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L'ALTRA CENSURA
Iii ha a Catalunya esperits lleugers que manifesten llur
disgust pel to que ha de prendre en les presents circumstàncies,
si us plau per fo rca. la premsa catalana de caràcter idealista.
Corn si no existís la censura, com si s'estés en règim de llibertat , voldrien que els periòdics catalans sortissin "més valents".
Aquests esperit solen tenir la mateixa psicologia dels oficio/j ets taurins que increpen els espeses quan no s'arramben molt
al brau. Tenen la pretensió de veure proeses, encara que siguin
inútils, encara que siguin contraproduents. No els plau una
"corrida" sense emocions, ni una folla periodística sense truculencies. Si en en periòdic cataiä no hi troben detonacions de
traca. els sembla que queda al nivel] de "La Vanguardia".
Aquesta és una altra censura deis temps anormals, més dolorosa per al periodista d'idees que la censura oficial de llapis
y ermen. L'excés d'instint crític que hi ha en el temperament
d'una bona part dels catalans no deixa d'actuar mai, no respecta circumstäncies de temps ni de persones. Dones ja que hi ha
gent que sent ara com sempre rimpuis incoercible de la crítica,
nosaltres gosem a indicar-li un aspecte verament criticable de
la premsa catalana.
No cal fixar-se massa en elle que no es diu, ni exigir que
es digui, puix que aquesta pretensió és com el demanar a un
home lligat de braços que faci jocs de prestidigitació. Convindria molt, en canvi, el fixar-se en alee que es diu, i que no s'hauria de dir, encara que només fos com a compensació d'all i) que
e'ha de callar.

Llegint aquests dies la premsa catalana, ens hem sentit
adoloras davant certes coses escrites en lletres de motllo i que
fan molt poc favor als qui les escriuen i als qui, tenint autoritat
o influencia sobre el periòdic, permeten que s'escriguin. No és
eust el voler culpar la censura oficial de la humilitat i la pobresa de certes paraules i de certes actituds. El censor ens pot privar de dir una cosa. Però no ens obliga a dir-ne una altra. De
vegades no diem tot el que voldríem dir. Pelee és evident que
no s'obliga a ningú a dir el que ell no vulgui.
Es trist el cas de certs catalans "moderats" que no saben
posar moderació en llur Ilenguat g e i escriuen coses excessives,
de les quals un dia o altre s'hauran d'avergonyir.
Els esperits hipercrítics haurien de cercar postura al seu
contenapetit de temes criticables, no pas en el silenci o en la
en la verbola
ció dels qui mantenen rúnica actitud possible, sinó
innecessäria i sobrera dele qui donen més importància a les contingències passatgeres que als ideals perennes.

Eull de
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PER RESTAUR AR LA
NOMENCLATURA.
Na arribe a comprendre com hi ha
tarea gent respectable. auch titol pro-

iessional i tot, que s'empassa la fin-trua: "menys política i més administració" van qui s'empa s sa un caramel
de goma i menta.
Sospito que aquests senyors que tenen la pruia de creare que són capacos d'exercir un arree de govern sen•
ó.
se política. Lent només administraci
es trobarien una mica ennavegats si els
abligavem a tractar una ratlla ben ferma entre aquestes dues esteres indestriahles.
On comenea la política? On acaba
l'administració? Hi ha cap hei fonamental que no suposi una determinada
concepció política? Ni ha cap reg ament. per rituari que sembli. que .na
es recolzi en una Pei ionamental. reco'zada al seu torn en una concepció política?
"Anem a administrar; només a administrar!" Aquesta pot sser una exeellent divisa per a un funcionari. peró
no per a un minlstre, ni tan sols per
a un regidor que hagi d'actuar dins un
rnunicipi vagament autónom.
El nostre mal no tindriiremei si els
que ocupen els Ilocs de direcció política es negaven sistemäticament a ter
política. Sense reforma política no hi
ha reforma administrativa. On no 'ni
ha institucions robustes i lliures no
eerquem administració pulcra i activa.
Es clar que el mili d'una desaparició total de la política no existeix en
malita:. Bona o ddlenta. cnngruent
incongruent. tots els que governen en
fan. de política. encara que no vulguin
o encara que no pensin fer-ne.
com. en la coneguda hisrorieta. un bon
senyor va re star hoca-hadat en adosarne que parlava en prosa. és possible
que en els Ajuntaments actual, algun
regidor tingui un cobriment de cor
adonar-se que gairebé no mau un dit
sense fer un acte pelitic.
Per& qui diable eta hem imaginat
que és la política?
Fi fet que hi hagi hagut un nombre important de cavallers que han
robas sota pretext de ter política ne és
suficient per eliminar el nom (raquesta ciència insubstituible. Ne ens deixem despistar. Al que roba anomenemIn Iladre; al que prevarica anomenem-lo
prevaricador. Sin!, introduirem un (temor; tal en la non/el/cintura que aviat
no s 'entendrà ningú.
L'home que governa. haldament
gel un catedrätie con'? Wilson i eom
flanqui. mi Militar com Napoleon o
com Washington. un metge com Clemetieran o un cardenal com Richelieu,
és un POLITTC.
Carlea Soldevila

AQUEST

NUMERO HA

PASSAT PER LA
SURA

CEN-

MILITAR

L'altre dia parlàvem de la conveniencia de reintroduir en la lengua
literaria el mot faieú en l'accepció de
hechura, acció de donar una certa forma g una materia, i el seu derivar
afaiçonar en les accepcions de donar
una certa forma a una materia lafaiennur el eoure) i de fer una obra treballant la materia (afaiçonar su cdnlir) accepcions que trobem en el mot
trances corresponent façorrr. A fai•
gonar el trobem. encara. u s ar en una
altra de les accepcions del verb francés faconner: "Bandas ea grandesa
embellei l. e afayceta grandesa en
quant la vest de si mate:xa" i "Car
en axi com lo pintor qui a la figura
fa a s -tants d'ornaments e d'effaicena' wats com pot per tal que oía bellament vista a les gents".
Però el que roen, avui principalment notar és l'as que es feia
mor afaionar en sentit figurat: "E
dix que'l fe3st atorgaven tots los moros de Biar e que son companyó era
rornirs per co quens amenas tots denant Nos e que vinguessen a riostra
meneé quan nos aenstässen al castell...
E aquest sarray afayoudas-fm tan hé
e tan fort, que hi baguen/ (hagnérern)
a arar".
P. Fabra

03CH Wide dic a una cum g ' a dus

de l'al re
. La senyora l'ravers Smith,
feevelit espiritista, lea cid a un
redactor del "Daily Express"
que Oscar Wilde Ii está dietala tuna comedia ile la qual
ha revela! ja trargument. El
dielat s'efectua arnb mella lentitud perquè Osear Willde no
acaba d'estar mai satisfet del
/ext. en el qual introdueix continuarnent aoves variant s . La
comedia : 1 s una- farsa en els
dos primers artes, perit. tul, final s'aparta del gPaere, 'lla p ar Wilde -- ha (lit la senyora
Travers Smith— serabla que
no s'arlona dels ramas que hi
ha liaglif al nnIn permist,;:c
a escriture d'arord ana) l'ami/ir/1! que regnava quan ell vivia
EL PRESIDE:N . 1' MEXICA. MA-

LALT. ABANDONA ELS PROJECTES DE REF.LECCTO
9.—Lcs noticies que circulen respecte de l'estat de salut del
president dc la República, senyor
Oliregón, sii hastant pessimistes.
Els metges temen que rafecció a
la gola que pateix el president exigeixi una intervenció quirúrgica i
que Fimpossibiliti der terminar el
mandar presidencial, que acaba l'any
que ve.
En vista del seu estar de salut , el
president ha decidir susperulre la
rampanya presidencial que es proposay a efectuar aquests dies.—Radio.
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LA DEFENSA DE Li REPICA
.
(Pe;

nostro emvieet especial)

Una de les primeres disposicions del ' dictador haveräs Von
Kahr ha estat • denunciar les

lleis de carácter general diles
de defensa de la república, dictarles despres • de da mort de
Rathenau. Aquest fet torna a
Baviera aquelles iniciatives judicials i policfaques a que alfadiem en una de les nostres possades notes. I el fel es greu
porque d • onça d'aquesta denúncia, el moviment particularisla baveré.s p uf rarä en una fase
de plena impunitat.
No vull pas cansar la paciencia del lector tornant a la situacid baveresa i repetint que
a Baviera lles Indes estan armades fins a les dents i els
socialistes tenen com a màxim
el dret de callar. Dire nomes
que Baviera sha anat
nyant tant de Prússia. que de
Berlín estant Ls impossible
controlar la situació dels Sud.
Els diari.s alemanys que &tensen ulst república han reciamat
que s'empresones, cola a mida
de salut pública, a Hitler. Però
en anar a donar les ordres, sita
vist que empresonar aquest
borne es impossible. Baviera no
Ita donat, naturalment, les orees a la seva policia, penó encara que les t'agries donados;
ei fracàs hauria eetat igual
perqui la milicia baveresa
tata ella monárquica. I donar
les ordres a la policia prussiana Ls igualment arriscat, perque qui s'atreveix a anar a Baviera a delenir a Hitler? Els haserenos sobre això tenen idees
moll ciares i i'ollSiderarien
minal que Prússia envido agent s
a "espiar". 1 això ja us diu
com estan les Coses.'
l'enfulle es indlt instructiu,
situacid política
de . 11 - exeeeet. Só ózans ' el tracen".
'de Verselle n . Aten-meya pot teme . reta mil eolltats. ambeeels
eerresponent o (Aletas i generals. 1 . 1)e. Aquests.idicials sen
tete integralment monàrquics.
fli hacia algun general repuperb I la Repúbliea aermitä
separbe-ilOs de l'exercit, tunamenta/II-se en que ti/entrame/1 t
eren superiors generals innnarquies, Tambe lii havia algun
oficial partidari del regim nepublicó., perb a aquesta pobre
gent ne Ii ftil la vida impossible i haguerra dr presentar la
diunissiA. Dr . manera que avui
l'ondee/al frexereil alernanv
es eompletament tirlrli it lit
monamnia i tui:eb ii solament
a Baviera sind a tot Alemanya.

El ministre (le la Guerra es
un demócrata, el doctor Gessler. El doctor Greeler no trt cap
simpatia ni a la dreta. ni a resguerra. A la drela, porque ei
doctor Gessler es republieä, i
resquerra porque no ha sabut fer de l'exercit una arma
de defensa de la república. Molt,
mes clara és la posició del general von Skeee,.cap de l'Estat
Mejor da l'exereit, en real lot
• ap suprern. • El general VOn
Ske p c no s • amag,a de declarar
quo les SeVeS conVieCiOnS profundee i durables sen per la
menarquia. pene
afogeix
havenf eslal elevat per la
repúblira al gran i !loe que
ocupa, una qüestni Ileliendeha el e rnentaA ii impideixe de fer
res (pie sigui anar euntra
gin). Da reanere que relitiea ro-

sa que llega a P n'a ny a a la forma republicana,
es la delieadesn. No l • rle Pa S
que hi hagi al miel una pos:ció d'Estat i una posieió d'eXereit. ntt , s eurit- n sa que la que
actubeni (rexplirar. La delleadesal I que es la delicadesa?

Apuesta es I unlea forra activa (pite IL Ist reitnhiiCa
nya n q u ei seu favor? La
caule,a deis seta; oficial. I ge'ncrals? Perá solee un.-: cosa
aixf giró es pot edificar?'
AixO sol. armes l fet, artereie mes -la psieologia
eya qup 'inc rin,1 vdlums
peiridogia comparada prefessoral. Areirel es un poble quee.10
sap guardar les formes en cap
opasi4, i SObreHt Pul els rito/riente que guardar les [armes
es pos it iv atufen t el rn ven i en!.
no fine res a dir sobre el ref.
pie PIS alernanys siguin me
närquirs. Si le( ser' es qu e hi
titulen trabar gusf
Peris en
aqueels moments. als alernanye
no 'eis eortvr gens demostrar
els setis sentina-Os monúr..
qu'es , El que el,. conos , AS demostrar uns sentiments abso-

lutament .oposate. Això es el
que voten els latees, i cona que

produje en eualsevol moneda
una restauraeiet nuniärquica.
una de les vosee que veurem
no monino és replicad() d'un
artiele del pacte de 5./cietat
de les Nadons, a'Alernanya. El
pacte de la Societat de les Nacines estableixque no seran
Iderals els governs no denso-

critlics, I el pacte no és pas lletra motea — i qui vulgui in-

formes que els demani :A senyor Mussolini, el qual hi ha
topat de mala manera, luid]
aquell paper. a m'opto:sil de Com' tú i de la seva retórica que ha
Pslat a punf d'encendre una altea guerra europea—. El pode,
dones, a mes a mes de l la guer-,

ra, leerla dele gaverns domoerätice. I diu que la Societat
les Nacions té el dret d'intertenle p fl tots rls ealsos on s'lli
estableixi uit g overn antidemoerfitie i dietatorial. Les mides
que la Societal de les Naeinne

pot prendre contra són diverses i poden arriban' fins al leoqueig. Si la S.oci p tal de les Na-

cions fos un organisme rigid,

podria aplicar a y a i -agites( arI frie a difererits-"paieos rEE,u_
ropa, perf.t .
isdrfmela Jet
a la mida d'Arerbenette Nele-ee

pas dificil de peneetieer cjiiJ
de seguida que els' alials vegin Alemanya P nipP ny ad a en
una "sarta teina, lii intervindra
tothom a posar les coses al seu
'loe.
Es per tot això que els alemanys fan una certa griteet
quan tiren peamos i Ileneen pro_
jefes i tinten que faran això o
allò o el de més enllà. Es don
si despees del 70, França hagin:s llaneat un projecle a l'esquena i contra Bisanua*. No.
Hi ha coses irreparables, i una
o fr les rOseS HIPA irreparablee
1".• S la perdua Tuna
guerra. No es Ist ter el trapee

(le vencedor quan s'es vençut.
Pel cantó econernie hi ha sobre
Alemanya una hipoteca i tots
els bens público i privars
la república alemanya en l'el,ponen. Des- del pent de vista
polític, els alemanys tenen (bruma de les aoves espatIles una
hipoteca que grava la eeva llibertat d'aceee púbera. 1 això no
es pot pas romper aixf com
(del. I si es vol rompre, algú
se rehaurä de fer responsable.
Es per això que la república
va lenta n ya. . en .certa manera i
sj els aliats acerdeit que aixe
es la SUR e0i1VniiNleia. es de-

fensa sola.

Josep Pla

Bertin, octubre

LENIN HA

MILLORAT
NOTABLEMENT

3.1escou. 9. — L'estat de Lenin 1/1
millorat notablement, si bé continua
privar de ras de la paraula. Les seves
faculta?, mentals sóit c‘mp:etarmitt
normal<.—Radio.
.9.•n•n••n•n•n••

La situació Euronl

L'encarregat d'Afe r s alemanys a Brusselles ha visitat a
M. ~par, ami) el qual ha tingut una I larga sentarla, per fer-

Ji proposicions sobre una possible oonferénc;a franco-belgaalemanya sobre la represa de les

reparacions.
A la Ruhr la normanitat es
generalitza cada dia mes. S'ha
reprès la navegació 31 Rhin I ha
estat donada ordre de reprondre la circulació ferroviaria 1
l'explotacIó de les mines.
El Consell de Flmperl ha eóncedlt, plena poders al Oovorn
per resoldre determinados qüestiene.

