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Un teil d'En Maura Les futures elecgion

ROMANIA

.--n••n ••••n•nn•nn• •

presidencials

D'un quant temps enea en cenen pocs, de textes d'En Mauea, t molt menys encara si es tracta de texto.; política. Per això
ent .:enible gairebé una troballa el broa enfiele, o com se'l vulgui anomenar, que en el diari de Mèxic "El Universal" ha pui'il-lustre personatge. Te, a mes, el text alludit la valla
Ford,
aulomiük probiblendotri cJadidol
superlativa d'ésser aplicable, més o menys vagament, a l'actuaEs cert que la grau Huila' dei ltL Coolidge, que ,s. hal encarlita; espanyola. I aixi les cinquanta rafiles d'aquest treball es
electoral que eada qindre anys vega!, de cloure período pel
converteixen en una joia rara.
es
repeteix als Estilas tires, es qual havia estat elegit renyoTant es tina joia l'article de N'Antoni' Mattra i Montueer,
que si fóssim ami g a dels joes de paraules diríem que és joiós. encara bel' • Itudyana per tal. rat president H jeding„ ealdria
cona
nd fins al mes
que se li pogueesen retreure
"Eeecial para esta edición", posa "El Universal" al damtult
de novembre •de Fany que ve. gresses'ifalles; roen que segude - article. Es tracta d'una edició especial del dit diari dedi- Perh Ola (In advint i amb. rament no sera 'Possible, perrecentment a la colònia de Mèxic en commemoració de la justfeia, que let -imIttlittencin del' cine es un caraelor enclf repo.a de Covadonga, I no sabem per quina profunds motes el grau escrulini pe. sa_ sempro sal que no comprometrit mai
inallorqui hi parla de Catalunya.
d'una Manera ben sensible en el seu país a da babalä en una
Coincidint amb les conegudes teories del senyor Sala, de l'Ultira período do la Presiden- empresa funesta. En saber-se
Terrassa, En Maura ens diu de bon començament, i amb una cia que « film. Es talraent cona (.111.9 diversos clubs Ford s'han
era de dop de sorpresa: "Per molt que es, cregui que a Cata- una mena d'iman que obliga format ja a dilata Estats, un
nee és ja positiva i està consolidada i ferma la conceseió re- alt espirits . a orientar-se vérs honuodia esperar-se veure el
n'emite direceió en' 'perjudici ParlIt republicä -agrupaitt els
.1, mes ferial i amb més osmos i musclea existeix el Munt- d'una adininistracid que te el eeue adherenls per 'tal d'asseEis nostres lectors en g perdonaren que ele donern tra- seu programa a mig ruecas gurar la reelecció del non ,cap
al català la prosa mantilla, tot anant a perill que entre i que fa lot el que pot fer per tl'Estat inopinadenent aseeedit
.invis de la traducció es perdi el petftim de l'estil del pre- posar - lo en practica. Alee al Poder per la bruse.a desapaident de l'Acaamia . cie la. Llengua Espanyola.
dones, ei que aetualmerit pas- ricid de l'elegit en 1020. Tan
Les .primeree paraules d'En Maura, oposant el Municipi a sa en eaquella República, si he 'lintel?: M'u) no multa fallar. Horn
unitat catalana, són ileugeramcnt n'armants. Perd el para- es: molt curtías, no te res d'ex- antineia, en efeide, da forrnatid
de 'clubs Coolidge", espettialraf segtient, ja na siolament alarme., g in() que eapanta de veri- traordinari.s
El corresponsal d'un iliari ment a les grane diales de Sant
nt Amb una velocitat furient, En Maura m'in una actitud
esoltament contraria a len més modestes reivindicacions del estranger ml qual prenem I.luis i ' de Chicago'. El club 'de
iquestes 'n'otee, diu: "Assistint
preSiegionalisme català. "Allä que es doni—diu--a l'autonomia n'in- als primers "booms" per posar Chicago "per Coohdge
dent" s'afanyà, tan bon punt
icie:ti, es dóna al geni peculiar de la regid; all« que no s'ha de CII evidenda certs noms amb fou aprovat i regularment emes-lunar, és un Congrés a Barcelona, ni una entitat local a Bar,. l'objecte de fer-los ben palpa- 'Raid, de notificar jp seva exieMona; jo nego l'in g litut regional."
bles guata vinent se cele- li garla al eep ale lii. Casa.Blem
Confessem que ens hem quede, parats davant d'acplestee brin les convencions narionals ea i
sien viu desde', de coste./arrcres frasee. En dir això no fetal ironite =sea faene, ni a les guate ole diferente partits
anth tot l'entusiasme. El
Jsun tin to vulgarment mofeta. Parlen) de debò. I r,stem segun; set-an cridate a designar ilur Presidead, fiCr ventura, trbbere
prematur el Ilnitornent del see
•
:,ue els Postre?, lectors, davant les rotundee negaciones i afir- candidat oficial.
De moment, cal fer remarcar nona? Np (, s fäeil d'afirmar-ho,
:eavione d'En Menina, experimentaran el mateix fenomen. No
es la primera vegada que el politic reutllorqui esclata en mots de EaNtriciS ben sorollosa d'un perä aquesta ee lä impressió
quo' un hom tren en llegir
desafecte i d'hostilitat a l'ideal de tataltanya, fina en les Seves horno non en la política, pub
exeellentment .rollocat en la Illetra, tina. mica freda, o si es
formes més moderades i hatmile. l'ere la violencia del Ilenguateonsideraciö del p úblic: el fil- vol moll reservada, amb que ha
ge d'En Manta desorienta els mateixos que mai n'han eeperat mada intima/1de Fuete Fenel.
respost al missatge d'aclamares de bo i que ja fa tenme que el teilen classificat en el cataDetroit. (Michigan). el gran fa- ciö que se Ii dirigí i de la' qual
ideolegic i psieolegic. .
bricant d'autombhila, les ru:s- sön aquests dos passatges ben
Després de negar l'inttitut regional (no hi haurà aquí una guinea agricoles ,Id i qua l han significalus, que segiieden:
"No he ¡mese ni un moinent
errada d'impremta, i caldrà ilegir l'Estatut regional, o cose per escampe/ el set/ nona per les
l'eStil?), per creltre q ue no és el reñid ene' cal a la tuletra terra, regions mes. diversas. Ell es en la gilestir5 que us ocupa. No
qui a la vigtlie de la drielatetelkS faig sin esforTar-nie tot el pije
Mitúra en dóna, en el eeu.11enguatge.terbol i incoherent,
chela guerra -mulle a EureharVen
Rcepte genial. La, copiem integra: "Catalunya necesita un vaixelie noticiat a eortreer D.4,41/6141:114a.-44114449barzueu
eltlraletameMereeptireloncif~to/e Mor" quasi afectiva del va, missalgere- pass: per In- eäreett i- m'estimo-. enikeein e hses pral-g ema. Aeiest problema ' ha de resoldre sense cap- Hei tentar una (terrera provalura coratjar ele propiesits
vital que no van per eauest cee«pecial per a Catalunya« remolent el problema general de lee condemnada per endavant al rní. La leen que ente ,davant
relacions entre l'ENtat eepain,-ol 1 ele eme; si:lb-lita..." Ele dar- frlicäs, perA: - d'una generosa rneu es portar a beit lernte la
rers punts suspensius consten en cl text traduït, i Domares els inspiracid contra la guerra •ctes. política inaugurada pol presinee'eclutm fidelment parque ajuden .a no- entendre el paràgraf. graciadament massa inevitable. (kilt Hardin g, i ja comprendreu,
t'anmateix, Eo Maura no vdi Mg! alb catiticine. "Ills parlo Aquest 110MA aVid dA uno pn- n'estic segur, que 'si - he 'denta- riu—com parlen ets germana 'grzt.ri4: ` árida' sea.4etilaf •que !Ancla ' iudual m'ial i. 1101i/riera rio el vostre coneurs per a
de primec ordre; 1 'el ' mde' eu- aguad fi mea que no Islas pel
re) arriba a l'aspror, amb afecte que no arriba a l'afalac." I adrids del ens, de gltn la mejor
nts
,•erte.ix que no n'hi ha prou que els Goveriae usin la suspensió part de la seva popttleritat la que volsaltres etn Stiggeriu,
no n'atinen' Iota la
earanties "contra acuelle que taquen el nom de la patria, den a tot el mal que ha dit dele vol dir que
gentilesa".
•
: e n els sentiments nacionals en l'amor tnéa pur i tracten financers,:sobretot deis de Watt
que tocii als demderates
/leer la unitat naciona l ". No an que En Maura demani Street, a .Nova York, .per les miPeil
ene sanable pae que els cal:ments de rigor. Al contrar; deelara que atinente no ser- condicione que II ead Ter une eruitt . clubs per llançar candiper a res; en eanvi, recela q ue amb tale procedimente onnnts anee entierren (luan ele deis preeidencials. No cesta
