
PUL 10EINICA
Ronda de la ammersital,
/pon/ del carrer
U'li a 1 a de 4 a 8.

Dirigtr-vos per a avisos, Passeig de sant Juan, número 30,
; e ral., i te.efolis números 1378

Visita

1:11.1n1 OT.

EI primer caben blanc, com la primera arruga, vetaci l'avia dt la vellesa. Senyors: comenceu d'envellir.

S. A.

Bohèmia

Limaras. tarda 1 nit, proos t n INLIdS. LOS divertido..
Toribi a les rosques I
Doctora fingida; IR oarnroa ron cId Dona astuta, per la celebre
Paulina Frerlericlt; vil
...da del liii, de irrariAlas
'Ti i Cti g res-nriant. La reina dolo
chirriante, 1 l'inter es sant m e drar.. El mnyal d'alarma. Deppi,
esnena de /a coint,ai
la Dia de paga, per l'emnient

•

VIES URINARIES

per a l'extracció de ietrinea.

e

1111

tenyir el vostre cabell

Hiedo les alemanve de Ira la•
mecí 0 c e •0 mocIl. rimen- ni dolor.

la
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Ki.PlaçaCatalung.18
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del camp, (
Jr molla broma. 'ilion,. :1
: Mira estrena. Dissabt,. l'es- •‘.
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P. In Unid Musical Espanyola, 1 i
3. Portal de ¡'Angel. Delalls per
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AL COMPTAT

cree listes. y ie • als, instrumentals
i Català. Dies 13 , I 8. 21.
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Casa fundada el 1870

.pregrarnes a tots els magat-

dos aran: etIts: La
terraje de Gerrlson (Amistes A,lid), colnssal crearki de Ja - li
p i c kfard: La por de l'invilible,
Arma Stoward. Les delicias

Fallarles a

R.MARISTP.NY

CONCERTS::

PALAU DE LA MUSICA
CATALANA

e

Sublim marta

•44444.ery-rywelreitetetetw

Saló Catalunya

A

JGZEP ESTEVA i Cia.
Portal de h`Atigel, I ¡3 prat. Teteton 3344-A

dei mal) e MIlle en
3 . iiral de zetert 1 • le curta
Cebarte de 7150 pta. anemone
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pepo. emitid/mies
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Proa:mart. loen 1/d Itte rana
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ra• • 'res, larda. E; barberillo
de' Avapies. N i l, Trini la
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Note. Relnauesna Wereaillee
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pat Roscr Leonis i Francesa Gallego. - Demo. t1;-
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obe: . : des de lea eine
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Gran Cinema
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04484444444444.644~4444.4
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120 per 76 MI.
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'ElJtMitÄDCY !
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Gran companyia de sarsuela

lea

d'Archene„ En tres horas e3 Ya- de Barcelona a Ilanyoliss, 110-lata-so situada "La Paila'
prop del san formosIs s im liar; de %mil quilibmntros de p,•••;/p,.tp,.,

aualmay.....141n11m1Icemawly
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Pan C r I rall Creus
Atent

do Cauri 1 flora.

Plaga de SUnla Anna,

Apartat 3211

15. 2 on I

Telefort 552: A

eiseueummuresaila iimeacemmialmal

UJEA CATALANA DE FERROCARRILS
L MMU MMMI

Completada amb un Indicador General
dela eerxe e d'autdmnibus de tot Catalunya
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, VEN. IDA ALS QUIOSCOS O ESTACIONS,
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Wegegrewr-Dimarta 9

1111111111111111113211111
B IROSIZMInic

IlianassArtasazazawaiellmlaillIzsaineasmaimilyeama

ROM«

U.