• - '
eT111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lit liffil ee111111111A

FRANÇA

REFLEXIONS SENSE
La licitud del seIMPORTANCIA SOBRE
cret professional
EL CINEMA
dels periodistes
L'oryn d'una calima fin apiss ona

els aliats han gitanyat la guerra, el que 'volea els aliats ho
vol tothom. I be.; En alernany
ineapas; de Vence clara aguceta preside. No sap feg lotes les
reserves mentals ntonimpliqUeS
poseibles i aparentar uns senti m en I s repablii . ans agradables a la geist de POest. No sap
posar - se els guants. 1 això dura de molt. de lemps, de l'armistici i ja vejen quin resultat
desastrós no ha donat la pOlitica surtida d'aquesta psicoII crin a.
tlom que a Alemanya es pot

1923-

!ola a Premsa
—)0(-L'afer del secret professional dels
periodistes segueix apassionant la
Premsa francesa.
Ileu's aquí coni va iniciar-se aquesta campanya dels diaris franceses contra una sentincia del tribunal maritim
de Cherbourg.
Compere. redactor en cap de "La
Depeche", de Cherbnurg, obtingué detall: de fets punibles relatius a treballs executats a l'arsenal d'aquella
poblad& Havent-los fet públics en el
seu diari, el comissari instructor del
tribunal maritim ohri una informació
i el cita com a testimani.
M. Compère dona tots els detallo
que posseia. peró es negà en absolut.
a donar el nom de qui els hi hacia
facilitat, emparant-se en el secret professional. El tribunal li imposä una
activara de cent frarics.
El redactor en cap de "La Depcche"
en protesta i immediatament les entitats professional: de periodistes untenvingueren en aquest curiós afer.
La protesta no trig g d'estendre's i
avni la Premsa francesa porta a cap
una campanya formidable contra la
sentincia del tribunal de Cherbourg,
la qual enteis que vulnera no solament
el dret deis vriodistes, sinó també
teris público
El punt d'AM dels periodistes francesas és el següent:
El secret professional no és un dret,
sinó que és un deure. El codi pena
als que hi fan mancament.
Altrament. Ilnr interés entenen que
està fortament Iligat amb l'interés públic, en aquest cas.
Sovint—diuen—un ministre a un alt
funcionad compFca els subordinats que
Ii 54t1 necessaris en afers contraris a
l'interés públtc, a base drexigir-los
abano el secret mes absolut,
En cemuMcar el see'ret a un pedodista--naturalment per fi:Vulgar-lo—el
si/boneta/ serveix 9identment l'interés públic. Peró és clar que el funcionari que divulga el secret del seu
superior no pot fer-ho sense empacarse. en la discreció del periodista, el
qual e s troba, per tant. Iligat pel secret professional en exigir-se-li el nom
del divulgador.
Aquest sembla és s er el cas del redactar en cap de "La Depeche", de
Cherbnurg.
Es dificil d'endevinar si els perMdistes franceses reeixiran en llur propósit de fer revocar la sentència del
tribunal maritim ile Cherbourg, la qual
na velen que pugui ésser invocada per
altres trlunals eran a precedent.
Es fAcil, en canvi , de preverme que
per molt de temps la Premsa francesa no cedirà, donan l'apassionament

amb que mena aquesta carnear/ya.

M'agrada el cinema. No em
sap prieti (le ter aquesta franca afirillació. Confesso, en rail vi, s iti es en/ dol de . no poder
suiusr- ist estés sovint. Nornbruses

vegades lic envejat els respectables desenfeinats que puden
seguir completa sense destorb
Lt terrible intriga d'una superserial (resgarrifosos episodis ,
ke. i. que a la democrätiea
joria de la gent
ens agracia el cinema? Molts hi han dit
ja la seva. Com que totes lee
epinions venen a ésser igUalntent plausibles, /linee • podrit
letreureets d'exposar la nostra.

Ben segur tan fragmentària.
tan parcial com les altres; perque tetes expliquen sols tun calre d ' Un problema complex.
Em osembla que es pot esta-

blir un cele parallelisme entre
rarrelament del cinema i el
gust, modernament mes acusat
eada volta, de la biografia sobre la novena; preferencia per
restudi de l'intima humana
sobre els fruits imaginatius i
Reprenent, despees de
menbroses desviaeions en tots
sentits, una vena tradició, es
torna a ter de 'heme i les sevss
passions el centre de l'obra artística. 1 quan es vol donar a
passions o sentiments una representació plästica, cap uso és
mes fidel ni mes profunda que
l'expressió del rostre.
En aquest respecte, el teatro
/tavia empres darrerament una
falsa orientad() decorativista.

L'extern i accesSOri no poi, suplir'

la intensitat puityront

ele

Ist tragedia humana. Phil es de
n• er la prinia citant el sol (ms re-

presentatiu i prou conegut
les obres de Shakespeare. Ieatilor angles, per copsar-lo integre, ha d'esser Ilegit o repreemitat pee ein gran actor. Mai
la lec/ilesa, ni rart innegable de
relees. preeentheioes oseeniques
m'Ir/enes - comperiertren-teetctiea
emotiva dels gestee luiiïuïano din
l'adore Som multo els que deenjerten' . veure sempre Zacconi
des de la fila zero de platea.
Dones be; en el cinema pot,
dir-se que tots els espeetadors

troben com a la fila zero.
lernquartrament de les figures
a la grandäria que releve, la insistencia a projectar damunt
la pantalla el s . rOstres dels protagonistes, expressie estilitzada dels sentintents, fa que arribi lees al públie Pentranya humana del vol/Hielo. Por mi
aquest tmut dels mallos qUe fa
que el cinema interessi i agrade

No és rúnic. Conjuntament,
amb ell, una major varietat

d'escenaris, un ritrne viu i accelerat, una estructura M.59 di-

Prolle trina l'Ida de Mmg11113
Ung OSOS

Durant

el

Congres Interna-

cional d'Aeronäutica que tingué bloc a Londres el Juny pase
sal, el comandan Scott donà
una importara conteri• stela versani sobre projecte de crear
una Huna u le dirigibles per tal
d'estable . repela comunicaeió

entre Anglaemra, l'Egiple, l'India i Austràlia.
Es eonstruiran a ;les draesa/tes mugieses cinc zeppolins
135.000 me; de capacita' cada un i un hangar i pals d'ancorar a cada una de lee retadime installades a rEeipte,
i Anslridia. a MA..4 a mes
de les fäbriques d'hidrögen,
gassämeires i d'altres serveis
auxiliare necessaris. L'Eetat
britänie posarà a dispoeicie (le
l'empresa l'Ante hangar sutecientment, ()eriales,
Aquest nou seden de comunicars e', guanya un 6. 6 per cent
uI temps, eomparanl-lo amb et
que necessiten .eis vaporo. Cada dirigible podrh fer amt trajecte de 2.500 mines, sense escales, o sigui mi vol direete
d'Anglaterra a Egipte i uni alee des d'Egiple a Bombay. a
la t'elimina !termal de 80 mines pum hora i podre. portar 200
passalgers i OnZe loneS de caeregament.
El comandara Seo( f fa grans
elogis d'aquest mitja de vonotniencid, el qual
L'iteroplit i l S si propesit

per a injertes, relativarnent
'suris, Ud, amb eran rapidese.
eetudinnt la eonstrue.
ele d'un nou meter menee/al
poe eseresó i hidrögon que fa ininvar d'una setena part
el preu de casi, del conibueti-

bis,

reuniere Avui el träfee i la retiene de la vida fan que fins
aquel( que no vol o ele resk..
teix tossudament, arribi a te-.
nir tuna ceda cultura superfida!, un vernis heterogeni
coses

S'aeaba en pugnes setmanes.
No'slin un hon simproma

la torea d'irle:Neta del feixisme
aquestes pellíeules carrinclo'res. No en culpen) l'ànima italiana, per nosaltres tan admirada, d'una depressió passalge-

ra. Sem obres, fines d'un ritoment, excepcional sense frentes
espontaneïtat, i cremies , ne per
artistes de mude prefunda, sino per quatre desaprensius
aprofitals. Perú el mart es que
quan ens toca suportar l'avorriment d'una pellieula d'armestes, podern dir que hem tret
negra, i el millor és resignarse a dormir-hi rnentre dura.
Després, uncop acabada. ja ens
desperten les bombetes que
s'encenen, la gent que parla i
remou, i els xicots . de casara
vermella eridant en oferir ele
bombons de xocolata. Quan la
sessili segueix i rombre torna.
ens sentida despertar d'un mal
somni. veient una - nova peinenla que ras moetrft en la pantalla. la vida • leinie) l. forte dels
pohles jove-s. en els hoscas nevals - del Cena2t- . n en imc
nures .des*rte's de PAusliätia.
Caries PI Sunyer
• •

r e 'd8 g il dallo
Certament, equipar un dirigible per
iliurar-se al placa da la pesca és una
distracció de mlionari. Sembla que,
després de molt de treball. després
d'una feinada gran per tal d'armar el
dirigible, sita de pescar molt poc. Ham
diria que aquesta mena dé pesca no,
més la peden fe: persones desvagades que ho han provat tot i no sliatt
distret amb res , i van a provar si
l'itnpossible té algua encís.
Són dos arnericans els que slaa
ofert aquest plaer fastuós. Dones, bé;
asseguren que aquesta pesca dóna uns
resultats excepcianals i que podrà esdevenir fàcilment ast comerç.
Fas permetran els dos americans,
peró, que creiem més e' n els pescadors
en barca o Bagre; que en els pescadors en dirigible.

emmattlevades. 1 tant el

que sap de que va, cono aquell
(pie seto pensa, troben en el einema — certes o harroeresnombroses suggestions evocaderes, punts de contacte amb
idees o etmeixernents anteriors.
emerzents °lenes a fugides Unaginat ives.
Drixant-nos ile leerles, sempre menys impert:ints que el
Id t. que intenten treballosament
explicar, el positiu es que a
molts el cinema ens disirou.

Unes vegades. despree de les
eabbries del dia. es cono un sedan( amanyagador; Sentblit que
aleshores ni el mateix dormir
desennsa tant. Altres cops les
vistes i el drama que se sueeeeixen a la pantalla, fonent-se fugideres aria) el plany del viodel quintet de moda () la guinea tic! pian o 011 PIS clavillos de
barri, són coun tun estimul espiritual; el (mes (I(o les idees
flueix fieil i .engranat tableen
eont drepres sie prendre una tara die eafe fort i una copa de conyac ben sec.
'ro l aixä no v.,1 din que no
hi hagi miii e tt tpt;• el einema
riha a ensopir d'una manera
perfeetainent aelaparadorm Record. haver sofert, no fa mol',
una 1...Hiena el.. tristes %hila";
d.t . ntjf loes, ripresentaill tium
des pasta fullailit andu
ornartientacions de "na t Ola
L'argurnent era d'un remarca
si' ,o,nfortnisme
exemplars. bons i ge 1101'08(1H
pobres hitinils- i (pie se:la feien
n • :' n rrec 5 aulanis atult seny i

que es petonejaven noms,s
tree me/res ee film; molls

cura

contra:tunos. alguns capvespres
i una sortida de sol,. i un tu (ei(ter, unes. traidor que cap Itere,
protestatari, deesievent i antiphtic. Una pellieula de les que
en diuen criarais i psqueden en
tontps.
Per por, que es freqüenti el
cinema no its dificil de fixar-se
en qué multes de les 1/f./Incides
it allanes del darren temps pateixen d'aqueste molest tarannà.
degenelaelei trieta de l'ensillen(la manera bertinesea. Cal (robar alguna relaciú entre aquest
fet i l'adveniment del (chisme?
Sernpre les ideologies imperants
influeixen en la creació de les
que ser( o voten Losem' (ubres
d'art. I si un Ilila 's', una tragi!dia, triguen temps a ésser en/testas, un film es carnencá

(In a dora! de Bern ard i hme
Betnard Slia.W, el e.èlebre eonwtlii)graf anglès, te, un vernal/le hori • or als colleccionador9,
d'aulógrafs. a . aquestes legions
d'honres que es dediquen a recollir signntureS i frases- d'a y
i politice ; Ell refusa seto--liste
p r(s.
Pcri), Ls pesSibli•
sin absolut ? pues (lies una

aeldir trate/esa Ii dirigi una fletea demanant-li un autógraf.
S teet
una pet it a f ra SO . t'S
tumt mot, .i la seva signatura.
Bernard SItuee: tambeeerefusä...
Va agente la seva ploma i
eserigne: "Ent veig en l'obligachí ee(Poear utt retes a la
vostre hernanda d'autògraf..."
i su sota hi afegi, antb la eeva
eignatura: "Bernard Slurov”.
EN I.I.EI SECA NO ES COMPLEIX AMII RIGOR A FILADELFIA
Noca York, 9.—La pedida ha tan-

cat, a Filadèltia, algunes tavernes en
les quals no es compila el regint sec
per henvolenca de les autoritats
calo.

Els esmentat: establiments s'Iravien 'convertit en el centre mes itnportant del comerç d'alcohols als,
Estats Units.—Radie.

DE RUSSIA
ELS SOVIETS LLICENCIEN
eo.00e SOLDATS
Ntoscon, 9. -- 1>Govern dels soviets

ha decidir 'licenciar 7o mil seldais de
leeerce terneilee-Reeiu.
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t.al tuus toetallies .;ir1
La Bohemia A . ./
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.1150
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MINES 1 C A RBOegs
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23513
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. . 193'
91 1 sondeurs 0. . 3
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5
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CarbOn • belga O
p
100
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0 1 • 120
24 150
•
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II Minera. .
General 1 1e carbuo.
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I .evrte4.
9.0 tries
Illoral

1.

•

"

.

l ' amplons emx
%alaben§ I nel
A 13 , 5111 7. • .

3.• .

u:le-eres ecce.
1 e1 1011.bee
.

.737,

741 59,
66'9 I
688 i
• 721
68 : so 61,7
6,0
822 748
90 50
838

. 610
Audaluaos 1 • ver 310
''a17J X 555
nadeloa . 1121
47 50
Led. r ¡tia« . .

Gaseta local
Sants d'avui.-Sants Franeese di.
Borja, cintes,or; 6 fila,
unutiro, i Santa Euihinia,
¡
tir.
Per als 101011e/q ua,- tal! LA GARZA.
-

2.on, 1.•
Teleton 7 522 A
ese.

gua) rentii6 Lis per donar
/lelo trektils po r5a1s a e al•
dula/ •
aqt.14•141 lene§ de constante., i a la 7 g oda p reseutarLoa els laboratoris, tlio‘
eomemaran a trebaPar des del dia
d e / pre«ent mes.

RESTAURANT ROYAL
b.210 de To
eada dia le dadsaut de 5 a 2/
de 23. 1 (11.11,41
uaiencatbs. de
a 11.

Ahir a la tarda Crigue lloc
la inauguració de la Mitiga de
novetat, per a senyora. que e/
senyor F. Vir g ili ha inslallat,
amh
."/.?
elegäneia.
lii Passeig de Critc:a, núm. 30.
Entre la disting:da roneurrencia -que complia el local, cridaren l'atenció les novetats i
el refinat gus.t de los lotes exp(iStideS per a la próxima tem_
poraila. las riala10 indiquen l'expert roneixoment del senyor
en t al alió quo fa reie-.
reacia a les exigències que la
moda imposa,
La installació de l'ostabliment. sota la direcció dels serillo-Antlreo, tuepep
Tly07S
enhoralmnes,
seu bon gusl
i eleghlic1a, havent esta l eils
esmentats senyors molt
pols eonrurrents a l'arte,
aixf erim el senyor Virgili,
qual rifegim ha naslr't
augurani-li lin ,\,;!
plet.
Podeu comprar calcat com.
Pletament de franc. Esplèndid Bazar. 71, Salmeron,

71

La .Toventul rniver§itr.ria 1-005enin0
celehrarit reniezi general a 1,, 19191, a
l'Atonon Par

El (creer diumentre preseat sopo,
ri j a 21, s'efectuara una excursió a
Slonserrat, dirigida pel roverend pan.
Joaquirn ) 1. de Barnola. S. J,
Per o tota mena de &teas. diri g iral- a la ilihr,ria de la se nyora V1dua de
Joau Rosa:, (Portaferriss. 3 ) 1. on
fan les inscriperions per a la dita elcursi,',. 111 tia tempo d'inscriure's fina
per tot dijous, dia 18.

i

peus metall.
Ele6ianassinas
inodels er r a , -id do la rasa Lioroas Germans. 111,1a, Flore, 30.

C.1
A 31E,
1

preveure que la tun015 in/te"Colisuirn", que tiudr9 lics•
aqiiesta tarda, a le+, (fuere, amh assisténPin
bs antarittes. revestir5 gran
inter.1s. llan vingut ale reatranger
le .rronalitat..., ...hetrultogrAfirrde.
p., tal d'assistir a In dita inauguraci0.
Erran ja rpinsi eszotades le, 1,alitats.
Tot fa
gua!

1

n 12

poimiT

1,8 Fin Fcial fe

Moas li

Harfelom

va registrar les paraules

SALÓ [E LA MODA

(bes i C.1, S. en Cti

Atent

I4 35
14 (.11

15 65

N eeN Orleans

V.

GUILLAMET -hda.

Universitat, 31

BARCELONA

IL N I V

U1116

en el Ministeri de Tre-

TOTES LES NOVETATS que

ball amb el núm. 3991.