domanIt (pie el lreio59ita del paR.
itiarin "la malaltia nerviosa, la 'm'anta passional, el
de creare que el sea heAquest r111. 1.13 114+; 1,11111111 o 1 - ,1 11 gatee
'eiert gencral de Catalunya". Si la' data del periòdic no fin; deia à uta record /ten amare.. me' de denle seeä el Senador
lor a la del pronunciament, sospitariem que En Maura
respecte al qual ha fct reitera- underwood. ,le t'Alai-terna, borne
mol!. cionsiderat i qua malgrat
• ,ifisellS.
des confideneice al públie.
les difeeeneie g pelltiquds fati
No creiem que el Directori militar pugui treure gaire pro- riqueses que ave reaseeeix
fit te les orientacions que En Meura assenyala. No sols és dieviten inntrn d'en cap animo- un deis millors am-res del preel sentit de l'article, sind que els Betas diversos sita!, perrpie són fruit del tre- sident Harding.
ei
• La campanya presidencial no
i a i he seria aventurat de
parle-rafe, en alió que tenen de intelligible, es contradiuen esPae Aberta encare, 'cesta' Ament. Si no estéssim acostumats allegir les incongruen- dir del seu talen!, es pot aseement,
perd, ja hi la alguna co(piého
són
d'un
geni
ingutrar
pensaríem
que
tes buidors entortolligades d'En Manra, ene
sa que éomenea i que es bo de
pels •negoeie, i perdiscutible
; tal! publicat a "El Universal" de Méxie . ég apòcrif, i inque sempre en les «evita vastes tegistrdr-la;
per un periodista americà de poca traen. Ene decantem empreses ha concedit al seu
are que és un text antic. L'ha facilitat En. Mauri mateix? personal Ama placa envejable,
it cas, no servirá per fer créixer el prestigi del polític i
tant pels bolis jornals COM per
[es r e I MINI S entre
la possibilitat dc convertir-se'n I Bueria
mallorgeti, ni corn a polític ni cona a estilista.
ecetopiete. Ni ha Illigut
una vaga entre ele deu mil
813 VI SG S (8.2 11 3
tifex. i a la segada per donar una pro- obrers que ocupa oontinuament.
n-.
va més clara del seu just ressenti- La seva bona eetrelln 11 ha preSPin
ii rAri 1
Comuniquen de Sofia que en una
ment, ha confiat al dclegat apostb- mias mostrar-se filäntrop
lic de /de pile, monsctlyor Iliondl, l'au•veccut seasió, " la Societat Eslava sita
excellent industrial anoria.
qüestiú de lea relaciona
;15 cnmuni9uen de Roma, con- . aorjtat sobre l'episcopat nrexieä.
M. Ford p hil Ilençat a l'are- ocupat de ladg mantenir
les premses
cssent viva la impressió de - la • 'El lievern del senyor °bregáis. otea
ne nota el patranaige . del per- que havien
dels paises cslaus. Ila expressat cl
--iahtzarla pel Govern «lel senyor 'en fa sera dignitat, ha trehaHat per rloIii naetnnell iintependent profal,-n
president de la República atar aqUceitti elluactir, intentam que gressista, inh en .formacid. seu sentinant de constatar que certs
levitaspublicat informacions
los nomenat un dclegat especial. La
.na contra el delegar apostbbe
Flne ara havia rotnäs td mar- órgatts
Filippl, avui visitador apostb- Santa Sea no ha cregut oportú d'ecce- ga , dele dos g rana partits hot- suset •ptibles de " Moure bono« reladir a aquest desig.
lAries: demAerala. cions del« paises eslaus. Iba recöttlat,
sobretot, que mollea de les informarecordaran el nostres lectors, erawamarraaahammaniaawariorai Perla molf arrisca'," coneedir-li
don!, apategudes després de 'la caigusCutant tlel‘ Pontifex Inc exdes d'ara le victOria , en el gran elit del Galénet Stantbulisky i durant
-,ta a inculpaci4-41'havar «brat
oserutini tl 'aki miel ve; pese
La sitració a Europa ììi ha una rosa, de in qual ¡lo la res-olla deis comunistes, f e ral desles lleis de rbistat,leie quals
mentides : bloqUeig de Sofia per les
""euin a qualsevol sacer<ait estranuec , El president, bert ha sIgnat
pot driblar, i es que re/nut- trepes agriries, topades sagnams pels
lean- en el territori - dc /a Resufragis
.
re.
un,
gran
nombre
d
'finalment el sencaclonal deeret
carrera de -la capital bUletra,,inrihada
' de participar- lli en iiNnte, soSobro In peitcepoló d'Impestet de per tot el pite 1 parthmlae- del rei i del senyor Railoslavof, fugida
.11cshores Mr. Eilippi presidí
Id mul líp
lement
ment
dele
en OP. La noticla cutara da mandel rel Borja, assaies i ttat dels annyors
ohnin de la colletaci) de la
ta reeent perque co sàpiga els ri-; dala Iroballialrn 1 do In eles- Teinkeff i Vallieff, etc.'.
pedra del gran temple que Verol, allaa
se
agricultnra
que
efaetec que haurit produit. raen.
Res:arda igualita-ad que. la
- mexicä erigí al Sagrat Cor.
gime n' a-enema duren 'aquests ingosinva hacia cona:Wat pcI settPremsa
comp.
pronuncià cap discurs trastan, a la Ruhr i al Rin, última lenes, pede que
Metes la sarta anglesa, ele
te ‚inc ei publ'eació de semblants
oferir motive a cap permantenir-sliii
dificil
ile
re
centuntston
provociat
Seriohan
ves exagerarles i seise formment baria
', prnh tot n i ké) el eeterut
sos disturbis amb el pretext causa de les confradiccions del estat facilitada per la interrupc i ó de les
eté aplicar les lleis i le «su peOgra/na.
Patue
forgda
i
la
carestia.
do
comun i cadons telegeäfiques,
' ««fr' d'Aleta estrangrrs
911111 i lis dos grane parida
«mes i ferroviarie ., facilitatit tot conre sp.aetté a les demandes categbriques El ha heut. ~bravos morts,
en sortirit mes periu- trol.
actuals
forltu
I
detingute.
L'atur
aug4t Rice, cercant d'exetr-ar aquesta
menta dada die degut a que ele .dicat d'aqueela ter/ser/nata? Ee
la Societat calas-a desitja que hom
«pi- sene gaire fortuna, perU.
Industrial. a'haelen 'tu:tósteme' li fíen' d «« . dir-hg,,. per() pedria retorni elt phicipis que serviren ades
Vatica dote aleshores un curarque
els
Vót.3 a
heim
eseer
«toa
dla
pagar
els
obrare
amb
ele
a les boom relacions entre cslaus, I
r "e de mia confianca al prelat et;pulque Iltury de preocupar-as de ço que
w. dl Govern de ni, x •ic, di« an« nere do la resiatincla. La re- favor de M. Ford eanviessiA
canpr mire d'aquesta manera, per he presa del trotall, pecó, ivanoa tablement ele efeetitte deleedoe .e, indigne ir als mentbres d'una magran exbrellet que den de fa etn-: teixa fauna, els pobles es'aus es deindirectament, que les seves cepa- 1 elo amos dc. minis han fet
-es tro-i ..nin una. ina E:atenta!. rima ,collaborlit
,aeten, no l'havien coriveueut.' La." de- • Preconicen& a fels autoritats , quede m'ye enea entere
l'nitre
ll'itae;‘í ha misia en meas d'un secre- aliadas. Per la loma tanda, bel) l'oh devant
' ami) cl fi tic cannprendre'a mútuament
que
erguida
of
pri-Mer
dimarts
ta n , no aenint el Vaticà cap iniencid
treballin per a restabliment de ItiPanlballtador abh ibet a Iterlin
(M'une
de
novenhree"..-e-----4^ rumiaran-. de momead, el titular. En ha anat ii minleterl O'Afdra
- ¡aMi cultürala , í aco po:aro:pa reciprocs
•Z * 11- 'e.,
rg.tati • elnilreputtflean, no actilffiti ;pala .;tot delgeredhltreeel. en
traetRAW
ue yal de protesta cont'a la greu d en- IlianeMlit-*ser euin en Hui tiquet' ef nos& .11.i, Fan . la impasille.
a «u representant oficial dcl L'un- mema del traban.
•
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lrepiljalee tigres de enriare]] jGc
da beldades am' Ql estudian ,, el dec
gel ceasIderar-se agred t
París', corresponsal
del "Petit Parisien".a Londres
dliu que en un.
despea ele Bu-'
!mil
fa premsa
•carest que
londinenca es relata el següent
,incident:
' El ministre d'Etipanya a Romafia, duo rEAmalfi, i anava a
peu pel carrer do Victorici,
guata un estudien que es ereue
amb ell etvie trepitjar.
El dile d'Amen va- donar a
l'estudiant una be fetada,conteslant-li aquest en la Mateixa forma, i entattlant-se una
limalla en lob regla, en la (mal
el ministre d'Espattya va per-.
dre.
Aquest té la ferina pretenebi.
ile 'detnanar satisfaccions peilgretune—Ilavam. •

de dietari
ALS SIMIS ELS
TOÇAI ,REIM2E.