E

•••

Corts
El

▪
▪
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al

599.- Telefon 3535

A.

cinetnatetai més sumptuós d'Europa, en la construcció del qual s'han invertit més de 4.509.000 PESSETES

Calefacció, ventilació refrigeració pel modernissim sistema SCHNEIDER, que pot introduir a la sala 32.000 metres cúbics per hora d'aire
purificat, fred a l'istiu i caldejat a l'hivern Installacions amb tots els avenços moderns. - Taquilles elèctriques.- Personal especialitzat

le
a

OBERTURA dimecres dia 10 a les 4 de la tarda, GRAN FUNCIO INAUGURAL

p

•

dedicada a VASSO,CIACIO DE LA PREMSA DIARIA, amb assistència de les autoritats locals 1 eminents ersonalitats de la cinema"
matografia espanyola i estrangera

•
•

g

Presentació de la Selecció Majestic. 1, Actualitats "Universal". 2, A casar • se toquen, raciosissima pellicula còmica interpretada per NEAL BURNS. 3, Concert per la Banda Municipal, dirigida pel tannimestre senyor LAMOTE DE GRIGNON, amb el següeNt programa: 1, Adagio de la Tercera Simfonia (transcripció del mestre Lamote de Griguon), Saint-Saens; 2 a, "Moment musical" ,transcripció del
rnestre Lamote de Grignon), Schubert; b, "Juny", sardana (transcripció del mestre Larnote de Grignon). Garreta; 3, "Els mestres cantaires" (preludi del tercer acte, Vals deis aprenents, Marxa de les
corporacions), \Vagner.

•
•

•
B

a

,

4.*

..
a

La monumental exclusiva %/90031Y/CINTrjr

LA MODERNA DALILA

•

Superba producció de la marca Vita Film, de Viena, interpretada per la bellissima MARIA

a
a

PRESENTACIÓ ARTÍSTICA I FASTUOSA

KOR DA

g

5, No és tan f
il a. deliciosa comèdia dramMica, en la qual exhibeix el seu talent i la seva ràcia la g entil MARGARIDA CLARK. Acompanyarà la projecció de todes les pellicules una orquestra formada
per 28 professors, sota la competent direcció del notable mestresényor Josep Cumellas Ribó.

U

wil

•
.
U

PREUS: Butaca de platea o amfiteatre amb entrada ... ... .. ... ...,
Llotges platea amb sis entrades.. ... ... .... ..., ... .. ....

a

ptes.

Llotges amfiteatre amb quatre entrades _,

31

, .,

.

25
ptes.
1'50

De dos quarts de nou de la nit en amunt, sessió continua fins a les 12, amb els següents preus :

al
U

Butaca de platea o amfiteatre amb entrada ... ... ... ...,
Llotges platea amb sis entrades ... ... ... .... ,... ... ...

Ill;
1:
II:

5

35

2
ptes.
13'50 "

Llotges amfiteatre amb cinc entrades ...... ..., . ..... . ...,
Entrada general . .. .. ., .... . . „ . . „ . . ., . . .,,..., ..„ .. • ... „ ,..,

11
ptes.
0'75 "

NOTAS.—Queda obert el despatx de localitats per a la fundó inaugural a l'Administració, de deu a una i de tres a set. Leslocalitats de la nit no seran numerades.
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•

Máquina de rentar roba

•

•

En 20 minuts sense cansar-se, renta la roba de nombrosa

•
•

familia quedant molt més neta que si fos rentada a mä

u

II

a.a

,

1

,De venda Ferretería Ralols, Si Al

r

c

Ronda de Sant Pero, 74 - Telüfon 750 SI P.
n
o
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,LISIS

LABORATORI

ESPECIAL PER

Casa

MODE • NIS D'

ORINE

ALE

NI

DR. VELLVE
UROLEG
Ferra r+. 5C

—

DEMANEU EL FASCICLE li:LUSTRAT

BARCELONA

Gns.
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Grans magatzems de confeccions en Sastreria, Camiseria, Corbateria, Mocadors, Gèneres de punt, Gorres, Capelleria, Sabateria, etc., per a Senyor, .Nenes . i Nens
Actualment Exposició .de les Ultimes novetals i nous models

Selectes confeccions moda Nord-americana

Secció especial a la mida amb professors sastres. Especialitat en cada mode
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