IES

P a u r nrall

14 74
14 .9

1 91
15112

Un ncu e s tibliment

EXPOSICIÓ DEL RUMÍ

d'octubre

LES. ARQUITECTURA,

90

11%

50

lo
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AMMIIIIMMn1111RmasmaniaMilln•n

Negociem tots . els cunns venciment g

PreparacI6 por MO-

60

00l1/9

lebei

in AM 1 11 A iiELS L.S1ali, 13, i tiONSUES, 1

U ACADEMIA

15 56

6

Juno:

L'Emprosa del Teatre Principal ha rontrartat per tres
['tinques funrions V e rninent tenor JI'LlA OLIVER, el qual,
r1e pas per BarreMna, havent.
se d'embarcar avanlatjosament
9 a 44 1/2 ;
Trohant-se ai'cideutahnent a Sale8 - 6 112 ! de11 lì
r. ont rae! al per a; g ran TEATRE
caigut tn_lalt, encara que u..
6 1/2 "
5 1.6
M,
gravetül, rurt/6ta
DE BUENOS AIRES, vol donar
8 1/0 " 9
• Gel.
us adou a la seva patria.
4,4
lcr aquesta causa bauran d'értrer Augurem a la nova Empresa
aylrnod.s le,, vislua. que bel eu de fer- 1 dcl Prine.pal Palare grano plens,
ti 8311,016 di,* &gules entitats de ea244 a 29
Per als obrera. COA LA GARZA.
22
29

general:

BANQUERS
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1'l Ile ( .11 2 7 . 21
2 V10
nostre port.
1:n Parrós 1, 'afmo/1111a lan i bA 1111 X ie mOs (le formesa
(in els prous d'origen i merar/11s .1.1
Les 13FIIIPS FP$10/1 sense
nova.
van mona d'a n Un:1 0 1o; pn
n
En garrotes romen a in la demanda de preus per a lesvilolos 11 d 5. pulüs són ba stant s ir i ta des.
la o(dlita primera.
Els altrris gOmuie- - -iinguts en ele preus apuntals.
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QUERS DE DARZELOtilll
L11 a tunclij a liavcr es1n1 declarada per la - 'e liey do 15 de
Jua y de 1918 feSta nacional,
ami) la denominació de- FIESTA DE LA RAZA" el %in p ut clivendres, dia 12 dols rorrents,
'sis 4 denles l ' arore l adoptat per
Ja Surursal del Banr d Espanya en aquesta piara, en el seatit de no obrir les >m'es o/Mines, els Bares i Banquers adIterits aquesta Fer;erate:,. bah
nrordat tenir talwati: Ilurs respertius eslabnuientr; clurunt
el reiietit dia 12.
(,:o que es comunica al pnbife per al seu coneixement.
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La Fira de Mostrea
s'oposarà a que les diles paraules siguin usades per Entitats o particulars per a titular
llurs manifestacions.
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D'ANGLATERRA

Lord &Izan nol ler tio
u es declaracions a la
Conierüncia Imperial
Londres, 9. - El periòdic The retes anencia que cl ministre de l'Exterior. leed Curzon, prestaré nova dec'araciä davant la Conferencia Imperial, el linera dijous, día ir del que
som-limas.
Londres. 9. - La Conferencia de
limprri ha discutit extensament la política exterior de la Gran Bretanya,
essent ? es seves deliberacions de carácter confidencial.-Hayas.
Londres. 9.-Malgrat l'ataselitt rautisme que se serva respede (le les deliberadons de la
Confereneia imperial. se sap
que en la sessid d'aliir no es
D'edil de la qüestiii de les rePara t-ions rom havia afirmat la
pr e rnsa. simi de la (Piestiö constilurional en el que es refereix
als Dominis i a la ind e pendencia diplomática d'aquesls.-Ra-

dio.
NOUS SOTS-SECRETARIS
Londres, 9. s- El dlputat coronel
Ashley ha cstat nomenat sois-secretari de Guerra.
Sha !liaras també el nomenament
de sots-secretari de Transports a favor del diputat coronel Moore Baabazon.-Havas.
n-LLOYD GEORGE NO POT
PARLAR

Montreal (Canadá), 9.-L'ex-primer
ministre anglis Lloyd George es troba
rnalalt d'una afecció a la gola. Per
aquesta raó no pronunciará cap deis
tres discursos que tenia anunciats. NoInés parlarà en el banquet que se li
oferirá a Otawa.
Malrat aquestes en -pensions, la ind: ció
Lloyd George no té fin;
aap importäncia.-Havas.
D'ORIENT
IlLS DOS MILIONS OFERTS
PER MUSSOLINI AL CONGRES
DE REFUGIATS GRECS EREN
DELS CINQUANTA QUE LI
PAGA CRECIA
Atenes, 9.-El Congrés de Refugiats ha rebutjat el dos milions de
i:res que el Govern hala oferia per
als refugiats i els mies de Corfú. deis
cinquanta milions de lires que li foren pagades pel Govern grec.-Radio.
LA QCF:STIO DE TANGER
Londres. 9.-Els tècnics espanyols,
franceses i anglesos. encarregats de
tizar l'Estatut de Tánger, celebraran
nona reunle, el prop-vinent dimecres.Mayas.

La Salita Sea s'Lcapa del
ate! sobra Siria i
-;:-.
Roma. 9. - Monsenyor Maglibone.
Nunci de Sa Santedat a Berna. que es
troha amb permis a Rom, ha estat
rehut mar: pel Papa. al qual ha posat
al corrent de la labor realitzada per
la Sacietat de les Nacions.
En acabar l'entrevista ha estat farilitada a aa prcmsa una 11,-4,a oficiosa
en la qua l es manifesta que la qiiestió
del mandas sobre Siria i Palestina que.
tant interessa la Santa Sea. será plan....
tejada despees do l'acord franco-ita'iä
sobre aUquest puna
Aquesta qüestió és ohjecte d'especial atenció per part del Vaticà, puix
planteja l'assumnte de la custAdia de s
Sants Unes. qües'ió en la qual es temen sorgeixin dificultats.-Radio.

UN VAIXELL PERDUT
E? Havre. 9. - No es tenen noticies
del vaixell carboner francés "HarHerir" que sortí de Trouville el dio 2
d'octubre cap a Newport, on havia
d'arribar el dia 4. l.a trieulaci6 es
componia de 19 homes.-Radio.
EXPULSIO DE L'ANARQUISTA
SUEC SKIRMUND
París. 9. - Ha es:at expulsas de
Franca :anarquista sude Skirmund. -lianas.

A L'AFRICA OCCIDENTAL
FRANCESA
LA BANDA DE MALFACTORS
QUE AIIIR ASSALTA UNA POSICIO HA ESTAT VENÇUDA
PER LES TROPES FRANCESES
Dakar, 9.- Les leones trameses per
perseguir la banda de malfactors que
assaltà el camp de maharistes al Nord
02 Temhectu han pogili acorralar-los
prop d.1 ilac de Feguibine on s'havicn
refugias.
La posició que ocupaven els batirlas
fea presa per assalt després d'una afnrrlssida lluita de la qua l resultaren victoriosos els soldats francesos.
Aquests recuperaren el nuantiós batí.
S'esperen nous detalls.-Havas.
12F.XPOSICIO DE LES ARTS
DECORATIVES 1 INDUSTRIALS
MDDERN:S DE 1925 A PARIS
París, 8.-Ha arribat una comissió
anglesa per elegir terrenys per a l'emplacament destinat a Anglaterra en
l'exposició de les arts decoratives i
industrials modernes de 1925.
També ha arribat amb el mateix objecte un delegat del Govern belga.-

Radio.
NEGOCIACIONS COMERCIALS

EI. GOVERN EGIPCI NO VOL
SABER RES AMB ELS RUSSOS
El Caire, 9. - El govern
eg:pei ha decidit no reeoneixer
endavant els agents diplornät ice i consulars russos
i no assimilar els russos als
sfibitils . de les potencies estrangeres.--Radio.
mmelnn•,..+1•nn••

Llet condensada

EL 1111{S
AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA MILITAR

ITALO-MEXICANES
Roma, 9.-El senyor Mussolini ha
decidís enviar a Mèxic una missió
encarregada d'entaular negociacions comercials.
Aquesta missió sera presidida pel
senyor Szio.-Radio.

LA CONFEDERACTO GENER u.
DEL TREBALT. A FRANCA I LA
UNITAT SINDICAL
París, 9.-Et Crit mit.% Narional i te la Conteiterad4 General tel Treball s'oeupä ahir a
la tarda de la qiiestiö de la unitat sindieal. La Junta donà
neixement d'una carta de la
Confederacid General del Tro hall unitària sollicitant entaular neg.oriarions per tal de posar fi a le -s riet).
S'obrI &Wat sobre partiturt
que la Confederaci5 General
del Trehall haurà d'observar
respeete i te les iniciatives enenmiendes a la uni tal sindical.
nornenant-se una romissiii encarregada dr fixar el texte d'una resolució fix;n les
rondieions per a la unitat
hirt 110.

D'ITAL/4

Les bones disposicions d'Alemanya
per complir eis compromisos
del Tractat
lmfor:aul GOlerCil a lirussan crin EI ferfeSelibll 3:03fy i M.
õii molo al Goutril de la curra elli) el gee g r3i agite
Es mu g e 15 IlaiCdCiú
Bruselles, 9. - L'encarregat d'Afrrs
d'Alemanya ceebrä aquest mita una
conferencia amh el .ministre d'Afers
estrangers. senyar Jaspar, al qual semIda que declaré que en Reich drsitja
collaborar en la represa del trehall a
la Ruhr i començar de nou el suhministre ile carbó per compte de les reparacione. Alegi que Aemanya desitj.1
que els de'egats franccsos. belenes i
alemanys es reuncixin per arranjar
aquest assumpte.
El senyor ¡aspar sernha que contesté que ;mara a posar-se en contacte
ainh el (.* oven/ francés. però que ahans
cilla que el Reich pronle ..PS pagar els
industrial,: que estan disposats a proporcionar crbó i ordeni als ferroviaria
que reprenguin el treball-Havas.
STINNES EN LA
LA P0SIc1C)
SITUACIO ACTUAL
París. 9. - El corresponsal de "Lo
Petit Parisien" u Berlin resumeix la
situació actual diem que os nacionalistes alernanys. encara que equivocaren
el eop de la setmana paseada. semble
que es creuen seques de tenir èxit la
próxima regada.
El que els atenta es haver atret a llar
causa el senyor Stinnes. Es diu que
annest esté des d'ara conretteut. el mateix que e's seus ctillegues et,e magnats
de la indtítt,ia de ferro I del carbA,
que 1 .9nic m i t ijit de rostablir l'ordre necessari a Alemanya no ocupada per als
!Ion, negocis es crear una dictadura militar. S'assegura que si es riega la setmana passarla a una intellirencia mula
Stresemann fati porque volia un directori el cap del qual fos el genere', ron
1S 1NDUSTRIALS PRESENTEN 1.1.L'RS REIVINDICACIONS Al. GOVERN DEMANANT UNA RAPIDA RES-

EIS GR

POSTA.
Berlín. 9. - Es confirma que Hugo
Stinnes, actuant en nom dels industrials que negociaren anth el general
Degoutte. ha presentas al Govern
l'Imperi el programa de les reivindicacions deis esmentats industrials, demanant que se li doni una resposta abans
d'avui al migdia.
El Govern de l'Imperi cha reunit per
examinar aquesta qüestió. aquest mati.
-Havas
STINNES , DÓNA COMPTE Al.
GOVERN DE LA SEVA CAN.
VERSA AMB EL GENERAL
DF GO UTTE
París, 9.-El corresponsal de "Le
Petit Pansen" a Berlín assenyala
que al sol retorn a Berlin, o sigui
diumenge mateix, el sen yor Ifugo
Stinnes va anar a donar compte al
Govern atentanv de la sena conversa
ami', el general Degoutte. Es (Ten
cine l'assabenta une aquesta conversa
harM versat exclusivament sobre
qüestions d'ordre económic i principalment sobre els mitians financiers
necessaris per reprendre a la Rulir el
pa gament dels salaris.
Per altea banda. el Govern alemany sembla que vol insistir per tal
mute Fraura i Bélgica s'avinguin a la
intervenció de l'Imperi en el Mitrameta dels .trens de la Rubr.-Radio.
"LE TEMPS" I LES GESTIONS
DEL GENERAL DEGOUTTE
París, 9.-"Le Temps -, parlant de
la recent entrevista del general Degoutte amb els industrial; alemanys,
din ¡me solar-acta s'In acordaren estudie preparatoris, puix ni els aliats
ni el general Degoutte tenien el propisa d'arribar a un arranjament

sense consultar abans amb els Governs de Paris i BrusseHes.
Per altra para, la Cornissió de reparacions hauria d'ésser consultada,
puix Franca i Bélgica obren dintre
els termes del Tractat i en interés
comé deis aliats.-Havas.
EL GENERAL NOLLET COMUALF.MANY
NICA . A I .

LA REPRESA DEL CONTROL
MILITAR
Berlín, Gaseta General
d'Alemanya - diti saber per bon conducte que el general Nollet, president de la Comissi6 Interaliada de
Control, ha jutjat necessari trametre
al Coreen alemany una nora nota
en la qual expressa la seva ferma
intenció de reprendre el control militar interromput o pràcticament no
existent des de fa mes de tres mesos.-Radio.
NOTA OFICIOSA DEL MINISTRE DEL COMERÇ
Berlin, 9.-Ell una nota de carácter
ofició; el ministre del Comerç de
Prússia declara que and que va tenir
concixement de la gestió feta pul Consetter de les ruines Felsam prop del
general Degoutte la desautoritza rodonament.
En la nuteixa nota es diu que sembla que el Luyen francs ha prescrit
que les mines fiscals de la coma de
la Ruhr no modifiquin en res la jornada actual de treball.-Havas.
LA SITUACIO A L.F.S REGIONS
OCUPADES
REPRESA DE LA NAVEGACIO
PEL RIN
La llaia, repres la navenació del Rin. suspesa des del començament de la resistencia passiva. El
trajee arriba ja a la meitat de ço
que era en igual época de 1922. - Radio.
S'ACORDA REPRENDRE L'EXPLOTACIO DE LES MINES
Dusseldorf. arribat a un
acord entre la Comisai.ie. de control
d'una part i d'altra els representaras
de les compam'ies "Phoenix" i "Reinishce Stal".
L'acord es basa a reprendre
plotació de les mines, fent els lliurametas de carbó assenyalats per la Comissió de reparacions. pagant els impostos sobre l'extracció de carbó i
subministrant el combustible necessari
a l'explotació mancomunada deis ferrocarrils per Franca i Bélgica.-IIavas.
LA REPRESA DEE TREBALL
PELS FERROVLIRIS
Pa r í , .-C. intiniquen Nle
Dusseldorf a "Lo Matin - , que
es c;oisidera imminent la represa del trehall, ando carneter
oficial, per part tIsIS ferroviaris alemanyes.-Ilavas.
NTIT 11011ES I MITJA DE
111 EBALL
"lean, 9. - Els palrons de
les hulleres del torritori de la
Itulir han proposat, con' a mesura interina. l'ailopeiG de la
jornada de treball de vuit hores
i