Les espécies • anitita's tenen • eficientes:
afortunades i époques malattrugus„
com les collectivirats deis bornes. Bel/ mira«, Cl simis f i ns no fa gaire s'ho
passaven bastant be. Al costar dels tigres, la pell deis- qual« 'ha cstat sempre
estimada per a cobrir una chnise-lengute, al costat de les aus del paradis, !a

ploma de les guata es morada per
tetes les clames amh capé], al costat
de la marta. la guitteit argentada, la
"xinxilla i nitres bestloks de pSI del-.
cat propi per a la confecc i ó d'ahrigalls
sumptuo s os, el simi restava en un discret oblit. Només !savia de satisfer

mòdiques necessitats d'algunes colleccions zooitintiques i d'alguns ensinestra'dora dc circ.
Per) tot privilegi ve que ¡acaba.
44;alrehé7d'erna: manera sittuftänfa,
necia simiesca, qur segurament accepta
les leones de Datwin i contempla a
human'tat com lun cas de degenerad)
fastigo s a, ha haeut de sofrir dos ¡huella terribles. De primer, els senyors
,1 112 combinen les modes han tingut la
pensada de declarar que res escau tant
.a un vestft corn un cercie de liéis de
•sitni. Segamament, el doctor Voronoff
•fia erccut descohrir fl tle bta empelt de
ximpancé o de gor i la és
• gländu'es
la cosa mes eficaç per rejovenir els
Ivirnea decadents:
Quina situad)! D'en-vos-en eärree
Trotan-me sota la doble amenaca, vence
cn perill la pell i les . gländulcs. Passar
d'una discreta penombra al migdia de

les cobejance. inamane5,

Naturalment, la cacera del simi hie
esdevingut tan inten s a com la de la
foca, la, de la perdiu o l t . de l'änec
silvestre. .1 gl que haNia de, passar ha
patt. r.t1 molts indrets, hom té por
que l'esp&ie es a plint d'extingir-se.
Acaho al'assabentar- nie qua a l'Africa
occidental. el Goverp ha dictar normes
per evitar aquest malastre. Nu és traela d'una . prohilijció absoluta: sembla
que, considerant mis essencial el ,
veniment del homes que l'agençament
de les dones; el -Govern de l'A frica
occidental fadt la gu . taa als peretaires,
per) no ais deixchIcs • dél Dr. Voronof f.
No tinilricnt res a • dir sobre aquesta
designaltat de tracte 5i la ciencia rridica hagués descobert llfl sistema de

rejovenir les dones. a i xf com ha sabut
trobar un sistema de rejovenir e's hornea , pairA fins ara. el privilegi resta
exhisivament masculf.
tforie, recome-uf-m . 11,a tenen
de queixar-se
crac', desprN
de no lic mAr trobar la marwra rein«-emir -les, l levar-los up c'etpcnt «le leifug ue a henar ci de l'heme. Ilur creen
adversari.
Les

‚Irrt

Carlee Soldevila

Mes xerrameca sobre

els rètols lluminosos
Els retes eléctrica, particdtartaleta els 'que tenen' les lletres formarles per bombetes,
han d'ésser, per produir nefeete
que se desbera, de gintne dimensione i celocals a gran distancia- Els- retols . pelas, arnb
lee consegüents Iletresdia petit
tamany, no eón recomanables:
si se'ls col-leca Iluny, esdevenen
minilscule, U/significan/s, diegiblese si sels col-loca prop cie
la vista, eneara estlevenen mes
illegibles, per causa de la grosMeta- de les -hombetas i de-fa
poca quantitat cine aquelles Iletres n'admeten. En aqueels
tols petits es distingeit un garfaene Iluminosos sense
buix
destriaresli una eserieura.
les Relees sena ritasßa peines no
es • -poden construir acanala,
"des, abc ara les berobetes
encaixonades, i ett conseqüblecia es peed una gran quantitat
de Illim i sobretot es perd
:e/delimitad o cneaertlaturnt
la Ilum, la qual dibuixa la Ilelrä ines ' que bombefece
Aquest acanalat no ha,. d'deser
pac de tallät 'reetilini siné l'enment trapeznidel: aial s'aeonee,guetix tan mejor gruta de claree
Timb- la maleiart anantilat de
Beira fa guel ge recluirla
ere l'acanale rectan gider.. L'in:feries d'aquest enenrxonarnent
'ha d'ésser pintat de Mane si la
Huna que regleetire ei s blanca, o
be de color no macea fose. Pinte, aquest interior massa fose o
negre, cona fet en el rétols
'luminosos que anuncien l'Exposieid del Moble, es un error
:iniperdonable. Millor serà, perh,
que prr a gnalsevel color que
hogi de reflectir. aquell encele
annament sigui chune et• 'roles
les Hurtas gnanytiti potentilt i
miren al davant del daurat.
•
i unes/ equest avantatge,
el detrat domare rriee dignität 1.
luxe gl rZit:01 -durará' lea Ghoreediürnes.
Celdrä dale el elida de les
lletres signi Rimen, a fi ele no
catire en o/mea-tenle que.. ultra
eerletenir envint ridtrede, frenen
claredat. a ha lectura de la inserincid. Aquelle rebata, freqüents a casa riostra. formale
de petites ljetres planes i ernnmentals. sdn una ablecebt que
tiembla
l'anunciador
•
que ele empra no n'aprontare
fea: hi gastarä Val gan/Mil, Pia
'quatre lineen que II costee. En jloc me g que a latiteetena ra
fati
veuen réldle
Ahnix els
mieerable
•
cereptinyolist.
tin i• hl rl Iffirriloha perferle

equell que . ernprä l'eninvieder
Pg atirei.«Wieltrtetaillarndni'anaTnacnli:Pnilefil
enormes. daurarlese, ntbb tren
rentee de petenti heittibelest de

tres . dolorg dltrenls; cl rellAtgle
regulador kle lee eneeeee 1 db
les amigados . proddedt • In fin den

variefate 1 eorntlihnelohe de eolera del . 'nlatelk Mantel: era en i
rengle
ara el-cent
•
eietilil o. .iii: SIN-alee
.griSf'enya drareerlli‘:temllb
Il ii ip 'ratole det en:
ter, cal que curen de rrethlar
ele vidres de Ve bombetes tan
bon punt P g" .le g Onleite{Xf11, n . fi
robar slgui
quo la mullid
«temple , Cel tembe'que ehIre lee bninbrilese'signin rolorE
(lee. signin blanenies, p ta nlhl
haei eap de !milete. elle tedri
!leven leuel ti ', tablar)l ticatenme nundnien: inl. ore' dril
tourd de 1,0. ollo tpni / t 'Id traed
ni una d'apitenelm .%leA extgetk
Ita nenrament ennslant, una rebonlIp•lea,
visid
otto. nalur: •Itneol. «isla diners.
el
Mis
no
vulgui o no
Ja se ,, ap:
•

L33 ú

t 9 113911ite 3

reiseöitmeel.ejei,e.Mj
feeet(13 ' un «'ert goa lote primita-lava el fans
carr,I de cremallera ami, un i diana aetitud
amar«.
.
barrera? .
g
It3 g u a, e desea del Irittig !, s'aguan•
tf,
,eat ato. % Ti! come 1,',neia del seu
deure. deserta, l'era reaoc.
deu?, smueni u una determinada laatl.
den «me s'adula perfroullttent 1/ 11 1 1, el
tatisatan, amb el parlar Se !a ama, nud,
la mentor de Ira JlelleeN.
uowtO una
ultra bandera, III iota tus em-salt d'equeata manera vi confliete _ Na hi
el a
a dir, end nen ea 'liare remuldre'l
Tachen amb ele e.ous guatea i ola;
aluna.
QlIl

no

• l'aulé salwah que !a tinte«. que 'nativa le,, eülleretes I futquilletet que

monr,f,
bota 'l en
o uvine13, de valor.