LA P.urricIPAE:() SOCIALISTA EN EL NOU GAIIINET ALE' MANV
Berlín, 8. - El parla socialista cumpla al non i!abinei
amb tres
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n -.1 son se110cret d'amor. Po:
la Ion li ;m'oil-lava ara
s 11 Vain •q 11,
Maria no va
••- ofega"La
dir res ni es va :,...11 10, amb els pit i Ii estreilyia ol des que
,0111uiI fits al nt .1 • la fineslre- eor. Lite. otinxados i les dolors Illlifluti, u, 1 ,2.i
que esqueixen p.! ser vindrien Ha y a
sangbo.
lla que el gnu; tela tornar upad
loes i a rd ; per ara nonies era
Qaan van 'altar i t t e van
(ami una paret.
Eutropi Gaglion va anar-se.n a:XL: el puny cruel de cinc dits alçar-se ("estires de sens - ,t•
sobre
el
seu
elosos
con,
per (Mere': coa, llaria s'.aparlit
ouis 1Ié;-non
avía!; chs Chaptlelaine, mas,
l'aren dir Lentos paraules;
lit tisogIt'ala
i
van estar-se molla estona >eit.
quo
va
sentir-les
41:l'aria
por
1:1 g..1 ha%:a
se parlar. .1 la fi, el pare
de,,ores va ser I ile . istutliO u i: ltlttíhtm' ui. vid:o
giré u:nb una ven vaca-tala:
Ihre
-F'ritimese Panolis quasi no mal bat huí del V1 n 5pi ., , Pis
deleita; iteró llaria ni els
tenia gons familia; eion que prepara :111s n I • allar-s n , ' Il till lit,
lote Ii erein aflilCo, poi ser qm: e; pare Clmielelaine sortint per au a,, ti re, 'm'atufe les Ilitgrinies
Ii romeimaven a !Mia • i
tessim dir una missa u dues... anar a fel- una darrera ‘isita a
l'estable i tornant a entrar a gat en. Va quinian-se una
Eh, Laura?
anda els bra-Si. Tree mieses cantados; casa líen ele pressa, anal) la pral
i quan els nois, toral/1 del hose, enrogida del fred . Mitran t a me- oonjant, oil una actitud de
1
abandO; despres, la seli
amb bona salut si a Deu plan, rorreenaa la porta ort: eilt
tres mes pel repós de la sera ilinsava una columna de bar a:1 pena va fer-se mes punyent
obrí la
5:1
alorilir-la;
Onima, pobre n'U'. I cada dila- freil.
Va al...ar els ulls reo a Megroons
l'ora i va baixar
-Vi na, Maria.
atengo direm 1)01' ell un rosari.
rla i va repetir. arnb foro:
l'esti'ai:a de fusta.
La seva mare la eridava nfoll
-Era ruin p is altres-va se-Era un bon horno, un buli
.1e, del dintel' _ el inda,
dolçament, posant -n una mit a
guir el pare Chatelelaine nie sense paren.
i
va
ermgolat 1 . 11 erl seu säit blanr,
-Quan ens eslänern a Mis- pas perfet, és dar. però Sea- l'espatIla. l'aria
seretasSini - digué la mare Citan- se malicia i lionrat en la sena va anar a agenollar-se amb els 5emblava phi d'una gran
not ; pern aixf que Maria va esdetainr - Nelfaqui que ja fa vida. El Boa 1)ell i la Santa anees per re gar. Durant den
minuts les vous van resminser fora de l'abrir de les paVerge es compadiran d'ell.
Set anys. tot juSt era un jorets, el fred va eaure-li al daSlIenei, encara. Maria s'ado- dre's. ofegados i moró' ‚mes,
venet, peral) fort i destre, tan
gran coas es ara..., vull illr tall nana que dejen tot itixä 2 er ella, mormurant les paraules sagra- niunt coto un tallan!, i la Ilii'linda del hose va aprogran rom era... l'isla' tlarrer, perque /reviva endevinat la se- des. Quan Van arribar a la fi ityana
na pena i volien endoleir-la; del rosari, la mere Chapdela:- par-se 'le solde, innhrivola faquan va venir. I sempre de bou
i . atia Jarreen la qual eent sohumor. Costana no estimar-lo. per() no podia parlar, ni Per ne .mnrrnurä:
escapats, cridaMiraren davant d'ells, en par- Itloar si mort, ni per planye's. , -Envara, cinc "Parenostres" tretai trägies.
i eine "Aveinaries" pel repics ven ets planyien eont
Iar.i no obslant semblava que Una mil It havia Iliscat a la
desgräcia
3Iaria ?e'eulä .cuumib un gente'',
tot i el que di-ion S'itdree.'n s a gorja, ofegant-la, des que Pi deis que han litiga
va tancar la pi..rt a i va asseure's
fet in- descanse de la tràgica t'arreció en els buscos...
LA PUBLICITAT
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Mala C10913ille

Maria, C0111 si allegues

t.

Sha

Hindú); Sollmann (Interior), i
Itailbruch (Justfria).
Els sotiialistes pretenen, pel'II, tetar streb a un quart delega!, t'orlaran!. que s'aeontentarjen ami) la Siihseerolaria del
Trehall a eolidieol que Stresemann nomenes per a aquest
Iba; a Silhersolimillt. presidunt
del Silo-lira! del, obrers de la
ronstruceit).-Ra n tio.
INCAUTA.CiO DE 2131
DE MARCS
Dussehlorf. 8. - Les ami! ich1
s'han ineautat
a Welivinkel, en l'exprés Berlíti-Coleinitt, de :.:3 I trilions de
mares tramesos pel Bane de
l'Imperi a Colònia i amagats
sota el 16nder.-Radio.
LES 117fICI o NS DELS
31INAIRES
NOTA DIRIGIDA Al. GOVEIIN
DEL REICII PER. LA "UNID MINERA IIIIEN.IN.1"
I'arfs. 9.-De Berlín donen compre
a "Le l'elit rarisien" d'una nota dirigida al Govcru del Reich per la "Gnia
Minera Rhenana", en la ilual es fan
les segiients petreions:
Antoritzaciér als industrial, rhenans
Peen ué paguai negociar directa/neta
amb les autiiritats cEneutiaciil.
Intletunització eitpleta p e r les optantitats talrbó lliurades als aliats o in...entintes luir ells.
Abro2aciil de la Ilei sobre la
de les vuit hori •st i de l'impon sobre
el carle3 de la Italtr.
Supressiu" mlii Comissariat del Carlo Si de l'Oficina de reparacions del tcrritori ocupe.t;
Aquestes peticions deis industrials
dimatis han causat una impressiú enorme als cordes bolines" sobretot entre els socialistes i c.i sindii alistes,
els quals insisteixen ptop del Goveru
per tal que aquest s'oposi a ¡pr, els
esunintats industrials entattlin lliuremeta negociacions directcs amb les autoritats d'ocupacia.-Ilavas.
1.Es onc.% N ITz.letoss SINDICALS DE LA Iti."1111 PROTESTEN
Dusseldorf, 1 1 -Els representants de
les Associacions sindicals de minaires,
obren: i enwleuts g ie la Itithr celebraren abir una retinta a Gelsenkirchen,
antb l'objeta,: d'examinar la ¡Iiiestiú de
l'augment de la jornada de trcball cunb
ui manteniment del tipus actual de sztS'adoptli per unanimitat una mocha
de protesta contra l'acoril deis patrons,
elelimillat a modificar ii S si itutiticiotis
de la Ilei treball i ti/s traetats , 00neertats entre patrous i obrers sense
hacer consultat abans les organitzacions sinuhivais. - I latas.
EL PAPA DEM.\ NA L'INDULT
LVALGUNS ALE1L1NNS CONDEMNATS PElt 1.)ELICT'ES POLITICS
Dusseldorf, 9. - .Nliinsenyor
Tosta ha visitat el general Degoulte, demanant-li en nota del
Papa l'indult d'alguns aleinanys
(.,ondownats per delictes poli-

tics.
El general contestà a l'enviat
de la Santa Seu prometent-li de
fer tot, el possible per complaurel-Ilavas.
AD- ni IA I fllIENT D'OBRERS
tisseldorf, 9.-En visa de la
.e • ia de paga atea! de la

viira l'estufa, ami) esgarrifattees. El primer iestupor del xiii•
comeneava d'esvair-se; la ,"eVa
pena va estitolar-se, i la uta que
apreEtva el eor va posar-se a
inventar D'Invades, esquinsaIrreal>. viril tintures astutos i
4' 1-u
Com dou haver pati!. Iltt baix,
ti la nett, pensä, sentint encara
en el sea l' n ist l'e el mossee
do l'aire gelat. Ila sentit
dir per homes que han estat
leer, del maleix desti qu n , al
coutrari, era una mort insensible i doten, ben somblint a tat
ensopintent; pern lluvia .no
tiedi n it de eretli . : , , i els sofriments que I'rancese ha pat lt,
1 1.0 S u . 0 . abans ¡l'abandonar -Se al
e. a Mane desfilen pel son pensaro e nt com tina sinistra proii que nomissita votivo el
pron Iiit Easpeele
paorós del, gratis hoscos tu l'
vern, 1;1 non a munlegadit fins
a les plantel:Vis litttltcItiPS tleIS
15111-1 o, leS VernedeS enterrades
qUasi del lot. 4 . 1s hedíais i vis
hi p as despuntas con' osquolets i tremolina sota el vent
glaritt. el col pitIlid mosteant-se
it travAs la barreja de los agnIles verd fose. Frattoose Paraanal a traves els
¡lis sie
troncs apretats, amb els mem-

Uy ;

La caltal • ti ha ha Wat
Mussolini reglamenta
que
pir 11 11
l'organitzaciO interior
pirlit feixista
Par's, 9. - Comuniquen de
Trieste als diaris d'aquesta, que
a conse(lüiencia d'un ineendi ha
quedat destruida quasi completanient la catedral de Pula.-

)0(
LA SITUACIO A PALESTINA
Londres, 'l.-Telegrafien de Palestina que l'Alt Comissari britànic
Herbert Samuel ha convocat a una
conferencia a les notabilitats érahes.
Sembla que Samuel proposarà la
creació d'una oficina musulmana igual
com l'oficina israelita que ja funciona.
Es segur que ele musulmans rebutWatt acluesta proposició.-Radie.

litur 1.ife les fàbriques Fénix
han aeorniadat 1,500 obrers.
En altres führiques han esta t .
acomiadats ohrers en un total
de (los m'E-Radio.
ASSAi-T D'UN CABARET PER
LA POLICIA DE DUSSELDORF
DOS MORTS
Dusseldorf, 0. -Un destacament de la policia municipal
Dortmund penetrit en un cabaret on alguns niinaires bevien
tranquillanient. Ets agente expulsaren a tole els consumidors, rnatant un fiances a cops
de matraca i ferint mortalment
un jove de 17 anys de nacionalitat alemanya.-Radio.
DIMIS410 DEL SECRETARI
D'ESTAT DE LA CANCELLERIA :: EL PROBABLE SUCCESSOR
Berlin, 9. - El secretari
d'Eslat de la Caneellerial s ge
yor Derhein Baben, ha presenta! la dimissió.
Durant la darrera crisi s'haaja solidaritzat amb les dretes
del partit populista.
Sembla que per substituir-lo
serä nomenat el burgomaestre
de Duisburg. senyor Most. -

llanas.
LA SESSIO DEL REICHSTAG
Berlín, 9--Sessiú d'ahir del Reichs-

lag.
Abans de procedir al vot de confiança,.el diputat nacionalista senyor
Westarp demanà que els poders dictatorials fossin conferits, no al Govern, $itió a les autoritats militare.
El canceller Stresemann va fer Ús
de la paraula, en mig d'un gran tumult, per acusar els nacionalistes de
provocadors' de la recelo crisi, .i declara que, ntalgrat tot el que sla intentat, la coalicie resistiria incólume.
"La Iluita pel Rhin-prossegui
dient-continuará energicament, ja
que es tracta amb ella de la salvació de Rhenania. Es completament
falsa l'afirmació que nosaltres hem
cercat una intelligencia directa amb
França; no obstant, nosaltres considerem que estan en un error aquells
que entenen que la enlució minorarla prescindint del Tractat de Versanes."

El cap populista, senyor Scholz,
defensä el neu partit contra l'acusació que els populistes són els que
molt sovint han apunyalat la gran
coalició.
Un orador comunista declara que
el sets partit está disposat a assumir
la dictadura, sempre i curan això es
pugui efectuar en coalició amb les
~sea obreres.-Havas.
ELS PODERS DF.L NOU GOVERN
Iserlin, 9.-El Cousell de l'Imperi
ha milicovat ii projecte de 11,4 con,dita plons poders al Gavera en els terrenys tinaueier, econitude i social. Els
tlecrets que es dietin seran puslts en
concixement del Reichstag pel Guisen

tiros enrenenals tle D'e.). la poli
reinada pe) Noroest despiadat,
znossl . gat per la - fani, ensope-

)0(
Mili, 8. - El senyor Mussolini ha
rebut els finolis generals de zona
de la milicia nacienal, als quals ha adveren que els graue superiors de feixistne són incompatibles amb rexerciei de arrees politics en el partir, i
que fa milicia ha d'arribar ripidament
al major perfeccionament cana a Organ de defensa de la revolució i complement de les forces armades de l'Estat.
•
El pre.sident de' Censen pronosarä
que la direcció política del parot sigui
ccnflada a un triumvirat del qual
formarien part amb el seu secreta-i,
senyor Biarutri. els senyors Freddi, director dels serveis de premsa, i Marenglia, representant dels dementa nacíanalistes.-Radia.

de l'Imepri i el Reichstag ludri/ deroirar-tos.-Itadio.

UNA CARTA DE LORD GREY
PRECONITZANT L'ENTESA
Londres, ...I.-"The Times" publica
una farm de lord Grey, en la qual es
comenta el reeent eentliete suscitat
tre Grecia i Itälia.
En la dita carta l'illustre poltde
preconitza, deanes, un estret acord 1
una cooperad() cordial i de plena confiança entre Franea i Angla:erra. -Es
rCairo aetituil-a.aba dient-que pedem adoptar per evitar una guerra imminnt".-Ilavas.
UNA MOCIÓ CONTRA ELS
REACCIONARIS BAVARESOS
Berlín, 9.-El Reichstag ha votat
una rnoci6 contra els nacionalistes,
socialistes i populistes bavaresos.-

Hayas.
LES DISCUSSIONS AL REICLISs
TAG
9.-El Reichstag ha
discutit la declarad() governamental, El diputat socialista
senyor Breitscheid ha pronuneiat un diseurs protestant contra la politice de dissimulantent
seguida per l'anterior canceller
senyor Cuno. política que donä
per resultat l'actual desastre financier i desmoralitzaciú de la
Ituhr.
A continuad() sol-licita .del
canceller Slresemann que .1eelari que és cosa impossible
entrar en negoeiaeions anib
Franea. Condemna els maneigs
de von Kahn'. 1, parlant de l'estat de siti declarat a Baviera,
diu que és del tot ¡Ilegal.
El diputat Bell, pel eontrari,
sonieita del nou Govern que
entri en negociacions amb
Bei-Im.

Franca-llanas.
EL CONSELL DE L'IMPERE
CONCEDEIN. PLENS PODERS
Al, GOVERN
Berlín, 9. - El Consell de
l'Imperi ha aprovat un projeele de Ilei concedint plens poders al tiovern per a les qüestions de carOcter financier, eco-,
mintic i social.
Les resolucions adoptados es
posaran al coneixement del
Reichstag i de la Conferencia
dc Plmperi, i el Reischtag podré derogar-les si ho eregues
eonvenient.
El Reichstag ha ajornat
discussió del projecte relatiu a
tot aixit, per no haver estat encara sotme.s a l'Assernblea.-

lianas.
EEREICHSTAG APROVA EL VOT
CONFIANÇA EN LE GOVERN
Berltn, 9.-E1 Reichstag ha aprovat
el vot
confiantal en el Govern.
Ilau votat en contra els nationalistes altenanys, els mimbres del partit
populista Le yera i els coumnistes.Rudio.

DE

acòlits sItruit Ilaneal sobre ell
eu muna proa; han enrevenat
per semple els seus ntembres
forte, han eobert de neu el bell
rostrc franc, han dos sonsa
pietat ni dolcesa els setis ttlls
ardas; del sen cos vivent ifttan
fet un bloc gelat... Marta ja no
llägrilnes; peni s'esgarrifa
i tremola lid com den haver-se
esgarrifat i ttemolat ell, abans
quo vingues la ineonseieuent
misericordiosa; i s'aprela contra l'estufa amb una ganyota
d'horror i de oompassit3 eont Si
ella litigues esealfar-lo, lambe,
i defensar la seva volgutla vida
contra els litemeiers.
O. Jesuerist, que allargaves
els braços als desgraciats, per
que no l'has alçat lit' la neu,
ami) les leves nmns pällides?
Per que, Verge Santa, no l'heu
aguantat anib un gest miracu'Os quan .per darfer eop ensopegava? Per que, en totes les
legions &Id ce l no s u ma (roba},
un finge t que h ensenyes i ea-

gant els M'Un; peus
causal s ja no tenen força per
alçar-se proU tultIll itt i soNint
sones niqueles s'agafen a la
neu i ii fan cauro de genolls.
' Seno duide, d'ençä que ha
para! Inc tempesta, alta adonal
die la seva errada. ha visa, quo
marvava eap al Nord desee!,
de seguida Ira reprts bon eami, cont a noi experimental que
ha lingut sempre el hose per
pàtria. ',en.) les seves provisimio silit gairehe esgot mies, el
1 red ertiel ea .eal'a ol ort tira;
ahaixa el cap, apreta les dealS
1 I • s: haralla titula 1 . 11iNeril 110apellant als reettrsos de
Iu seva forta 1 del amt gran cornil:te. Pensa en el eami que ha
de seguir i en la ilistnneia_ raleula los secos possibilitats ile'
sobroviure, i, e0n1 a !lampees,
landa, pensa en la easa
!aneada j alenta en tothom seni emiten!, de tornar-lo a veure; mi?
en Mana, que sabra que
Peri) 'es la dolor qtte parla
tu rriseat per cilla i idearä, en fi, aixi, m'ab crits (le retret, 1 , el
ulls
honestos
sobro ell. els seus
'cor senzill de Maria tem d'haplens d'antur.
' ver estat impía escoltant-la.
Polsee ha imigut per darrer Ben tost li ve una altea temeneuch) \ro y a la salvatiei. t'ora una iar potser Francesc Paradís no
easa o una serreria. Passit aixi,
(acemite)
bovint. El fred asease!' i els seus

LA PlIALICITAT
rafe que les 500 peaaetes que cobrava

EI govern del Directori
El directcri ha tractat de la qüesiió de les subsistèacies

Els representants de les Diputacions buques al Palau
Manifestacions de don Alfons
EL DIRECTORI I LES SUBSISINSTITUT DEL COMERÇ
I DE LA INDÚSTRIA
TENCIES
Sha rettnit Comissia executiva
A la Presidencia han facilitat la
de l'Institut del Comerç i de la Insegüent nota:
düstria i ha quedat assahentada
Pct sots-secretari encarregat del
la computarle; i elassiheaciti de les
despatx del ministeri de la Governadades relatives a les 111(1M:tríes mició sha trames als governador civils
'seres.
metallürgiques. sucreres. alde toses les provincies el següent tecoholeres, produccici agrícola, ferrolegrama circular:
carrils,
banca, marista mercant, etc.,
"Cona a addició al meu telegrama
i de la tasca que, per encarece de
dahir relatin a subsistencies indispenII nstitut, estan fent les Cambres de
sables i benefici liquid máxim del 14
Comerç i altres organismes econäper cent, anual, dividit en tres per
mies ami, la mateixa finalitat.
cent per a despescs imprevistes. cinc
Del conjunt daquests treballs en
per cent per a direcció i administradonaren compte els tecnics senyors
c'ó i ais per ccnt per a bencf:ci inRodríguez Bruna i Bernis.
dustrial, abonament lid: que sha de
Es tractà del projecte d'arbitratge
recone:xer, participo a V. E. que per
internacional
mercantil. objecte d'eserterminar el concepte d'indispensable
tudi
de la Can/tira de Comerç interno cal establir regles fixes. ja que esnacional. Quedé damunt la tanta.
ta condicional pel que en cada local:Es trusa de l'informe elevas al
tat constitueix base essencial de l'ala
Govern sobre el present i futur del
mentació del veinat i uns per la clascarnet-e al alarma
se de fruits i temas en que es proVISITES AL CAP DEL
dueixen. raó per la qual V. E., resDIRECTORI
pecte daquesta 'provincia i l'autoritat
local en cada població, són els que poHan estas a la Presidencia: una
den precisar en cada cas i en cada
comissia de pares de familia, parlant
de Miestions pedagbgiques: una altra
moment quines són les subsistencies
indispensables a ralimentació del vea
de les Cambres de la Propietat Urnat.
bana d'Espanya; l'ambaixada d•Itia
Prenent com a exemple la Ilet. s'ha
lia; Eencarregat de negocie de Bolide reputar com de caràcter indispenvia,: una cornissiö de subalterne, i
el governador civil de Madrid.
sable per a aliment d'asilats. malalts
hospitalitzats o CO i infante en la lacLA COTITZACIO DE LES SOtancia. i en canvi, aquest mateix proCIETATS OBRERES
duele. quan no té aquesta destinació,
La Junta Directiva de la Casa del
no es pot reputar com a indispensable.
Poble ha visitas el governador civil
El mateix cal dir sobre el pa i els per explicar-li les dificultase que en
seise substitutius utilitzats en mollee
la practica es troba per complir el
pobiacions. i de l'arròs. les patates,
Reial decret dels Iliberals sobre coles mongetes i alguns cereals i llegues
titzacions de les societats obreres.
que en molts nobles constitueixen la
El duc tic Teman ele ha dit que porbase e:acacia l de l'alimentada, del reitin una nota escrita per consultar amb
nas i en altres no.
el Directori i decidir en definitiva.
Prenent tumbé per exemple per a
REPRODUCCIO
lijust del sa per cert la indústria
"El Socialista" reprodueix
d'elaboració del pa, ha de computarde "El Diluvio", sobre la Junta d'Asse el capital invertit. com són: local
sociate.
i maquinaria per a la fabricació. forca motriu. jornals. Ilum en- cada cas,
ARTICLE COMENTAT
i tose els altres elements indispensaEn els "Avisos de Catalunya" que
bles per a rexplotació i el preu de
periòdicament publica en "El Sol"
radquisició de la farina. i una vega- cronista Joaquim Montaner, glossa dit
da deduides aquestes despeses i els
escriptori comenta amb elogi
tributs. i reconeixent rimes el 5 per
de inserit a LA PlaBLICITAT per
cent d'inteees legal anual sobre el caEn Lluis Nicolau d'Olwer, sobre Cl
pital real invertit en edifici, maquinanou alcalde de Barcelona.
ria i elements fiaos, però no de cap
SOBRE EL TRACTAT DE COmanera els que es consumeixen. en la
reduce:O mateixa procedira computar
MERÇ ER.1NCO-ESP.1NVOL
ta 14 per mo anual de ganancia a l'inLa ('anilina de Cansen: d'I:spanya a
dustrial fabricant de pa.
Paris ha dirijas al Direttori un nana
Ouant al rimple expenedor de l'esble easat co el qual, despeas ae mamemat anide. només procedirà deduir
nifestar que s'adbereix al nou (aireen,
les despeses de tributs, local i persoIi ofereix la seca collaboreeiö desintenal necessari per a la venda. recodaressada. i expressa el seu entert en el
ter el 5 per cent d'interes legal anual
relatiu al tracias de comer; existent
sobre el capital invertit en útils de
Cutre Espanya i França.
mostrador. anaqueleria. cistelleria i
Diu in Catubra que no pretAn pas
Caes i el 14 per cent pe! 5CU treball
que l'armal traetat de comer,: francoi benefici.
espanyol sigui un estatuir /Infecte i en
Aquestes normes són d'aplicació als
repetides si' asions ha assenyalat aquealtres articles indispensables en la
lla entitat les se lis. imperfeevions. i
farma abans indicado i el ciar criteri
ha indieat les mil lares q ue en nqUert
d'adaptació de V. E. i de l'autoritat
respetar oras etnivenients. pera que no
bical podré emmotllar-les a tots ele
pot olaidar-se les eireumstancies annrcause i circumstancies de la localitat.
mals ia qua el eonveni es va negoeiar
--El saluda."
i q u e avni perduren. entre ello la inESPERANT El. DECRET
estabilitat del ..anvi i les anonialie,
en el isist ib. pnaluccia. que no permeA dos gearts de cinc ha arribat a
teren ,etscortur un pacte definitia. •
la Presidéia-ia del Consell cl general
$ • 1 la de . p'rf'i'eistmr cl tramas viPrima de Rivera.
gent. ale t de corregir per negneincians
—No hi ha res, senyors.
alt e raos. per ariar-In arlatitant a les
—Estivem iatranquile—ha dit un
m'era ro/alivie:11 5' econiuniques . per?, de
periadista—perquè la "Gaceta" no sha
cap
manera ha de sobrevenir un romreparl7 11 trsts a les primeres hores de
pí:no/t. que nonst, demostraría la bule,sihilitat 'Finta intelligencia entre
—N., e,t sabia res—ha contestat—.
els dos ' ,g. ' , interessats.
Norre:, publica alguns dec.-ets tense
A l'innpar d'aquest traetat que alpiimportancia. Demà és possible que
stes corpornelons similars a la Canssigni el Rei alguns decrete de persoina/ de Comer,: d'Espanya a París denal i quelcom mis important.
claren funest. alta realitzat un lateeAquistes breus manifestacions les
atusa de 2.57P milions de tramo. i ',ras
lum interpretas e, an 2n1111C1 de la dislos TelUd011x conerrial g ami, Franpsaicia important.
ca
seria altament !esto p e r als interesA dos quarts de as ha quedat resos
et-tate,
ries espar7yols, ja que el mersma el Director:.
cal frances es el mes important per a
UNA PETICIO AL DIRECTORI
Estanya.
El doctor Doleet ha conferenciat
Timan matt apena-amaba dient
amb el president del Directori militar
—la dolorosobre assumptes d'interes general per
sa es t e eieneia de !a darrera ruptura.
a l'ensenyament i per als doctore madchs 4. 4,4t, 41 e la glial en c ara 4 • 7, rensentriculats.
len ‚-Is p adres importadors, perqsq., nos
El general Primo de Rivera ha acosainent ens ballena a rompre les roaIlit arras veritable satisfacció les mani‚bits ami, Franca.
iestacions del doctor Llolcet i ha proPer tot aizA, si el Dios trai ennside.
mès atendre-les per inspirar-se totes
ro convenient alguna 1110dificileill del
elles en principis de justicia.
re g ias astunt del comer,: franco-espanycl, I, d'assessorarse atan,: de deciDETENCIO D'UN COMUNISTA
dir-se. Ir1Parett s de alertara meditan&
A la Casa del Poble sha donat
a resoldre en definitiva.
compte d'un 11 11CCés esdevingut a BilLES plppq-At • litNS RASQUES, Al.
bao.
P.11 .AU
S'ha dit que un germà del conegut
El president del Direetori he '1,-o'
comunista Lamoneda, en anar-lo a esm,atxat ara!, . • 1 Rei, con: de costara. i
corcollar els miquelets es resista acona dos (pauto de dotze ita sissits el 414,
seguint desarmar-lo després d'alguna
I nsts , P ert tné el Monar ea rehiai les Dilluita. En acudir reforços, el comuputaciona basauf.a.
nista fuga ficant-se en un carreró
AquenIo ,.enyors han Noria mult saaense sortida, on fou detingut i lliutistis de l'entresista que han' timad
rat a les autoritats militara
ami, S. 31. , el qual—han dit--16 n na
PRESA DE POSSESSIÖ
gran prs oeupacia per tots els proble.
A les dotze del mati ha mes patm e s q u e afe cten o la vida d'aquelles
provfn e les. entre e I les 14, relatice g a
sesea:, del càrrec de director general
ferrocarrslo i a la deseentraliteació
de Comunicacions el coronel d'engitohninistrativa.
nyers Jose_p Fajur i Tulnes. Els
sots-directors generals de Correus i
lbs itt parlat el Rci d'aquesta (leeos
ti& i d'interès general. coro la
Tclegrafs han presentat Ealt personal. Els aitres dies seran presentats
de l'electrifican& del col l de l'ajares.
pele caps de secció els capa de negociat d'un i altre Cus.
Respecte a la pulltiot tumbé ha fet

el Monarca al g ones manifeottVions,
oeupant-se de la deseentraliteaci,-,
serveis i t'e la conveniencia d'intensa
tirar la vida de les regions.
UN1VERSITAT DE
SAII.1130SNA

El rector de !a Universitat de Sa'
rozne - u. sellyor lloyo Villano., ha
rizO al Disrtori militar el següent
telegrama:
"De fa vint-i-eine anys, la Universitat de Saragossa ve troballant, ami, peticions del Clamare i at,tl ntercenciA
en les assesubloes lims,rsititries, per la
renovad& de rensenyament. &mamita
que no es faein reformes Sent7e
lar tots , , Is unicersitaris. it. sa a inteste:sato, situó com a eXperls.
Sabedora aquesta Unicersitat mte,
per preparar 1111111 reforma Irle ter( &Sei' radical. via 1'. 1 escoltar n 'lo professors i alumnes d'una sola Unicersis
tal, eno permetern ter-li avinent que
al ministeri d'Instes/ocia pública consten peticiono dels universitaris i anteeedvous de l'assemblea celebrala
en 1922.

Confiesa que im poder que ha nomIt
coso a base de la SeVa arruan.", el fet
de la carietat regional, no tara pas una
llei per a tuteo havent escoltat uu sol
eriteri uniformista."
EN CIERVA
Aquest mati En Cierva ha arribat
a Madrid. rebent visites dele seus correligionaris. Es mostra reservas sobre
la situació actual. reconeixent que Fantic no podia seguir per l'estat de descomposició en que es trobava. Crea
que el regim actual, per ésser útil, ha
de continuar malt de temps.
LA JUNTA D'ARANZELS I
VALORACIONS
Ahir i avui ha celebras reunions la
Junta permanent d'Aranzels i Valoracions. presidida pel director general
de Duanes.
S'aprovaren les valoracions de 1952,
es nomena el vocal Tora com a representant de la Junta a la del Congres Internacional del Cornete a Ultramar, es resolgué una instäncia presentada per la indústria siderúrgica
de la Mediterrània sobre el laminas
i es designa la cornissió que ha d'ultimar l'estudi dcl projecte de ReperMea
L'ENFONSADA DE L'ALBISalE
Un diari dóna la noticia que s'estan fent treballs de reorganització de
l'Esquerra Ribera]. pera seleccionant
molts demente atines i partan la iniciativa de l'estas pla de l'antic albisme.
Alludeix a una carta que ha circulas per l'Ateneu i pul; cerdee política on es reuneixen albins, dirigida
a Gascon i 3farin. Soto Reguera i
Gayarre. per intentar aquesta ranganització, i diu que es tracta d'isnlar
a Chapaprieta. Armifian i Natali
com a responsables inunediats de
l'enfonsada del partit.
IA "GalaT.T.1"
La a llneeta" publica:
Retal derret disposant que, a partir
de la revista de novembre prepvinent,
gaudeixin un supiement de 25 pessetes
mensuals els tiots-divials i serg,ents
d'infanteria. cacalletio, artilleria,
intend¡neia. Sanitat militar i
bri zade brera topo g ristiets l'Estat
Mejor, tant de la Penta g ula com de
Balean:. ranitries i Arrice,

o

Ea altre, deshijas a favor de l'administració la ea mpet.éneia suscitada
cutre el governatlar t e Itarialana i el
jutge de primera instancia de Viols.
Erial 771 11 lre de Gocernació. disposant que 4 . 1 ',lee de condicions de la
sulthasta per a la 44,neessiú el/damita
de la revenda de bitllets d'espectueles
priblics, publicada a la "Gaceta" 414.1
tlia 7 del Ines actual, taentengui madi(asila en tI reldir d'assenyalar el dia
7 de lenembre propcinent per :1 la velebració de Eesmentada sublmsta anunciada.