hatettt deasee

:11111111111111411111111111111111t11111U1111111111111111111131111111111IIIIIIIIIIIIIK1111111111

getelnr-hi el une en!, ono

no es pO g i ti nounainr niel. 75111,
estimern pa g ar un u per
•
eent talen raes, llet ron(tensada. el g atee que fol nne
.v1ure en, una cantal d'innoble:4,
rbfol8
. Senvers anunciante Apu ¡ennos, si vr,leo, alneui pm` rent
el vo,Ires peofItifeS, per"« no
rii tt ter- imearions t•alluenques
ale vostres rbtolst el n•elries: ro

nPa guett launnor ei dia
Im p uesta ni els (numen cros. El -«
retes
han
dre !s cada nif, fías a la ntt
.Tmfici. a encara unan Iota In
foin % d'a q uel! dia estient
ele apaguen, ara econ ara,
f los 1181e .: once del N'Asuro, privara nimm' elo gnie une ca de premie-a i llamas de Den.
un alee pece, hene sencere:
D i versifinitett
vogreeS Amaneia tedie/ el linee rieles
fa( anee, de dell a bale i de haie
a "9, ondnlants o lid da 'dale,
eitrzaguelant o te ; l'em paque-

jant, radlant, rodolant o bb ea-

pirakjant, barrejant-hi figure
de moviment. simples i expressivem.
Un rätot Hurend timen cal de
s'encela ntat tot dure cota, di
lampon de mot en mot, sind
Iletra OT/ Iletra, obliglrit, el «j o'lletrejar-lo a totha en, coi, ni
lote els transeünfs fdssini
fants de beceroles. Aquasta Es
lä fir4I1 efieärie de l'Intlocl,
aquest foreds cionfegir obliga/
fins al vianant que je se •saes
'fe ciar meted lardee ' tea'.
Aglest delletrejar feremideble,
eiiin si ros roas/lineal a rana da
mara. amb tascó de ferro tiene
ente , el enmiele té eireet la
magestat quekom patet'ele
na inscripció d'invisible m'a
argentina emerivint damunt
nit l'anunei littmlnde E e cuan
colpidor ammil proeediment ere-.
reme' Ilnminds cree eongieteta
en traseador, per meya de Van/plació eruta, un relol mannecrit, improvisat a ni:1 rada vegala, clamara- d'un enorme
La mi«hAll eellecar-ar
quina •ampliattota tramet una
qualeevel perno. inneripeid
na po g seidora de hon tipus ma- .
muera eeeriu flamead d'un
tit vidre fumat. pea.- mitjà d'un
escuradents. Al (-arree apareix
en eureiva el•miraele d'una Mi• ripeid gegantina,'
tracrula amb una • liengeresa
re re eallosa•
una de bis !rebeles« mese Sorprenents SS la del räfol
Vermelló i blau violeta, amb Iletres de tub «1'Ire enntinu i arfa) Ilum de vapons de mercuri. Aqursts retuls
i els perfeelfissime de Immbetes,
edn ineravellament de la /III
1-latieran. La "Vine Lumiers"
roai

he havia esInt prodlginsa.

nient una ara, per obra 1 gräeta n'agiteete •tole, eseatalpats
a atile.re e Ule: haluarde i tots ele
InetetteCtked4 earrers i places
rollindants i adjaecnte i eld,te
dele nitres haerie. Pelan rada
nit incendiale d'etatteet em p avethie pampelltigueig 1 daentelta
corp retunlora eteetoinneid vermelle 1 bien fiaos. El ella que
'enmiela" tin proredtment per
eneendre i almear continuaaquests nì'l««b dc vrtpors
mrreuri, resheriarrament
la nit rellevindra épic.
Una allra bella he/bella tou
la d'aquell retol . mültiple que
encenit i apele -ave anlinCis de
test canviant damunt d'amtella
enpecie 'd'estacad' dis ta reneatriI ene hi ha a la placa do Cataann,,
lla empresa iraca««A fa
tina tenme qu e a q uella balees.tia no s'enceta. Erneesssä p robatement per desidia de! tifopiefarf de l'empresa enmieladora etnia°, renovar les bombe(es mortes 1 metlelles, les qua is
cada dia eren • mós nombroses.
fins 'al punCeie . els anuncia
farola del idt,Aquest
potser piel; dinere
Pu aquel! entinad'? Quin disgust!
I...honite se naiirenceria els cabells i te.' crernat Cplef en
aquell diestra de pata hom no
pot intentar res .da modera ni
et
d'interessant,peraue públi
no respon. Certament, el priInfr d.' no reerndre al gen
delire ion l'erupreseri.
A la /aldea de ' Catalun ya hi
en metes terral,: hastefee ales
ferre destinad«'« n. Of l ti1011ir retdle boditioson hasti des huiclee. S y nyer Pantacatut. genyor
TeixidA,SItuyor Sabadell, senyor
Mercader, sonyor flalancd. yiSa,
sonyor palee, alle 1 e niu la eta en crol 1": diamant. posen-nos
„o rouptlea boetides un bel! retol Iluminds, un antivei que
Snei (lardar ernbadatits tots el«
herrete/ene de Tinreetnna i ele
foresters tole rada dia errlhen
anth el cerril aguo' va i ve
'tinta".
J. Haca
_

II S PI cc'ols 3
Comuniquen de Viena que la cataspanye ele ctoraldnit co illcOCAL Les riceciona.tIndran llec el Si d'octubre. Eta
partits governamentals, els reacciona.
ri9 i nacl.onalistcs aloman) s, combaten
tuca nissadament els socialistes, els
quals prevenert als electora que el
mantoMnent al Poder deis elements
reacdonaris és una amaina per a l'e.

xlstenc.a de la República.
En el« rentes parlamentaria aus.
t rae s , honl Cren qUe les eleecions no
E:portaran can y's gaie =portada. El
vi Ii Parlament austriae era imcgrat
per Ps clericals. secialistes, 31 alemanys nacintalistes i 7 -udertistes agra.
rig.
El nombre dels dieutats,en el non
t'ultimad serä reduit a tiS$ elle Une
de Uta.

ideeabte. 13 d'octubre da 49211

COTITZACIONS
•ORSI MATI

DIVISESESTRANGIERES

BORSI NIT

Palo Talle obra obra Palo Tanc
i'2, 6 '3
11 6 a o ',._
rai 8, 75 .21141 01-7. 80'8.
1O
8,
.51•3. Sc
30
34.'
11 '5C- J..1 54 14..'
41'1
41-50
0325
6? 1
61 X
113 ¿e
"3'2,
7310
221 at 731,
vi •s( 122 %.1. ?Ir

Obra
O' c
521

Nord

Alele/tal. .
Al •talfis .
lt
”etron.

T. Metrop.
let,soc•e›.
tulnnials .

melles
Fiiipines
Interior. .

Alt

BORSA TARDA
Nord
%larant. .
orenses. . . .
Sie trop. . .
P. C. aletrop. .
Colunials . . .
Attelles
.

BORSA

1Mr3 Alt 1415 Tanc
2 09.
a .4 haI
61-0 6 0 CO8 633.
1150
4
- 31- 131 • ..9 121' 5 VP
4/.
7
1 . • O 14,10
6775 6;65 629, 6c65
11303 114' 113 56
t.4
2:4541

coima, argentines
Estertor
trenes
Nosa York
Esr•inya
Su is>a

Holanda
Baba
>necia
Portugal

trenes

'In
3r a
7 98 11
0 01 .6(6
O815

corones,

:t493
3900
3900
22500
25705
2181

Argentina
MontevIdeo

xite
Berlin
topenhague
Yokollanta

BLATS

FARINES
Foro
Ex t ra local
de
corrent local. . .
.
de
Blanca extra Caatel/a.
de
current Castella.
de
Pana . . . . ...
de
. . . .. . . .
(Presa en pesseles san de 100 kg.
daniunt carro aquí.)

Et.peetal
zeteete

(le
de
de
Ile
de
da-

41 a 44
24 "
21 " 2 1 1/2
00 " 00 1/2
IS 1/0 " 19

c,.

301-50
299 50

44 50
3050

Ile

de
de

de

Ile
Ile

de

71 a 70
"
11 " 12
40 "
45 " 46
35
36
40 " 41
84 " 35
35 " uG
" 38
SO "
37 " 38
43

Desatines d'arria

alongetee

SUCRES
Nova York
Tasca 11 octubre
De • ealbre
565
050 0 0230 Mar.; .
.
. . . 5O
2358 O 232, Malle .
. ..... 401.
J ultol ...
434'

95 " 98
90 " 92
80 " 90
100 " 125
44 " 45

Munan' carro atara.)

Ae. Audalusoe, 016.
(lbs. .1telalusee. 1.., 275.

Andalusos, 2.', 206.
Citmres 'taz, 354
Aceions Nord, 710.
Aecions Nord J.', 705.
Patat.012 t 1...
tareeleena 1... 74e50.
Asteries 1... 08250,
Astdries 2... 008 074' 10.
Riotinto, :278 =80.
'Vahees Fui13., 2508 2700.
ltenda frase. 3 per 100, 557j 0 5595.
Rend a rcanc. 5 per 100, 74 0.5 74'40.
Nord 2.* srie 077.
Nord 3.. •&ie, 737„
Not'] 4.. sWrie, 74150.
Nord
sWrie, 65'4.
Lleydes, 088.
Astaries
730.
Priorat, 724.
Pamplona esp.. 6
83.
l'aleucht Utiel. 080.