Iteial decret d'Instrucció declerant

jubilas el senyor Carleo 31arttnez .1.•
N'O pas, i Prado, in . ofessor estes•iat de
l'ofi. ina mercantil de l'Escota d'AM:
Estudis IMerrantils de Barcelatin.
A i;EXrnsici() DEL
Arias marxara a Itare4 . 1ona, n..r donar un eta, ers a 1 . 1 ...Maniciö 71e1 Molde, la landa sle m'isba del Iteial
d'Alabaraers.
ROGA1'1VES PER ESP.1NYA
El visani eapitular de Sara gossa ha
publicas tina no:e (tan seta la crida 4Ie
l'a arluebiabe de Toledo i ° Menina qm.
a loteo les es1.11MeS de la di ne . esi se ce.
lebri un Trtdunun pel feliv exit dels
sumpt d'Espanya.
Al filie se celebra a la Catedral seran invitedes les autoritats.
DE. LA MALA Al)31 I NI sTitAcio
de In fu.
l'Igo.—Es fantasea
7.1 7411 dei souretari
EAjuntament de
Salvatierra. Saisiat Pasas.
Passi, 1:1 frontera per IMoncA 1 anO
fins
de Braga.
AIII ca ',remire el írtai cap a Stile'
lo, des 41' o n es diri í 71 LiS11071 i
:1 asid, direeciü a Ainrica.

ea

e

g

A l'Argentina ta individns de la seis' familia.
ii'illolts muy, enea no estunia leo
artes de les me9/7 30/1t7 de l'Ajuntament I
no Ultime:1 a dipositaria clii cabals,

coM
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BARALLES
Almeria. — Al Casino da; poble de
Lubrin es van barallar per Miestions
pa:jaiques el notari senyor Francesc
Martillee i rantic cap politic Angel
González.
El notad acusé a aquest de mal administrador i de possessió indeguda de
bens.
Es amaba un enorme escàndol.
L'alca:de. per restar incidents,
publicat 1111 ban prohilant que ce
tractin assnmptes politice al Casino i
als centres rEesharjo.
SIGNATURA DE DECRETS
A la Presidencia han facilitas aquests
dos drenas:
D'Instruccia pablica. — Admetent
la dimissió del (arree de director de
l'Institut Cenara He al senyor Antoni
Iz q uierdo Vélez
De Gracia i Justicia. — Danant heneplacit a nomenament de bishe anal;lar de Toledo a favor del sencor Rafe! Ralanzant Navarro, canone de la
metrapraitana de Valencia
EL 11E1 1 ELS D1RUTATS
BASCOS
A les onze del mali han anal

Palau a complimentar al Rei
eis r e presenta/11s de les Diputacions basques,
F.guraven a la emniss;A Iota
els bascos presidits per Arrile,
Ebria i Amaya: per C;uiptiscon,
lis dos primers i lúllini per
Segons própia inanifootariö
dels comissionats, l'entrevista
no pogua Asser mes e fussiva i
mes cordial, puix el monarca
reconegué que havia de fortificar-se el vigor regional, ad-

ministrant Uds els remeis provincials amb la rectitud i moralital que sím la norma de les
Diputacions basques.
A judici del Rel ha d'anexionar-se a la provincia d'Atlava
els terrenys de Logroño i al
niateix lempo activar els expedients de construccid deis ferrorarrils i que
han d'esser una veritable font
riquesa de les regions has-.

ques.
El punt mas import -id t dels
tractats a Palau és, segons les

Dimeeres 10 d'oetubrx de 103
: Les conclusions de J. M. Junoy
el monarea ita fet la declaració ;s6n: que de perfeccionar i superar cl
de quie eonserrant la mateixa ! nostre esperit per darnunt de les hofesmnia de les regions basques, ' res de prova; (Inc lamm i la' literatura
les qualre provincies anexiona- poden deslliurar-nos del silenci a que
estem condemnats, perquè el cant,
des ronseivarien la própia pernoslres informacions, el que

quan és bell, ja és utta acció; i que
el patriotisme de la perfecció, de l'obra ben feta, és el rnillor patriotisme.
Treballem esperit endins —acaba
dient el conferenciant—com "el gra
de sement que germina i creix sota

sonalilat que tenen ara, es a

(14 . , que

no es

vulnerarla una

de les ettraeterfaliques (le la seva tradirici

Darrera hora

:erra".

En acabar la seva conferencia, J.
al. Junoy bou rnolt aplaudit i felicitat,

DE BARCELONA
La tolerencia de J. M, Junoy a
l'Atmeti
Alar, a les deu de la nit, va tenir
lloc a l'Ateneu Barceloni l'anunciada conferencia de J. al. binas-. La
sala era plena d'una veritable seIcecitS del món dc les Iletres i
les arts catalanes. Al costas del confereuciant, a la presidencia, va seu-

re el delegas del general Lossada.
El senyor J. af. Junoy, que titulava el seu diseurs "La pedra de toca
va explicar els seus propòsits de comentar el panorama Itterari i artístic de Catalunva en els algids i
inoments actuals.

Hl la mals — digué — que poden
éster considerats com a !selle per tal
com actuen de reactius. Sota la reacció actual hem pogut adonar-nos
d'algnas deis deiectes deis catalans
i hem pogut sentir néixer la pruija
de la veritable Obra Ben Feta, fugint de les rnoridores contingències.
El senyor J. M. Jo-soy esposé l'estat en qué es troben les lletres i les
arts a casa nostra.
Els nostres escriptors i poetes
joves—aiegi-110 tenen amor a les
coses ni csperit d'aventura.
Contra aquest panorama apagat, J.
M. Junoy indica la necessitat d'un
retorn als clàssics, que no exclou
pas sin esperit ben nou.
Una modernitat feble ene alioaya deis clissics, es cert, pena una
modernitat forta no fa sinó acostarnos-hi.
Les arts, segons el conferenciant,
traveseen a Catalunya un periode de
maduresa, pera no cstan mancades
de defectes, que assenyala.

ta ineuguració del Colisen
Per bé que es tractava d'una sessió íntima dedicada a la premisa, una
gran gernació acudí a la inauguració del teatre-cinema Coliseum, la
qua) tingue Roe anit passada.
L'edifita es d'una sumptuositat indiscutible. Ha estat construís per la
S. A. Metropolitan, al Consell d'AdininistraciO de la qual hi ha les figures prestigioses dels senyors Feliu i
Prats, Carlee afaristanv, Juli Morin,
Ramon Almirall, Victoria Saludes,
Enric Buixeres i Joan Subirats.
Dirigeix el Coliseurn el senyor Josep Sola. i Guardiola, ben conegut en
el tnim cinernatografic.
Ha dirigit les obres el distingit arquitecte senyor Francesc de P. NeBot, al qual devem que Barcelona
compti, amb el Colisemn. ami) 11n
deis teatres—puix que el nom de cinematagraf no escau a la grandesa
de Yedifici—de mis nietas arquitectónic d'Europa.
La decoració i la part artística l'ha
dirigit, a les immediates ordres del
senyor Nebot, l'acreditat artista senyor Josep Fernandez.
Han intervingut en les abres els
industrials senyors Batlle, contraelista de la nià d'obra; Ricart, de la
pedra artificial; Torra i Passani, de
la pedra natural; Bec, dele guiaos;
Vilara i Valls, de les pintares; S. A.
Ferreria i Construccions, dels ferros; Rodríguez germans, provcidor
deis cortinatges i tapisseries, en la
confeccia deis quals també ha intervingut cl senyor Ibafiez; la larnpisteria ha anat a carrec del senyor
Josep Fernández, que ha construit,

entre altres, la lämpara central, que
es un deis elements decoratius del
Coliseum que criden més l'atenci6,

havent-ne facilitat d'altres els senyors . Herräiz i Corberó; el senyor
Pic, electricista, i molla d'altres.
A la sessió inaugural fou interpretada la pellícula "La moderna Dalila", de la signatura Vita Film, de
Viena, genial creació de Maria
Korda.
Una orquestra de vint-i-vuit professors, dirigida per l'eminent mestre senyor Cumelles i Ribó, amenitza la sessió.
Auguren, per a l'ardida empresa
propietaria de Coliseum un exit esplendorós.
Avui se celebrari la inauguració
oficial, amb un selecte programa.

DE MADRID

La

del M31113

NOTICIES DE 3IELILLA
Melilla.—Amb robjecte de protegir
ravansament del comboi de Tafersit a
Tizzi Azua i les tropes que el protegien. sortt el bata/I6 d'Alava, comandas pel tinent coronel N'Antoni Pastor
Cano,

Aquestes forces es desplegaren en
guerrilla i se situaren ala liosa estrategies, per impedir que l'enemic saaproras al eamt.
Els rebela des de curta distancia, no
cessaven dbostilitzar.
En el momear que el tinent coronel
senyor Pastor s'aproximasa a uta & de
les guerrilleo, ha rebut una bala al
cap.
Diversos oficials i soldats el recalaren, traaladant-lo a la infermeria de
Dar Drius.
En concises la nottela a la plaça.
s'ordenit que marzés cap a Drius un
equip quirargie, port. en arribar, el tinent coronel senyor Pastor baria mort.
En (case fose arriba a aquesta placa el cadaver. Dema es far l'enterrament.
El tinent coronel Pastor estora agur
21 meso; i sempre es distingf pel seu
valor i serenitat.
— Se sal) que dissabte vinent arelbara EAlt Comissari.
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DUES MIL ACCIONS DE 500 PESSETES

CADA UNA

E
191

"Pfläi/S

baliza S.

Amb capital da 21091003 de pessetes totalment subscritas
11111111311

La societat collectiva "Alsina i Pérez Martín', importadora de cafés ‚des de l'any 1915, amb la
marca LA GARZA, s'ha transformat en Societat Anónima, segons escriptura pública atorgada davant
del notari d'aquest Col.legi, senyor Joan Francesc Sänchez Garcia, a 27 de setembre de 1923, amb capital de 2.000,000 de pessetes, que han subscrit íntegrament els fundadors.
INFOkMACIO.—E1 negoci dels cafès torrats LA GARZA ha tingut tant d'èxit a Catalunya i ha
pres un tal increment i desenrotllament que ha estat necessari donar a la societat la forma mercantil
mes adequada a les grans empreses, amb el fi de poder ampliar-lo degudament, estendre'l a altres productes i eixamplar-lo a altres poblacions d'Espanya.
El nou i vast edifici del carrer Còrsega, núm. 213, propietat Ce la Societat, es construeix ja expressament per a aquest negoci, amb mires al seu gran eixamplament.
ACCIONS.—Els fundadors han subscrit totes les accions, però amb el desig que el públic, que amb
el favor i ajut que ha portat a la referida marca l'ha feta famosa, pugui participar dels beneficis
que ell mateix ha fomentat, i convençuts, demés, que com més persones est;guin interessades en l'èxit
d'un negoci tant més se'l vigoritza i se') robusteix, han resolt

a

CED1R al públic 2.000 accions en la se2iient forma:

•
•

TIPUS D'EMISS10.—A la par, o sigui 500 pessetes.
FORMA DE PAGAMENT.-100 pessetes a l'acte de la subscripció, i les 400 pessetes restants el
dia 30 d'octubre, contra lliurament de les corresponents làmines.
La subscripció tindra lloc el dia 20 d'octubre.
BENEFICIS.—Sense entrar en detalls dels càlculs i previsions que s'han tingut en compte en fundar aquest negoci, i no considerant més que l'èxit creixent que ha tingut a Catalunya, pot afirmar-se
que, en engrandir-lo i portar-lo a nitres poblacions d'Espanya es podran repartir importants dividends
1 assoliran les accions una alta cotització, no igualada per cap més empresa industrial espanyola.
CONSELL D'ADMINISTRACIO
PR ESIDENT.—Senyor Josep Viriamata, comerciant i prouietan.
VICE-PRESIDENT.—Senyor Ramon Suriiiach Senties. Del mercat bursittil.
VOCALS.—Senyor Avelí Alsina Lloveras (de la signatura Alsina i Pérez Martín), i senyor Map ian Viada i Viada, advocat i propietari.
GERENT.—Senyor Alexandre Pérez Martín ((le la signatura Alsina i Pérez Martín).

•
•
•

Lt•
••
•
••
•
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Als senyors agents de Canvi i Corredor (id Mercat Lijare de Valors se'ls abonarà la comissió
acostumada.
Es gestionarà la inclusió d'aquestes accions en la cotització oficial de la Borsa de Barcelona.
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D'-ESPORTS ELS
TENNIS
Les anunciades exhibicions de la faairce41 catnpiona del anta, han atret a
la pista d'honor del Club Ture, on
:muelles enea. une. una nombrosa con.
:arrearla, freturosa de constatar la
,66na de la incomparable jugadora fran
-esa.

El primer dia t'en la sesea presentada
:ora:taus parella amb el notable dedentlar franoés En CollSill, en un par:it contra els germana Gouttennire, de
'equip de França, el- qual partir- guavareo aquests darrers, en tres. seta
ben disputase,.
a dir que l'anua-id de 1:panana
Lenglen uo Lau n leciairn. Es manifvela ben nie deeplagada i aind•cantribul
a la vienndia de l'equip csintrincant.
Dula tot. e/ resultat esel dis inenys en
-temblante caso, i la tampinna del
aula ens oferf' una idea del tnolt . que
,sot fez estant unes en forma.
.161r bague de modificar-se la coml tinEfriG preparada pels srus or g nnitzadora degut primer tc una indiessioi6
d'En Flaquer i darrerament a indiai toSivid tambo de la eampiona Iran esa. El pabilo. indilltent i t./dic.-va
a g uantar reeignadament fajornament
?el 'partit. 1 en aparèixer la Lonche])
a la pista ja no va recnrdar-se de la
:larga espera.
La campiona del urda juzit isauanyh
nos: l set9, de parella amb Eu tomar
ettni ' m ele juzaders locatis Riera i Mo:ales.
› Feu un partit rhpirl. do bon reeord.
.itinlirant a la nampiona el g ran priblic
.111."-s encara l ela intelli g ente: per la
ineravellnett actitacir, verament
i.parable entre lea milico. , jugadocs rnundials.

EL CONCURS INTERNACIONAL
Avui. dImecres, a lbs den d,r matt,
ornenen a les pistes del Pernocta
iquest anual roncar, Enguany .oferrix
.a bella propon uva que representa la

useripoid de Snsauna Lenclen, essent
creure. deeprés de la magnIfina,acua
li d'ahir turnia, que tose els aficionase
itt veritat ne deixaran pertire
veure- l a jitar en individual ; Domes
-izaren iaceito, entr e abres, el defender franrée En COUSib. el conste* de
tiornar. En Flaqueas , lee senyoretes
darnos. Torras. Fabra. Tarruella. ea'ben representats tots els Clubs laA continuació publiquem lardee
:e joc fixat per aval:

I dos quarts
Morales contra Pascual.
Andreu contra do fino.
slonxidez contra Saque,
( llano

centra Salar.

•,

dotze:
arrue¡la Contra Meier.

nyrinca contra Eleiseluner,
a creta Fahra contra scluerena
i-uria,
so slayo/teta Manant contra senyoreta
Tarruella.
1 f o se fr-a:
Mir. Susanne Lenglen contra senyoreta Turna-11m
Senyoreta C. Luria contra senyoreta Torras,
Granar contra Rialp.
dox T'arfe de rpinfrr:
Noblom contra Llovera.
I lee quatre:
Cousin contra Soler Col),
Guanyadora de Mile. Lennlen i
nyor e ta Tarrnella contra g uanyalora de s e:ny-tret a s C. L'aria i R.

Bisbal. Farrag , Canti, Casas,
Hierro, Fargas, gerinans Sant,
Guitart, Cruz, Salvador, Caspi,
llevitson. Mantigat, Soler , SamPascual Carratala,
Puigbert, ele., etc.'
PTIONOSTICS
FP111 rin

repiss de tal com es
Iluila respecte als

presenta la

corredors.
Prnbables guanyadors:
montrys.
Solanas
i Tresserras.
Posibles: Alegre, Llopis, Espanyol i Miner , cae de partidpar-ht.
Distrfbubles Xaquesta manes;
Mi los t'orees, cal ara solament
estudiar la forma de rada corredor per si. per presentar-lo
com a mes probable gnanyador.
!len] eseollit (70171 a probables,
dones, Otero. MUsiil, Monleye,
Bo y ar, Solanas i Tresserras.
Waquests sis eorredors. Pis ente
primers són tots.ella corredora
verament at fons: tots cinc poden assolir el triontf; al costal
d'aquests hi guíes,- dones, en
Tress p rras, l'Unie corredor de
ves:Ira-in:al (pie hem inclbs en PIS
probables. i ho hem fe/ degut
a les demnätrarions que ens te
ja retes da la cera vMsta cont a
corredor de resistancia. Trescorras sis et corredor que cas
rEhaver-lni una iirril-tada en piInt seria l'indisrut ibis venero-1M%
pnrft dublent que pu g ui resist i r
l'alar t'id , SPlIA adversaria. Solanas i Mont oy e porto') un e ntrenament remarcabl e . p n r
veient en elle un no s(-1 que que
ates els moOtra tnns xirn inferiors
als al tres. Queden. dones, Bovor. utlttasia i Mero. tres corredors molt anivellat s. que ens
tan Militar, paró si liaguéssim
d'escollir-ne algun, oblariem
Per

Miguel Mistó
Per En Driver , la cursa es hon
alt Planga; a méS a mes la
manca riliabitint *ricd ' és. .4r-li fa
tal: cert 'que . 11r aova • forma es
esplinndida, perin, com diem, solament alai) ene .fa decidir. El
ntateix diem d'Otero. es troba
idènticament en el mateix cas
que el .corredor , rnallorqui : ,fleslitniti, dones , una vietOria rasa
Ti Heil per al 'etirbpi34'de' CataInnya Miguel Muslo, solarnett(
deguda al seu niajor breganient
en eurses de gran Ilargarla. que
p oni ja és sahut dele nostres
lectora, aún.les que mes.sovint
bi ha per terres perpinyanenquas. en Ice quals ell resideix.
j dele prorables bits ells poden
(Dinar alguna sorpresa, contradint tot el que hem deixat exposat i demostrat que en l'art
de fer pronòstics sovintment en
ello que hnm menys pensa
d'on ne .surt l'"as" de la jornada.

FI II
EL NOS - ENTRENADOR DEL
F. C. BARCELONA
Anit. preeedent do Loudres. arriba
Me. Spoun c er el qual ve a prestar rls
S eas sons-eis d'entrenador i "manager"
tlel pritnut equipdii F. 5. Barcelona.
Sembla 11110 es tra c ta n I'un homo mott
imenigent i exp o n en la materia i 91
astil passa ja do la quarontena.
estat un jugador notable, figurant
en els renales del "Chrletea", "Arsenal"
1 "Tottenhatu llostpur", els mes cele/trate tquips londinencs.

resolent !Opines demande. % ineompletes, Vaclariment de lee
•quals
in' de ma n o per correa.
En Fermentada reunid queda 1a fiTeatre Catalie Romea
nada en definitiva la !lista, que es la
que d o nàrem dillims.
Telefon 3.500 A.
Els org anitzadora ens presten que feria
Avui, dimecres. Soletone Val.present de nou ale s ocio de Penya
Ilada inaugural, . Estnena del
que per ternir' el dret que la erva quapoema all qua' re , actes
litat els dena en el departament
LES' VEUS *DE LA TERRA
trihunes, halaran forgosanatut de pre- del gran miela En Josep Marta
sentar la rana tarja tritlentitat. la de bagarra. prenent-hi parl leä
qual poden passar a reeollir lada dia. senyores Morera, Baró, Coscode set a viril , a les tdieines de Evutitat,
Ila, Ferrandiz i els senyors
Montero, Guitart, Grases, BarCons Catalanes, 6-Li.
hosa, Strorns i Ferrändiz. EsPer a denla, dijous, ha estas assenya1st l'acre dol sorteig per a Contra de . trena del dialeg adapta' pel senyor aboitec. n
sortitla i color de les marques de la
LIQUIDO I PLEGO
manera timada en el reglament, sense
inlerp • elat per la senyora
perjudied de donar la stnaida e n grup
liz i el senyor Aimeric. Dijous,
si els corredora s'Id mostren d'avord.
larda.
inauguraeid dels capeeEl din sorteig tindria lloe a lee den de
facies per a infants. Estrena de
la nit, a les oficinee de Penya Rin.
la comMia st tres actes, d'En
Com ell anys anteriors, sollieitat
Josep Maria Foleb i Torras.
de la Companyia M. S. A. l'esta/diluyan
L'infant que no sap son nom
d'un tren especial.
Ni', 'Fertnlia Catalanista: Les

-TFATRES

BOXA
Astil. dimsteres. a lee deu de) vespre,
es reunirà la Junta de la Federacia
Catalana de Roan, per (rielar dcl repartiment de premio del Campittuat de
Catalunya atuateur, i ocinenar el dele-

I 01 P rt. t .

ti Wat-11110

-antanderi. En Gtzillern Anton i
t ,. n Miguel García, en represen;arfó ele Caed ella, PI mallorqui
1.1.-nver i PI valeneth .loatiBapii la tInrens, el notable eamM.d
(le Cataltniya de velocitat i va'bid corr e dor de tenis Franeesc
Tresserras. 'Ultra la formidable
Insta apuntada, tanttta e onfriboira!' a unte la 'liuda elinmonee sigui memorable, Teodor
Montei,. :darme' Alegre, ‚loan
Snlanas. Sa l vador Armengol,
Manuel Cahrern. Nlarrelf Llepis,
.losen Ma ri a S'inz, J. Enguinadr4 , Julia Espanyol.
Es larnh 4 nie 110 I AI. la quanta l deis: corrednrs de les categon' e s inf e riors, els guata en gros
enrobr e tarnbri s'apresten a la
Sicilia dis-posals a donar nigua
di.gust als superlors; hi sobresurten entre ells els nonos

S'Ita fet pdblica la ertailent proposicid previa que presentir:a 44 Clubs:
r, deixi acuse efeete
Papi-ovar del projecto dr modifica<id dels Estatute i Recia: p onte fans
el primer tritne iar r it l'any 192- 1 , per
vonsiderrr i ellteleirc roe en els preanntat, PaiStoiseta Imn nombro d'arti-

perjudi q u e n els verdes de la
segona categoria. i tarnts t per exclusid
d'articulase que la practi c a ha palesat
que hati tlo subsistir.
Sitana..-Que el ranipionat de ratainnlya lo 19'23 - t e s . receixi pelo ReglaMenns i Estelas vi g ente, Setlfle que
per cap ettucepie si2aulla modificat9.
Trre,r.-Que sitie prentaltax eu
aquesta .%a g emblea ets ',medir al untnenament del Comité. tal rota estaturixen ele Re g lamente i ll,tattits.
Qu'Ir/. -Que per als efeetes de la
votarid, si arpast e is emiten, arip,aee,,
al en,, ce vousideri eis siplants de la
propOsiebi e ran Votants a fav o r d'eIles; i
--- Que no N'ea:decid a reo

DE FOR A
(Rebut amb retard per a l'EDICIÓ
SETMANAL D'ESPORTS.)
FIGUERES

lanya

Auromoamiang
w

GRAN *PREMI PENYA RIN

Dissahtr pnaaat, a la ni/, relebdt
junta la Dirrictite Penya Rin, ro

funcione de Comité Ontanitzunlor, per
tal d'estahlir dennitiratnent la Ilista

va original rutlecriú SIe sIMIS
ro s sos cusInestrats; a Mr. Vaseur,
vencedor en 5 roneur,os de torea.
campal T r ate-es The Or,ental, IP•
inittable, ante ai
EN.O cre/Neill del lana, artista
calan

Grandloses

; Gran

Gran Teatre Comtal i

El convenio

LA POMA
deo . o-ao ....sil de

y

••••••••••41541.4.94444+41+4+04.45.53
4

i Teatre Barcelona

CROCHARD
innOcent a manir

impressió.

• aplaudida comedia en tres
arte-.
31anuel Idnares,.

itur,::
CROCHARD

slan arrcaglerat:

TEATRE COMIC

1

ELDORADO

do . 1 utestre Mari:tilo>/:
El barberillo del Avapiés
Nil, u les d e ll. FI graeMs
sainet VII 1111 arlo i !res
aptatletts

TR:1111 LA CLAVELLINA
Gran esdeveniment artistic.
1.nt popular sarsueld en dos
:mire, do .1. }tamos Mart in.
música. slel inte g re Gana'

•rero,

LA MONTERIA
1,i l l- 1'I-111111,111 !Mi l i( .111 Ricard Fuste i prenenil -II
1 ,11 ROSCP Leonis i Fran-

ceso Gallego. - - Iiiiiiii. t.

AVUI DIMECRES

TEATRE vicroun

-

Susanna Lenglen
Pistes de la R. S. S.
Pompela

Del FI C, BarC81008
ABONAMENT

La l'ed p rariA Calalana
Fulbol respecta l'abonament deis selents del canija
del Club. a Les Corts.
La tarja esperial. valedara
por a tot s els cine partit 3 de
Campinnat. que triaran de ce.
lehrar-se ti l'esmanlal Pamp.
podran retirar-li ahnnats
ti p s de dimerres vinent, dia in,
fin a a le. 7 de la larda de tnvendres, dia 13. Pa“ada la dila
llora Hit PS pudran aceeplar
clame lons.
dulaole

Gran 0.11.p:teta .11; sanitiola,
lareeció escamen, Ansehn Fereändez i Lluis Calvo. 3lisstir.
director. 1 coneendallors Canas
Yola i natal Cahas, .1v/t. di
tneornis, tarda, a dos qua; t- ‚trine, Colr1ssal vermut. La buena sombra, El barbero do Sevilla i La alegria del batallón,

i

odis . 1 i,i1.1.

..1.1,igranre

041-aniu . .1clo c 11 . -;

rot i Balagnier. :3, La alegría del
batallón. Dijons. larda. esplim
/lid e:errata, lirio. ---- Dissaht.t.
1

j110

L.a °hita do Blanca Flor i La
cruz de Mayo,' amb assistencia
dels seus tintors. Delicats re
l'aJtiments. Esplendides presentacione..

CASA CASELLAS
Carrer de Santa Anna, 4.
(P. op Rambla)

11,xet,..-r•-•)+7444tigy

nool,o,... 7,95 al 599 Telefon 35:15 A
avui, ~acres, dia 10, a les quatra de la tarda
GRAN F12 NCIO INAUGURAL
dotlicada a l'Assoclació do la Premsa D'ara de Barcelona. Programa: I. ACTUALIDADES UNIVENSAL: 2. A CASARSE TOCAN ,i nell(•,.!‘ e tutti a
CONCERT per I:t
Banda Municipal, l !
re Sr. L.arn ate
:: Mal
de Grignon; i I.
Corle

Apertura,

loa

LA
MODERNA
DA
L ILA
Suporlia protlint oin't Vita.
tt .
foranosis una MaEPA

Fernändez,

Musi-

cal do Calalunya; :5:1 chorisles;
(1%min-14s soyas. Con.; tle hall,
nuestra Pauleta Pämlas. Banda
en escolia. l'resentatiiö esta
penda.
Mestre (tirador, J.
Vehils, Presta: Llolges tense
entrada platea, 30 'm'entes:
1.1o1 gas primer pis, 25 pesantes. liutaques amb entra-

por la

s

ria Borda; 5. No es tan fàcil, e,m i ed ia dramät ¡ea, per
Margarida Clark

i slS 1911111 .• 111, arlISIOS Carmo
Guitart, Elena Fons, M'guel
ArteIII,. Josep Jordà, Fran-

>q uilma(

5 HORES

n 11 ( eS

-

•

COLISEUM

AIDA

.1,1

AFICIONATS 5 LA FOTOGRAFIa
Je plagues I rel laco e'
tinca-la
.5- /ab 1 - atorl ES re•
1 lot
insta al g ap de

iii,

Teatre Principal Palace

glii!›1ra

Sandall

teS 11:11101 q 1111illUt'S.- il;
grama exlraordinari, tul efrene-, entre al 'o la fano,
t . ,eta El paó relal, in'- si,

El caprichito i

co Fionti, Josep
Marius Serrettl;

Banda Municipal de Barcelona

La

comtesseta Quimera, gran film
unferpronit per la PO/ilion/ ;le-

FRANCO FIONTI
hwIs
eoluttellde• il l alitillia estleveninoinl. Dijous.
N il . a tres quarls ale ile111. Soto L l 1 d'octubre de 1923. Debut,
4 • 11114 gran eutnpanyina tripera,
pi'07,111111a. 1. Late esanule
trellas. 2, Debut Ile la relelonia
tia itrintetiosinia tiple cantan'
Josefina Bugatto i time l'aplaudit lento : Josep Farràs, ;mili el
alllo d o la ti lt III n. a tn glo_
istlItt
ga del masiva Vives
F1181PUXit,
per les senyores
1311
gallo i els senyors Eee-

Diumenge: Gran
eancort per la
l 'anda del [(Alai
a: o s
d'.Alabarders en rellaboamb la

l'elinfou 1371 A.

defensor do la Ilel seca,
parls de broma; Raxatp,

1

les - Banda del
c.erele de Sane.

monstre. Després de l'huragä,
gtandiös ttltii drannatie, Untar
pretal per la gran artista
bara Castleton; Amors freds,
hottica comedia, envaro", do la
simpinlitta artis/a 1Iargarid,

El niño judío. \ In. Diana
z cazadora n La montera,
:ID:sentires. Fiesta de la Raza,
$ lattla / Inil. griintlintsos pro
iuranios.

1 / 11 - Ol - el l.t artisl

PROXIMES
Dijous: Pu t muel-

Cinema Princesa

Clan-6. programa .1.juria.;

tzigans do les 5 a les 8

FESTES

1

dilu y eres, tarda, a los cine.
t.e., _

eS

La terra dels gegants; Sumurum,
litres,

companyia de sarsuela i
de JOAN VILA
en la qual figuren Roser
Leonis, Francesc Gallego
Martini ()zotes. - Aviii,

Gran

Luxosa presentació

a les tres (lit la tarda

Aval, clanceres, mrena: Charlot en
Ola de paga, pel rol de /a Pronta
n harles Chaphn, En ele dies de
Buffalo Bitt, V i 5I emsotn s . MI.
honaria a pesar seu; %mal, 'Calbms; No hi ha roser menso espines.
412 ... .•, .nur c u ... : En els dies
de Buffalo Bill, VII I VIII spOltsIttl;

la de la Raza, programes

ba joia Musical P/I tres tle-

PTIEU EXCEPCIONAL
2 PESSETES

•

{ cscollits.
e
•...• . • . •... •94..- - ',otee, .
•1144.-.444.444-244.4-..............H.

cada una de les apoques
representadas en la Secció
retrospectiva
—o--

1Vornimmt& - Pedró

plu- e
';,' ma verde; nit, Como Dios ).
? nos hizo. I nvondo,. Fies-

EL PIERROT NEGRO

de Tmis

-

vestit reproduïts
exactament dels tiples de

Esplèndids

-4+•+114+.~4111144.0.044..»,
,2 Denla. dijous, tarda, La

PARC DE t‘IONTJUIC11

-o-Primera exhlbielei de maniquins vivents a la Secció retrospectiva

•

Como Dios nos hizo

r•+••••••«444+6,~11.4.
.446.444e•e66•+

isrbitrant el collegiat de Barcelona senyor Lluis Rivera, cls equipe

PTIOGfIttlES SELECTB3
dlincrres. tataa I nit, grano
pragrarrisit. 1.1 peinen/a" cOrnica
Toribi a les fosques; la de a-raudal, arginitent El senyal d'alarma;
l'emociona/u cuadrante La por de
l'invisible, 1 eStr e lla
I a col,-al polliculas (*Idea Dia do Paga,
hat/ct.

1111, 1 . na, e s tiena tb.
A t.E.b SIS... CU-CUT:

LA BISBAL

,,

buniciócll

DIMECRES, DIA DE MODA
-OVisita oficial de la representació
Govern de
Franca

GRAN SALO DE MODA

Avui, dimeeres, iii a les
deti. 1,' p al raord ria meta

./1Jous,
LA PRESIDENTA

DIVERSOS --

--

Palace Cine

ALBA - BONAFE

ha-

corrido,

\l t, a

4

Tardor

l'upa

r trernr~4j44+++.

Dinna-Argentina
Excelsior
.1%111. dltuvertte. 7 de La reina
deis diamants, La dona astuta,
L'ombra del passat, Toribi
a les fosques, Doctora fingida.

I
1i
' Gran companyla de comedia )•

tlel xantos sodevit

ctia les
lles./

de Vergara

Temporada de

VEHSAILLESi

4444+.44i e

.e.0.0.4.1.A.4-1.1•14=5•Tsfek-,XP,:3441,J

...c.b.y...,~4-44-444,44.1~444,

t

Telefon 7 11
Promenart: loan co /do

dia Dona astuta, per la i•Clehre

diamants, i rinntressant clnedrama EI senyal d'alarma; estrena de
a i etnossal poI l leilla Dia de paga,
per reattliviis chariot.

-.. . n i iltaldont i Glitia•-

Hotel Restauran: Vanadio,
(Jip en des de !e.n r/ne
del matt a m:tla ritt
oAseet de doten 5 3 /a carta
Caber?, de 750 Pta. endavant
Ha:Atarlo,' per e ternparadea a
trena ecrinornirs
Miran de; Stas liulird)Itl
Carrit ef.perlai per e autOMObne

artista Pnuldia rrettertvia. Vil
tornada del IIIM at- KrautliAs arguin ent 1 exit res,orlant. La reina dala

DiventlreS, Mi. t . Sl.l'ellit ,
Pairettloria de l'obra rn D'e,-

RESTAURANTS

1

Aval, dlniectie s . tarda I hit, prog rames AS tup A nds. i.e, ti/Verla-lea
p ep ita/1es Toribi a les Naguas I
Doctora fingida; la aaniosa roan?.

lo

PALAU DE LA MUSICA
CATALANA
ORQUESTRA PAU CASALS

LES PLANES

Gran Cinema Bohemia

e

de Comédies X

CINEMA

44444 ERE- BERGES
dl y. 11.1r0 , . sarda, a lo: drie.
e legant 1,111111/ popular.
rattratla t butaca UNA pcsseta.

vitailies del campiunat, no ha trobat
encara la seva forma; s'Iti troba
faltar En Botey. Poques vegades arriba a entendre's. S'alinea ainin
Vio, Walter, Ilumbert, Miravitlles, Prats, Elies, Romans,
Raurieli, Colls i Felip. El reserva
Italansa donil un lligA de futbol a
la davantera figuerenca.
L'equip badaloní produi' una bona

444444,95~9revteseassaM415649)4-.