Alacaut 2.", 082 743.
Alaertut 3..„ 838.
ce res 0(115.
t'sördobes, 272 280.
Andalus°. 1.. ,ar., 222.
And e llusos 2.. van. 555.
Atelalu.o. 1017 2 i.cr 1 141. 1121.

Badajoz. 243 10 245.
t 'cd.
21:;.

La junta directiva de la Can/Era
Mercantil d'aquesta ciutat, reunida ett
sessió ordinaria el dia to <Vaquen mes,
després d'alguns acords d'ordre interior, i d'haver-se donat compte per la
presidencia de la complimentació
tots els que foren adoptats co la sessió
anterior, va passar a tractar de les
qüestions següents:
La primera i principal que fou traelada en aquesta reunió es la que fa
referencia a la petició formulada repetidament per aquesta entitat i reiterada ara darrerament de que siguin
traslladats els Encants, portant-los del
seu actual emplaçament a MI altre de
més adequat que l'Ajuntament ha de
assenyalar, però que per a complir els
desigs d'aquesta Carnitra i del comerç
ha d • esser sempre en un trae extrem
de la ciutat fora dels nuclis urbanitzats
deis que Iti ha els comerços normalment establerts.
Referint-se a aque;la qüestió, el president .senyor Cabré. va donar cumple
de les gestions darrerament practicatles
i de l'adhesió a aquesta campanya
tres importaras representadora centratraques i dels veins. aixi com d'algunes
assoclacioni d 'arnics de la ciutat.
Els concurrents tnanifestaren Fttpinió unänime de persistir en aquesta
campanya. que a mes a més de la importancia que te per ella tnateixa poi
tenir eran a conseqüencia la resoluei6
definitiva de tots el, problemes basats

EXPOSICIÓ oE•MOBLE
STAND N. Ro 120
Visiti aquest Stand on poirä apreciar l'alta
qualitat deis mobles i prettatgeries d'acer

rexce:lencia de les calculadores

"BRUNSVIGA"
V. GU1LLAMET - Rda. Universitat, 31
BARCELONA

New Orleans
"anea anterior .
onertura . .
S o on g telegrama
Tatua

SUCRES
Continua eseassejant aquest article,
degut a l'al-unzol elevat que regels, el
qua 1 no perrant cobre partieles de l'estranger, coscan els preus tuals els
següents:

Mel, de 160 a 168.
Terciat, de 178 a 180.
'entrtfuica remolatxa, de 175 a 177.
.Quebrat ella. de 180 8 182.
Nanquines, a 170.
Granets superiors. a 200.
Mases primera refinats, de 210 a

GARROFES

Xipre 1 Creta
Negra Vularoe, nova
Negra (Asiente nova

de
de
de
de

42"

Negra Matafera nova
Negra Eivissa itioa
Ile
Mallorca [tina . . . .
de
(Preso en rals 42 kg. sense san daMisil carro aula.)

90 a /00
63 64
to1 " 63
III " ro2
58 " 59

• FARRATGES
alfals primera
alfals segona

,39 " 40
:17 " 38
se, " 37
33 " 34
2:, " 30
29 " 30

. lIC
de
de

Palla liargueta
Palla corta
(billa d'envera

de
de
de

de
de
do

de
do
de
de

(Preus *en . pi: saetea 40
30 a 31
22
23

carro aqui.)

120 a 125
112" 115
103 " /08

Turró. 1'. tu. Aragre, de 212 a 214.
ldem 1'. G. Audaltn.ia, de 215 a 217.
Pilons, de 214 a 210.
Tallar, de 225 a 230.
Pn•us per pessetes els 100 quilos.

9 a 9 1/2
8 " ö 1/2
6 1/2 " 7
S 1/2 " 6
O 1/2 " 9
1/2 "

ica.'4Amtint

POlpa remolatoa
Turt6 de coco

120 a 125
87 "
05 " 100
00 " 91

de
de
de

de
de

1 Fartna »osa .
. . . . de
(Preus per tira a (. amb sac dainunt
carro aqul.)

CAPES
Aquest artiele segueio pujant de
preus en els punto de proeedéneia, es-

213 a 29
25 " 20
33 " 34

perant-se que repercuteixi en aquest
mercar.

CACAUS

VAGONS ARRIBATS

Estilo nealnint-se les exist¡dwies.

E8TAGIO M. 8. A.
40 de Wat; 1 de farina; O de eluda; is d'orill.
E8TAGIo DEL NORD
4 de //tal; 5 de latina.

en la competencia que sofreixen els
establiments mercantils, com el de la
venda ambulant que continua prencupant els elements directius d'aquesta
associació.
Es parlä també deis assumptcs d'interés general pendents de resolució de
la Comissi6 mixta i del regim dels
Comites paritario.
Havent cstat fixada la data del 13
de novembre cona a venciment de • la
darrera pròrroga establerta en el "modus vivendi" vigent mira Alemanya,
s'aeordä fer till resum de leo diverses
peticiono elevades per la Cambra al
Poder públic en relaciü a aquesta qües
ti6, concretant així les aspiracions dels
comerciants inscrits en aquesta entitat
i que han cercat el set' ajut qi.en s'ha
tractat d'establir definitivament Irs relaciono comercials entre Espanya i
Alemanya.

CANYELLES

Idem número 2, a 710.
Motu niltuero 3. a 090.
ldem M'unas 4, a 070.
Nina, a 545.
Basur,:s de Ceilan, a 400.
Prens per pessetes els 100

Banca - Canvi - Valora - Copons
20, Rambla del Centre, 20
Paguem el cup6 núm. 40 de lee
acciona Foment d'Obres i GeneInmuten. • 25 /motete.
TELEFON 1430 A

SOLER TORRA G.
1
BANQUERS

MANS

Pretus per C ras i lieetalitre i niercaderia ¡tusada al celler del colliter:
t'ora/aoje', facilitada tier l'Associacid de
31agalzottistes i Exportadora de Vius
de Barcelona:
Peneels Llano, a 165 peeseten.
Idvm neon', a 1 60).
Camp de Tarragona Llam e, a 1.'00.
ideal ídem negre, u 103.
Conca de Barbara blane. a 1'65.
ideal tdem negre. la 100.
Vilatiora i Celted uegre, a 145.
Agilidad& negre, a 1'45.
Martorell Mane, a roo.
Mistela Llenen, a 205.
Idean negra, a 250.

(Mesita, S. en Ch.
ZANCA, CANVI, VALORS
Rambla del Centre, núm.
I
TPI6t..0• 12:10- 1231 A.

uni
3050

ACCi011S

FOMENT D'OBRES 1 CO STRUCCIONS

Sants d'avui: Sants Eduard, rei
d'Anglaterra; Daniel, Samuel, Lled i
Nicolau, martirs.
Avui. dissabte, a les cine de la tarda s'inaugurarä al Salí, Purés una
exposició d'aquarelles de l'artista Joan
Martí Torrents.
Celestial ambrosla: cale LA GARZA.
El Casino de Les Corto ha organitzat llt13 quants actes per celebrar la
festa Majar d'aquella barriada.
La companyia del 'nutre Espanyol
representarä "Baixant de la Font del
Gat", hi haurà sessions de cinematografia, partits de futbol i bailo.
Avui, dissabte, a les sis de la tarda, tindrä lloc la inaugurad() oficial
de la temporada d'Exposicions d'Art
de les Galeries Laietanes, ami) la de
l'artista senyor Lluí2s Roig, i una nodrida i selecta cullecció de pintures
antigues i modernes.

a rió de 25 pessetes

de! !doble

Exposicié Internacion3i
•
PARC DE MDN fJUICH
meza

Ii

II

• Esp'endides testes p e r a dura diumettge dia 14
TARDA. - - SOLEMNE MANIFESTACIO MUSICAL, GRAN
CONCERT PER LA BANDA DEL REIM. COS D'ALABARDERS, DE MADRID, DIRIGIDA PEL NIESTRE
EMILI VEDA, I PER LA BANDA MUNICIPAL DE
BARCELONA, DIRIGIDA PEL MESTRE LAA1OTE
DE ORIONON. -:- ENTRADA UNA PESSETA.

FI

eus
S

Di luns, dia 15, a la t d rd
SEGON DIA DE MODA -:- A LES QUATRE, EXHIBICIO
DELS MANIQUINS VIVENTS A LA SECCIO RE-

El

•

D'AALABARDERS -:- ENTRADA

Metge agregat del; Hospitals de Paris. Gola,
Orelles. Consulta de 4 a 6. Consulta
económica d'II a 1. Ilbla. de les Flors, I, primer.