Teatre Poliorama

: tes eln ei

Teatre Espanyol

dilimeres. La gota do
Cels Ilunyans, Una estona d'expansló, La reina deis
diamants, rl avistad]; Búfalo
Bill, i i
sang,

cenas de música.

94444.94+641.114.4/.4444.44, '

dimecres, tarda, a l e 4: vine. ntatitsPe popular:
El tiempo de las cerezas "..

iwor,44.444.11.114•1144•8414841444+0-

tit durissirn.
Cada equip s'apunta un gol de-falta greu.
Val a die que Erquip'figuerenc,

illinerrrs, rins gran; paga;

Garnison 1.trtistes
Assovials., cr - nittio
Jack Ptch!l ord: La por de l'invisible,
\Ittta Strward, Las delicias del
camp,
contInto,.
estrella Pau i Virginia. Piuna altra e .direna, Mes
enlle de les Dei. humanas. 1.issah•
g iandios c-ditentl,111. La
Boheme, per Malla Jacotinl
_ Itixe_ a rtquesa.

La coserla de

)44+.4+.44,444.44.444-e..,
3444•4444444444444•44444.

Companyma

.

.Conee.rts sIe 'ardor. So au-t
tlicions siankiniques, ainb coneertistes, v o rals, instrumental;
i l'Orfeó Catalä. Dies 13, 18. 21,
- 25 i 28 d'ottabre i 4 de novens .
bre.-Segueix obert l'abonament.
, P. la Unid Musical Espanyola, 1
3, Portal de t'Angel. Detalls per
' programes a tots es magat-i

GRAN CINEMA DE 1:001
Notabtes SeCtet Torrente
trio Rosas

sentailt
treltall;
trei ,enyoretes .1 do, hoteles; te
rittiblo at recetó.

..-

0

CONCERTS

Saló Catalunya

nottirc,c
li tt ate.i neo,
Grao 1104a. Tres debuts, tres.
LFe'tnLt ENIMIC I 14: L'AM
Debut RASTEI LI, debut
neo uno . ,
einhar..ani a nar•
1,101111 cap n 1,nns5 York.
Un altre Interessant debut
LA TROUPE CEVENE8
per pruneta regada a Espaat pro.

;

.

leatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

644444+~~444~~e

atonta, lanima. a nos s p iarts de Cine,

':

n

al

a,oritatilc
terminen vocal Mr. Luxor, per vimera volcada u 1: .. panva. C. Fontana, equestre. The gimotee, The
Arquea, etc.
Entradas c.-momeo fil,
eln-W,IS Pernean, ThedyNitlaudlt,
I Litio,
Navaa I Gerome, Selv• t Itodak

e

,. / 1.1 1!
11'1 isla
Anacimowa;
Qué fa el seu marit?.grandioso
totiMdia .trui.. seleedoba1,
programa Ajdria, i d'altres.

roinpfalurini.

PEREZOFF I LA 8E1/4 "TROUPE"

j+eesiseee...4+~.4444*-

La liniU F•spertisa de Figueres i
el C. D. Catalunya, de Badalona, empataren a tres gols, després d'un par-

rieo l i ste

Club del, fine asid federats de orendre par/ on el Clampionat « le 5 'ata-

Amo, numeres, ntt, a los den.

g randlAs o rre.rrnnut.
estt
tle Iota la coinpaio :a.
avari cia ., ni Mr. Arnom, anda la se-

atinar, st, altre debut
LES DEVIIERS
• reman- es...dotarle.
(le:pag.la
1. : 0IIIPtafiliria.

Avui, dimecres, i dijous,
no hl ha fundió. - Diventires. festivi/a/ do N'ostra
Senyora do/ Pilar. Fiesta de
la Raza. Grandiós festival
aragonés en !tomo' a la sera Patrona. dedica' a la colimia aragonesaj al públic
41, en general, organitzat pel
popular mestro tlo la jota
; Jaume La Puente, prenent1,
s, hl part la celebre Rondalla
e
de Calabia u els millors bispl o s a ragonesos

Per a la wat/lada del eampitnuat ultra els ecaulta s s Salcedo fargentli-Castrabe i Manuel itry-Ranion (lamia, que
en revenja scran posase novament
front a frotis. Ola y oneertat el rotulan
entre el clurissial pe s lIctizer Aguad
Villar i Eu Caeiluir Zaragoza. guanyador de la copa 31adrid i t tel suden dele
Ileu gers tdt la Ilitina "Copa Parque".

COICWS Illernaüll

CINC EQUESTRE
Crall rornpanvia inte r nacional ventit .0
ca. egl 0dre ea rnIce I MI191ta) nireetne: Me. Ventura Gannau.

TEATRE TIVOLI

F. C. Cortsenc.-Escarulle: Ricaramemowe
.33!
do, Gosulle, Barbera, Rosca, Esteva,
Temporada d'HIvern de 1923-24
Claramunt, Rovirosa, Malva, BoroCon panosa arar:tu:ea
nat i Basot.
ROJAS - CAPAR()
N. E. El -Prats, Duran, Vila, Armango!, Calle, Company, Romaguedineirres, nit, a eles usarlo
.to am i : t. da Jnautna tot Un acto
ra, Vinyee, Gtimez, Garlen i
LOS NERVIOS
L'equip de les Corts tlemosträ pt 1it.
Aus. robra del ata, ,•1
ratnnit
dranla r-11 clri c neto,
sein n'oil brines condicionas per al
CICLISME
8IN NOMBRE
LA
MUJER
futbol, efectuaut jugades Len cona.a gran cursa Barcelona VilaTrenta dues mil persones han
hinades, la qual cosa, en començar,
aguanta
aensac.onal obra.
aplaudit
franca -Valls- Reus-Tarragonaféu témer als locals, que en adornarHa de veure-la tot Barcelona:
Barcelona
se que es tractava d'un equip fort
1 1,,,
gro,
tal
redoblaren' llurs esforços i palesaren
230 QUILOMETRES
LOCURA DE AMOR
la seva potencialitat i una' tecnica
(dia 14 d'octubre de 1923) .
Juana
(Daña
LS
FEDERATIIS
la loca)
E
precisa i rápida, eleinant sentir els
\ I/ i 1 . .1. •,
MI,'
: : :111 ja pe: acabar-se bis els
seus afectes davant la porta d'EscaAnit vau reunir-s o . el, delegats que
LA MUJER SIN NOMBRE
laciét
lis da preparad() d'aquesta formen vl Comité provincial, per protulle, al qual no donaren ni un sol
•
;• iii l'urea, que ha de celebrar- testar de la julo-emir:AA que elle cremen mornent dc repús.
Aconseguiren la victUria els lomas,
.. el propvinent diumenge. antire g lanntutfaria del Comité Regional,
,'1..n, es sabut Forgan2za el ints voler ormtnitnIr dir lfs-tarn e nt el, per 5 gols a i.
TEATRE NOU
Els de Les Curts foren castigats
- . 1ic "La Jornada Deporti- partits tb) Campionat de primera vaCornpanyia
d'opéreles i reamb
on
el
nombre
de
penalty
que
es
tira
a
70
haut.
ja
a
. riba
tegnria.
Entraren gols: un Gómez; dos Cavistes, de PEP VIÑAS
Es maniaca sie itrOteSta,
r1ba ja a' 7.0 el nombre de
-dors- inscrits, entre ells pela a l'hora d'eacriunt emanases ras. tira, i dos Vinyes.
El (le l'honor iou obra de Roviben hé dir que bi
Iles igutdent ele acords que Mufla estat
Inaugurad() de la t. :intentarosa, per l'equip bareelead.
deis mes famos.os
preste..
da divendres, 12, ami) l'esL'arbitratge, encunar.
•
-loro de la' erminsula.
t 1 , 11a IIP l'OpPrcIa en tres
L'.tSSEMISLE.1 DE toss.tins
Al notable corredor a fons,
asile;

panipt tie C...atallinya daquesta
Miquel 111ufeio, que
1,rillantment r.onquer
si tito t en la passada V VedCatalunya, Dilecta) ocasió
.
In • tornar a veure'l; i prerisaoent en una eursa veritahle',I e nt. de forte. ifirsos mit tan pues
-nvintegen a la riostra terra i
que erra) ja didem en una de
les nostres íanteriors edieions,
falta ens fan.
1. participen (aneé, EH Vio-

TFATRE NOVETATS

: veus de la terra, Liquido i plago.
despalxa a mutiptaduria
-.44444~~4444444444.

gat per a la vetllaila M'e, per al vanapionat d'Espanya del pes ploma tindris divendres al Cite Batee'
mut.

6 pessetes; soleta muneint, 4 pessetes; entrada general
de passeig, 1'50 pes.seteS.
( ' l a sos els impostos. - Divendres, gran esdeveniment, deba
del gran tenor
Julià Oliver,
ami-, la seva obra predileem Rigoletto. - Dissante, dos &bit',
Tosoa.--Diumengo, larda. Aida.
Nit, segona sor/ itia lt entinen-d.
tenor Julià Oliver, Boheme. Li
setmana gratis esdeveniments i debuts, Que tot Barcelona Ilegeisi els anuncis del
Teatre Prineipal. Es despatxa a
da,.

•

•••n••••••••••••~044.1~ 044.• ••••4444~4~~›..n

1 ARISTOCRATIC
— SALO—

TEMPLE DE LA

KURSAAL CINEMATOGRAFIA

Orqueatio ne Surta Salo de necio de Iamti,ej distingides
Dona attuta, pr i.I et -lind Paulina anulo/tan tInes pediletalos
Je molan: son 13 0tOri ell 1 La doctora anguila; ta dactualitat, eran parth tu
futbol Valencia 8, C, (catnolo do Lisiaron contra F. C. Barcelona; l'alta comedia LA etasoant acerara Mundea rictus:va,. inir Clara kIntball, prrsontant
ruin serl , do 1.1 linee
nitrrer I en/ reo.
(11J011., valreortlillerl pro•
erstata. 1,t
Vestirla de la •ooletat, per itarhara r.aiNt/elo 1. Actual'.
tate Gaumont; Un pros perla:t., I 'La II tgant santera •lundcII.
Iiissalitc t111,111, u/ g ran \Ids I
te-otIntileld tettl e llralla Pajar gua una

Alai, alliteIra

logra e vOlen a al riquent

444414444re

•
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Corts

Catalanes, 595 al

A.

599.- Telefon 3535

El cinematògraf Inés sumptuós d'Europa, en la construcció del qual s'han invertit mes de 4.500.000 PESSETES
Calefacció, ventilació i refrigeració pel modernissim sistema SCHNEIDER, que pot introduir a la sala 32.000 metres cúbics per hora d'aire
purificat, fred a l'istiu caldejat a l'hivern Installacions amb tots els avenços moderns. - Taquilles elèctriques.- Personal especialitzat

OBERTURA

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

dedicada a l'ASSOCIACIO DE LA PREMSA DIARIA, amb assistència de les autoritats locals eminents personalitats de la cinemamatograffa espanyola i estrangera

▪

Presentaci6 de la SeleeelO lliajestle, 1, Actualiiats "Universal". 2. A casar-se toquen, graciosíssima
còmica interpretada per NEAL BURNS, 3, Concert per la Banda Municipal, dirigida pel mestre senyor LAMDTE DE GRIGNON, amb el següent programa: 1 . Adagio de )a Tercera Simfonia (transcripció del
mestre Lamote de Grignon), Saint-Saens; 2 a, "Moment musical" (transcripció del
mestre Lamote de Grignon), Schubert; b, "Juny", sardana (transcripció del mestre ',mote de Gri
non), Garreta; 3, "Els mestres cantaires" (Preludi del tercer acte, Vals dels aprenents, Marxa de les
corporacions), Wagner,

•

4. La monumental exclusiva ridak,:rjaONTrjr

a

g

•

LA MODERNA DALILA
Superba producció de la merca Vita Film, de Viena, interpretada per la bellíssima

PRESENTACIÓ ARTÍSTICA I FASTUOSA

MARIA KORDA

••
•••
••

5, No és tan facil, deliciosa comèdia dramàtica. en la qual exhibeix el seu talent i la seva gràcia
la gentil MARGARIDA CLARK. Acompanyarà la projecció de todes les pellícules una orquestra formada
per 28 professors, sota la competent direcció del notable mestresenyor Josep Cumellas Ribó.

PRELS: Butaca de platea o amfiteatre amb entrada ...
Llotges platea amb sis entradas.. • ,
...„

..„

,

5 ptes.
35

Llotges amfiteatre amb gasee entrades •
Entrada general .. „

,

,

•

,..„

, 25
ptes.
1'50

De dos quarts de nou de la nit en amunt, sessió continua fins a les 12, amb els següents preus :
Butaca de platea o amfiteatre amb entrada ...,
Llotges platea amb sis entrades

•:

..„
ptes.
..., 13'50 "

Llotges amfiteatre amb cinc entrades
Entrada general ,
.„

10
ptes.
015

:•

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

31:
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MOBLES

Fábrica de Producto; Cerárnics

Raje/es de N'atéstela I adietes de construeeid

Casimir Vicens

A

D.spatx: Tallers, 72

I••••••••••••••

Talaron A. 5090
Fabrica: Carrer Benavent (Aró
xim a la Traves era da Sana)

GRANS EXISTENCIES

BARCELONA

PREUS BARATISSIMS

a termini, sense fiador. Carrer

s

Llet

MOBLES

de Santa Anna, 18

1••••••••••••••

FONDA SIMON

condensada

MENJARS A LA CATALANA
ESPAIITLRIA,

(Davant l'Hospital)
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CALÇATS SIMONE3

EVITAR AIX(5...
No s'havia pensat, lins ara, en

presentar un producte capil-lar donant -li la forma de comprimit, que
evita cl cost d'un flascó, avui car,
i que Ea de pràctica preparació.
El comprima Sanibel al "bayrbum", disolt en un xic d'aigua calenta,
producir/ una locíd concentradissima, es
prepara instantiniamcnt í no está exporat a que s'esbravl. El comprima Santbel al "bay - rhum"
te la 5$:opiatas de dilatar suaurnent els porus i de penetrar
en ef culto cabellut, que l'absorvcix avidament. Si 'I bulb
capil-lar asti ja atrofiat producía no mis cabclis visos
i pel - licoles, el nodreix amb excelent sava natural i determina la sortida dc cabells vigorosos i flexibles. Fa de.saparecer les pel -licoles que son les destructores dels
sial COM les picota 2112 desagradables i que obliguen
a galas poc urbans. Denles, higienitza i'saneja '1s cabells
mama grasosos o oliosos. El Seutlbtl, empleat a ternps,
evita la sortida de caballa erizos.

1. catas de 24 cemerhadM SAMIDEL. per • pre parar Si 50<M...05-1.50
S. A. —

.

▪ PREUS DE SALDO

•
•

:

Fabrica de [Blof:

•

PRODUCTES NORLINE:

esa

Olp6•11 general • ta pan.:
reablirrnentee DALMAU OLIVERES, S. A.
PASSUG DE L'INDUSTRIA. It • DARCELONA

a

ma n

ma

n

an

n z oo m n an o n n n lu ir&

EL PACES

Liquido a la fabrica mateix les mostres
calots amb tares que no podem
•
lliurar als comerciants
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•
•

II

LLULL, 21:

•

(darrera el Paro).

•
••••••111111•11•11111111•3••••••••••••••••••••••/

esta
:

SOCIETE GENERALE
de Banque pour l'Etranger et les Colonias

millor

•°
•
•

_

Barcelon•

AIGUA d'HOPLINE asiere progressIve per ala eabells blanca) 6 DCPILATOM (odie 1 Inorenslu): 6. - POLVOS ('oil edeerenis) 750
CREMA (seila les arrugues) 2 Hl.- MUJA DEN I IFPICA f eo ro.Prirniis
ervescuts) 5,- DA1MOL MONIS)' (iris mintrals per ele banys de
vro.):
„
.3ANIPIEL (cornprin•IS el bey-rhuni per a ugenerar ceben) A yo.

Ii

2.03111011111.111111311311111•111110011111••111111•110111111111•1111

PERA

01•6•12 o
g •Mellmont• OALPAAU OLIVERES,

g

Telèfon 1378 A.

S'HA PERDUT maleta entre ant C.11M n'111
Llobre at, per VIlatterans, a Cornellä,
per carretera; es ratitleara la seca del'obvió al earrer n'En ',atara FIgiernla,
n, Aulr.
1.1.1tn,ra.

▪ Sucursal de Barcelona
•
Plaça de Cataluraya, 20
Teta rima d'operacions de han 1 da Bern

cAoxEs

Taaaaaav

DE LLOGUER
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