Llobet

Ras 1

set] consultori d'ORELLES.
Er. FERRAN DO ha trasiladat El'OLA
I NAS, a la RAMBLA bE
CATALUNYA, 65, PRAL. Telbfen 1 11 ti- .

bell. Poden assistir-hi totes les as
dudes.
Secciö Permaaent d'Educació i
trucciét.-A les dotze del matí, Ilitia;
lectura artistica. A dos quarts de e'
de la tarda. Rifa de Figurins. A
cinc. conversa instructiva. A les
lliçó de dansa popular catalana, a •
qual poden prendre part totes les kilt
ciades.
El dia 13 començaran les classes,
l'Ensenyament Secundad.
El dia 16 començarà la classe
enana popular.
Des del dia
serà oberta la ins.
cripeid per les classes setmanals
Cuina Práctica, Cuino i Rebosteria
Classe de Cuino popular. - Lli s.
de la settnatia:
Dimarts. Llenguado a la Cleopatra.
Dimecres: Medalló de vedella a 'a
Florentina.
Dijous: Coliflor a la Favorita.
Divendres: Pastes a la Nantesa.
Dissabte: Préssecs a la Mantenou.
Avis: Poden assistir a aquestes
çons 'totes les que els interessi.
si són com no Rin sOcies de lira:,
tut, satisfent 025 pessetes per un tquet que seis remetrà abans d'eran:
a classe.

i pene 111.1ei l.
Elegantissini,
mdaels creacid I lo la casa LI,rens Germate. Uta. Flors,

GABIES

La conferiracia que havia de (llar
l'Orfeü Gracienc el president de la
Diputada. senyor Joan
jals, queda ajornada amb
les presento circumstäncies.
La f411/2zei.n pornainent d'Edueae44 i
trucelf del l'entre Autonomista de IN
powlents ele/ Cosiere i de la IndO.tri..
fa pabilo que / tel 15 al 19 del eorptt.
mes s'efeetunrit el canal
les maulea
les provisionals per lt lete definitiva,
linde n
elA exanieus peudents
in g ressar a le, -res Eseoles Si . r

mati.

PER MANYEIR

Dimarts vinent començaran les classes alternes de Taquieraf t a, de dos
quarts de non a dos quarts de deu del
vespre.

"Qr/ItEHA

muy - Stbd d•

•
La jnventut de Les Coas ha orcanitzat algintes andIcions de sardases
i balls de societat per inaugurar el
seu estatge del carrer d'En Galileo,
durant ch, dics de la ie •an major.

Pcdeu com p rar calçat com .-

II
N

imeemmeamemzummommamei r
J. de

2750

loa
at
1.a

Torro Crema

N

TROSPECTIVIL GRAN CONCERT PER LA BANDA
DEL REIAL COS
UNA PESSETA,

2,731

1503
vi 59
15 06

L'Associació Ferretera efectuarä una
visita conectiva a la Li niversitat Industrial demà diumereel a les den del

moda "NIARYCEI."

II

s

15 "4
15 20
15 27

NOVA UN116

tre.

E

•
1h43
15 40
1550

Mata.

Gaseta loca

Demä, diumenge, a les dotze, a
tatge del Centre Social de Rettem. Tallers, 45. I. es donard la primera Ilitó
del present curs de Cuina practica familiar per a 5er-13T/retes, explicant el
seu professor N'Ignasi Dominech, la
manera de fer el plat "Vedella saltada Merceditas".
Les senyores i senyoretes a les quals
interessin aquestes lliçons. poden assistir-hi encara que no pertanyin al Cen-
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Lloc dc reunió: Pina de Catalunya, davant Estació de Sarriä.

1922.

Mercats
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VALORS - CUPONS - GIRS -CANVI
I Pagarem el capó núm. 40 de les

mitre

2741
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pessetes sobre la recaptaciú de l'any
1922 co Ins undeixes dades.
De 11 de gener al 211 de setembre
proppassat porta un total d'augment
de 0.378,8. 54'47 pessetes, vista la reraid:m g:, en la mateixa data de Fany

Gener

tila.

RAMBLA DELS ESTUD1S, 13, 1 BONSUCCÉS, I

De l'u si ao de setembre proppas-

01017

Demä. diumenge, a les onze del mati, el Gremi de Professors particulars
de Catalunya celebrarà junta general
extraradinäria per estudiar i aprovar
que sobre assumptes d'ensenyament ha de remetre al Directori
militar.

Fills de F. Mai Sarde

Ingresaos de is Companyil de% li mocurils de M. S. A.
sal l'esmentada Cornpanyia porta un
augnicnt en la recaptacin de 328,42018

PEBRES

I

Dubre.

21 50

Des del propvinent re d'octubre 1
continuant tots els dilluns, dimecres i
divendres, el professor N'Antoni Durä
i Martínez ensenyarä l'Esperanto al
local del grup esperamista "Barcelona Stelo", Marqués del Duero, tor
(Fraternitat Republicana del Poble
Sec), tnts els die; dc 9 a to de la nit
Li duració del ene: seil de tres mesos, gratuit i per a tnt, do: 5eXCS.

Sinzapore Mane. a 710.
ldem negro, a 070.
Penan i
a 650.
Tabas,. o Jautaiea, a 7,90.
Preus por pessetes els 100 quilos.

Ei PAGH

Octu,

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4
de 8, i dinar a l'americana. de
9a

Ceilan extra, a 825.
Ideal número 1. a 730.

Lid condensada

del dia 12 de setembre de 1923

LIVERPOOL

Preus de Colonials

Blanca arru gats alfarnates 5 8 /60 de
Blanco arrugats alfarnates 60/65 de
Pelona . . . . . . . . . de
Llanura
(1.
Gentes . . . . . .
. . de
(Presa en pessetes 100 kg. amb sac

D1sp.

flora anterior . .
Obertura . .
:4 .. 4011 telegrama .
l'anca . . .
.

CAPES

Per di e osic ió de la Junta de Llotja, allir se eelebrii la festa de "la raza", reslani !anca! dit Centre de Conlratacid. En
..feete, el mereat restä taneat, peró a l'ora entre la piara p ala u i el Passeig d'Isabel II, es veieren bastants rotllos de venedors, aempradors , corredors, re presentant 's, -etc.
_S'efectuaren algunes vendes i roni es natural sonse variar-se els preus d'abans d'allir.
En resurn, pedem d'ir que a Iguns no Id porderon el dia.

limniur esp., 135 15525.
Exterior 4 por 100, 105.
haue Espanyol, 513 41M.
Ay. Ala r ant, G18.

NEW YORK
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3/4 1
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(aves 'tatua vellos. . . .
(UPA Extrem. o Andalusla noves,
Falena Ellrem. o andaiusla
tavons estran gers .
4l a 43
38 I/O Yül' eb Segura
37 1 12
Veces Andalusta noves
:33" 34
Veces estratigercs
Veces verdes
Escipola mi/tallista
Eseslola Me/U/e
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.34 1/;
bit " 61
64 " 6850
39 .50 " 60
46 " 47

. . .

Londres .
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1•;upanya .
Holanda .
110111 . .
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MERCAT DE
Arar«) 1 Navarra
Cip tella 1 Mano'
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Cana Esp. 1111 1 Nata 2
Tantea . . 229
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37 1/3
65 I/O
7480
45462
3353
25365
11577
2956
/7/65
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MORSA DE PARIS

BORRA DE MADRID

4318
18241

Sulasos
lielguel.
1.Ires.
'Atores
linlars
Mares

DIA 12

DEL

1

I

metament de frene. Esplen.
did Bazar. 71, Salmerón, 71 I
___...1

Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Duna. - Secció
nent de Religió i Culte.-Diumenge,
14: A les vuit del mati, "Missa cantada de Comunü; de la Contraria de
Nostra Senyora de Montserrat.
Per raono d'organitzaciú interior de
les classes, la Santa Missa se celebrarä a un quart de m ' u cii lloc de dos
quTrts con/ estava anunciada.
Secció Permanent de Bralioteca Circulant i les onze del mati,
Sceció mensual de Lectura explicada:
"El conte". Aquesta sessii; tindrä !loe
a la Sala Mentserrat Patxot i Ra-

especlalitat de la casa
Passeig de Colomb, 2
Telefon 2826
Aliir watt 013 teins d'un 09 del al

rer de Crem , t Gran notificaren ue
els
robar un rellotge d'or,
peksetes, un auen d'or i diverses
,e1
de roba.
Ignoren COM 111111 entra t al pis ehr
Ilaireguta.
Fins el 20 del eorreut seguir:4 tn n
la matricula per poder assistir a 10
elasses de l'Ateneu Encielopédie
pialar que colnprenen aquest cites le•
sea-tienes ussiguatures Curo prepar,t,
Ti. Arittnti,a, Odiad mero,nen, urr
0, e llana ; 1:rantütica ("este Lar
tui. Tenedurin. Fraue0s, K-1)...
rento. Taquigrafie. Cultura lisie& Lec
[ida artfsti, ¡ plano ¡ NItrit. ai;ot
aquesta dIlima e ntot nyallAtti. eom al 1$
anys, a arree del professor N'Eses) lid

Martin.
Pase.at elit dil quedarh
mear 1 ase/J.1d la inurripeiú que segveir
ettcant a la Secretaria de rAte
(larme, ap), de 9 s 11 nit,
Beguda per a denle, : cate LA GARZA
diumenge. dia 21. la In>,
ele', Catalana de Cultura Integra] ..bre
Atlilutida" efectuarü una visita • 11

31entora .11sinti, que afine eornbiusda
ami) usa peala excursiS que es fati
litatts pele vo/Intt t .; del
unintese leas els SM'iri i eimpalitzetali
a lea 7 del watt da% ant :fr11
ferrocarril. el&tries ate l'ataluoya.

Foro 119, Santa Rosa
ORUCH, 74

Dolços exquisits. Pastes

seques per al le. Vins,
cafés i sucre.
Casa de conf l ança

•
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DE TÁNGER

inco-arip:o-espaajola se o-lebrara a Par::
ten:
pel
gnu
-o--

ha input a licsm, al Km• iia, fa pririn Manda igierac:osal ä
gagos

París. rt.-En els cercles parlaments comença de discutir-se la data
r- . 1/able de la reobertura de sessions
c!, les Cambres. la qual sembla que
s'efectuara el dimarts dia 13 de noNembre. Es probable que el Govern
ordi la data fina en el Consell
nutres que se celebrará el 18 de rae-

Moscou, la gran s' ala de
Kremlin oua inaugurat la primera
conferencia internacional de pagesos.
Di eren representats umbrosos pul-.
sos, entre ella Rússia, França,
Alemanya. Txecoslovàquia, Hangria i els Estats Units.
En el seu discurs de benvinguda
Kabeln ha exposat la necessitat ele
presentar un front únic en la tienta
sense quarter contra els propietaris
i el capitalisme.-Radio.
ELS SOVIETS
I EL SERVEI MILITAR
Londres, 12.-Telegrafien de Noscon al "Morning Post" que el Govern soviètic es disposa a publicar
un decret manant que els russos que
resideixen a l'estranger venen obligats. er, complir l'edat per al servei
militar, a tornar a Rússia.
En conseqüència. els agents diplomática i altres representacions sovieligues acreditades o no prop de les
potencies, han de confeccionar a 1.9i ene. ando urgencia, la llista dels
russos compresos en la categoria
afectada pel decret.-Ractio. •
ACTIVITAT DELS SOVIETS A
LA FRONTERA DE POLONIA
I DE LETONIA
Londres, 12.-Un despatx de Moscou, del corresponsal del "Morning
Post - , diu que fa algunes semi/mes
que regna gran activitat entre les
trepes soviétiques destacades a la
frontera de Polònia i de Letänia.Radio.
)0(
LA CAPITALITAT
DE TURQUIA
Consta/Innoble. 12.-El Govern
turc ha decidit incloure a la nova
constitució una ciar/aula traslladant
a Angora la capital ele Turquia.-Radio.

Ñittn

/

\questa legislatura extraordinaria

un programa molr carregar. La
,mbra terminara el seu mandat i
• els sis o set mesas que li resten
ha de resoldre gran nOmbre de proh' mes importants, entre ells el debas
s. bre la Ruhr. que ocupará sens dubalgunes sessions: després es discuta el problema de la reforma cincal a continuació la Hei sobre l'org anització general de l'exercit. atahart amb la discussió ele la prórroga
' del pressnpost de 1923 per a i'any vi' nent.--Radio.
EL SOLDA DEL MARRDC ANIRA A PARIS A INAUGURAR
UNA MESQUITA
París. 1 1.-Segons noticies de Raba , el solda Muley-Yussef vindri dintre de poc a París per inaugurar la
mesquita musulmana, la construcció de
la qua l s'esta acabant.
Sera la primera cegada que un solda del Marroc es traslladarà a l'estranger.-Radio.
IMPORTANT DESCDBRIMENT
DE SEPULTURES PALEOLITIQUES
París, 11.-El membre ele l'Institut
M. Charles Deperet ha drenar a l'Academia de Ciències una conferència
sobre els descobriments de sepultures
paleolítiques efectuades a Solutre. prop
dr Macon. on, com se 5 ap. existeix
• dels mis valuosos jaciments
lustórics de Frasea. Aquestes tombes,

de‘cüberts sota un enorme pilot d'nsses de cavalls morts per tribus nóma-

de/ de cacadors, contenien tres esquelet/ humans de la raça quaternäria
C7,-M aguan.

E• concedeix gran impnrtäncia a
- • s descobriments per la Pum que
a la tan debatuda qüestió de
1 , • •nultures paleolítiques de Soltaré.

•

LA ZONA FRANCA DE GEX
SUPRIMIDA
_l'YA PROTESTA DE SUISSA
París, 12.-Ha estat publicat , un
decret pel qual queda suprimida la
z,ng Franca de Ger, a l'Alta Savoia.
-Hayas,
Berna, 12.-F.I Consell federal ha
decidit protestar contra el (lecret
francés que suprimeix la zona franca
al país de Gett (Alta Savoia), per
c nsiderar que viola els drets con<Telas a la Confederació pels Traetata de 1813 i 1816 i que es troba
també en contradicció amb el Traetat de Versalles.-Havas.

fi/

FALSIFICADORS
DE DOCUMENTS
•.f . , ntevideo, 12. - La policia ha
leert una vasta banda de falsirs de documents,
en operat nombroses delen-

Ci

PlIDDUETES RUSSOS
A LA FIRA DE 1,10
',Tocem. II. - Els Governs
ls le-s Repúbliques sovietiques

dreidit d'enviar proetnetes
ti • mostra a la próxima Fira de
.1 •
Radio.
Pi

t REORGANITZAR SE113TIS
r2g,nra,
- El ministre
^onomia ha deridit de ron_

ef;
• -tar alguns especialisles • r• tis per tal de reorganitzar
el- serveis. - Hayas.

-°-

DE BONA
JOARRIC WILLS .rENC

110-MER

Noca York 12.-E1 horadar negre
Harry Wills ha ekrrotat Homer Smith
al segun round.
El match era de quinze rounds.-Dacae.-

o(
ESCISSIO. EN. EL ,PARTIT 110NAROUIC PORTUGUES
UN PRETENDENT
DE VUIT ANYS

Lisboa.. 12. - L'article de l'ex-rei
Manuel de Portugal, publicat en cl
diari "Dborreo", ha produit gran seissacié en els tercies politice i ha miginat una escisió en el partit motearcede a causa dels dura atacs que l'exrei Manuel d'rigeix al partit católic.
Els conservarle-m/s católics. capitanejats per l'abat Mark/1w, s'han electarat partidaris del princep En Duarte,
pertanyent a una brasca deis Bragnza. emigrada a Austria des de fa moIrs
anys. En Duarte cumpla en l'aetualitat
vuit anys.--Radio.
)of

ALLIBERAMENT DE TRES
AVIADORS ALEMANYS
DETINGUTS
Brusselles. it. - Han estat posats
en Whertat ¿e tres aviadors alemanvs
detinguats darrerament a Knocke, els
quals han cstat invitats a sortir
Bélgica dintre 24 hores.-Radio.
.)0(
UNA EXPLOSIV) A ANVERS
FERITS 1 IMPORTANTS
DESTROCES
Anvers, 12. - Als magatzems d'una
importan! agencia de transports d'aquesta ciutat s'ha produit una captosi& que ha causat alguns fer;ts.
I.es cases veines han soler! impar.

tanto destroces. essent les pèrdues de
consideració.-Havas.
-

París, ra. - A Concy-le-Chateau
(Ai/ne), alguns periorlistes han celebra tina entre'vista amh el germä de
• solini, el qual és co»tracfsta d'ob re s a l'esmentada ciutat.
FI germa de Mussolini ha declarat
que no pensa tornar a Italia, sitió confinuar a Franea on resideix des de fa
anys.
"Italia no s'ha casat amb Mussol ni
-ha dit-, i aquest no vol abusar del
sea poder. Jo continuaré portan' la
m/ va vida obscura i tranquilla.-Radio.

EL COMPLOT CONTRA EL PRESIDENT I MINISTRES ROMANESOS : DUES DETENCIONS.
Bucarest. t t. - De les actuacions
policiaques semble desprendre-se'n ,pie
en el complot descobert contra la vida
de l president del Consell i alguns ministres slav'a atemptat lambe contra
alomes perseinalitate de la banca i el/1
perindieme. La noticia ala incautat
d'armes i Municione.
Entre lee detenc r ims efectuades figuren les de dos estudiants. que han
confessat de pla Ilur participació en el
complot.-Radio.
LA SET I . A DIO ECONOMICA
ITHONMIIA
Beldaprist, 2.-Un comunieat

OBRES.

MIG F.NTINA T LA CONFERENCIA IMPERIAL DE LONDRES
Buenos Aires. - L e S PTOU
Sirj
d
dol primor ministre
d 'Australia a la ConferimcM
Landre., me el (pie
es refereix a la tarifa de preIeremaa per als domines ang le' han causal considerable
treer.ssid.
Eis diputats ennservadnrs denl a lee n sil Congrés que aut niritzi
Covern per augmentar o ref
luir fins un cinquanta per cont
Cis drete sobre les moreaderies
estr angeres vigores quo ek altr es palmes neguin o re g onaPM In preferencia a 105 inlPrI rleions dele principale pro'Atetes argetetna:-LRadio.

LA SITUACIÚ te,ALEMA'NYA

ele earaeter °M'iris declara que
110 hi Isa cap relachl entre la
(plestió de pemprestit estranmor cts favor d'Hongria i les delibertcions eronbmiques que
;wat romenearan ande els Estafe VeilIS com
tampoe amh les relatives als
trae-late rumore- jale.
L'arranjament d'acuestes
tines qüestinns eera tramita' en
forma completament indepundent.-Havas.

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CEN' SUCA MILITAR

uu•

Interpretad() de la crisi

freideil labia

I)E

'LAP 1ÕX5 DEL GERMA
LE MUSSOLINI. EL DUAL ES
1 SENZILL CONTRACTISTA

t.* ptitemmer

tDE RUSSIA

-ocegada

ItiegirrF

(Del esotra 'enviat
Els darrers trontollameids

del ministeri Stresernann han
natal interpretals per George
Bernaried d'una manera preciesa i exacta. Citorge Bernartol
es el periodista jueu mas intereSSallt d'Alemanya. La seca f rliació contrasta en el quadro
general de la política el aquest
país, per la seca intelligencia.
George 13ernareele és partidari
de l'amistat ami) Fraile-:1. En
toree d'aquest honre i u'agmttsta idea s'hi agrupa la minoria
intellectual mes seleela ,FAleinaleya. George Rema-IA . 11.1 dengeix !a "Woasische Zeitung”, Cl
gran diere de la firma semita
Ullstem, que es el rival del
"Berliner Tageblat" _de la firma larnbó semita Masse.
Bernarlid ha (lit, interpretant la crisi que lea sofert el
menistere Stresemann. que have 11 t árribat l'hora del pagament deis comptes de la resistencia passiva que organitza el
doctor Curio, el ministeri
trobat davant de les segne/its
preguntes: Han de pagar la resistencia els rics? L'han de pagar eis pobres? El ministeri,
essent la resultant d'una gran
coalició d'homes de dreta i
d'hornee d'esquerra, s'havia de
dividir davant d'aquestes preguntes. Els 'socialistes havien
d'esser partidaris que la resistneia la paguessin els rice,
els grans industriails i els agrarus; els homes del Volkspartei,
que es el partit de la gran indústria, havien per torea d'intentar carregar l mort sobre
els pobres. I això es el que ha
passat. I d'aquí la erisi.
Miri's per un es vulgui, acuesta interpretació es exacta. Tot
el panorama politic d'Alunanya, que vist de lluny sembla
enorme, es podria sintetitzar
CH un problema fiscal. Tot es
redueix, en definitiva, a saber
qui ha de pagar, si els pobres

o ele rics. L'Oleica gran preocupació deis ries as rebrotar les 8
hores i für treballar míts els
obrera. El rebentament de les
viiit hores sombra per a aquesta gent una vareta mágica per
resoldre tots els problemes d'Alernánya. No s'aeontenten amb
contractar amb els, obrera un
jornal delinees i pagarlo dissable en mares desvaporals,
amb veritables bocins ele papor de diari. Volete, a mAs a
mas, que per aquests trossos
de paper. els obrera treballin
dett, onze llores. Airó de el que
volea deis allres, merque del seu
caita no ostan disposats ni a
la mas mínima generosital. El
pote. seo solamont ha llague de
suportar la pessima política de

anat a parar aquella gran ideologia del socialisme revoluciu/Neri alemany.
Ultra totes aquestes conserniencies desastroses portarles
per la tachen equivocada, per?)
tala!, els socialistes tenen els
ames detectes propis. La teoria,
la inelecisid, la nebelositat, són
els grana detectes d'aquest parid: un conservador sera tan
discutible com vulguin, però és
un home que té unes guantes
idees ciares. El senyor Hilferding. en canvi, ministre de Fi/lances socialista (hit Reich, el
Primer economista tebrie del
segurament fa dos mesos
eme e s . al rninisteri i la Claror
ele les .41, VPS idees no es ven
milloc. Fa dos mesos que Hil(Pretil); és al miMsteri... i fina
ara no ha fet altea cosa que
estudiar les siluacions, però el
etta es que en aquests momenls
la silenció d'Alemanya no dea Ila pas estu(his. sin() actes.
Perdre un dia, valent un dólar
set eents marca ene
sembla que as fer massa broIlla.
I és que sempre som alta mateix: recorto/rúa, ib prehistòria.
rastranomia, són meses ¡Ferian_
trolahlns. Frs professional daquestes matarles, si té una imaginació desenrottlada, us pot
donar, sempre que li convingui,
gat per liebre. Fez' nsn 'llibre sobre el "Capital financies. " i arribar a conelusions importante
i suggestives, AS relativament
facil. En ranvi agafar un capital de veritat i administrar-lii
be, es ja més dificil. Hi ha a
Alemanya una mena de Illeita
entre Hilfereling i Hilferie. El
primer és un professor. El segon és un home practie i acostumat a manejar milions i a
administrar grane socielate
bancarias. Les idees d'aquests
dos senyors sein contrieries.
L'un es socialista, daltre monàrquic i conservador. Si estigués a la me y a ma, el senyor
Ililferding s'en tornaria a donar
conferencies al seu seminari,
i el senyor Hilferic seria ministre de Finances. I si arribo a
aquesta conducid tan reaccionaria, ea . perque el sentit crema ho mana-. Si ea vol 'emir pel
cantó oposat, jo no veig cap
raid porque sigui ministre de
Finances el profesaren Hilfereling i no ho sigui qualsevol cul
(le rafe comunista. Economia
fantasista per economia comunista, sera sernpre millor la del
comunista.
Josep Pla
Berlín, octubre.

LA CARESTIA I ELS COMUNISTES PROVOQUEN GREUS DISTURBIS A
LES ZONES OCUPADES, INCLOS L'ANGLESA -:- ELS INDUSTRIALS ALE' MANYS FAN PROPOSIC IONS A LES AUTORITATS ALIADES ELS NACIONALISTES ES MOUEN

alemany, senyor Ebert.,
ha decretal que els imposl os si-

guin ealeidats prenent per base
el maree or. --Hayas.
I.F.S itEronmEs DEL GOVERN
Berlín, 12. -- El Govern del
Reich lea deeidit, en prineipt,
augmentier els poders al ministre de Finanees. prineipalment
per. tal que pilen in OpOsar - So
los despeses inntils i exagerades.
El Govern ha atonlat larnInt

d'obtenir pel: ',Patrio parlamentaris. - Radio.
PREMS.1 ALEMANYA 1 LA
pr.EN's 'ramas.
Berlín. 1 1. - Ln prornsa
1.1.1.:1

quest niatí (tedien Ilar g s comentaris a la sessid eValeir are
Relehslag i ny-Istmo 'inanime
en manifestar la SeV11. inquietud
per ii .,.. 01 9 quo tolutli eArret • la
la Ilei
plena iinders.
Es len, que sobresetiagnin os-

deveninee`MS ' qu 'U` nompliquin
encara ni ds la situació.
La preensa din que el parta
de Itt rnalicid realitza un su-pretil) estor(' per tal que (lema
ifissabte, en la sessió
Reichstag peigui obtateir-se roaorla. Les inipressions ten s'In
gaire optimistes. ELS sENsg FEINA AUGMEN-

proeittliv immedialrunent a la
reforma monetaria, crear . un
Bailes d'erniesid i reduje -o suprimir els impostos 'sobre el
merla .), a condició que (.,4
ductors daqueet ermibustible
rodueixin el preu niatelx. Hayas.
HUGO S'FINNES 'VOL COL.LOTEN
CAR UN EalPRESTIT A LONMANIFESTACIONS
DRES
Dusseldorf..11.-Augmenta el nomT,remfres. 12. - El "Dalle' Ex- bre deis obrers sense fenia, pulx.molts
prese" /enmiela l'arribada d'al- amos de fabriques, en vista que la
glins ernissaris Stilittes. setmana entrant el Go/a/rn ‘/%.1e2-11'
el quar e// propasa enitoliar ten
eIs suhsidis que venia " destinant per
.emprestit per valor ele hm; mi- als ohrers de la Ruhr, slan afanvat
limes (le Ilinres
.a acomiadar ehrers. per np haver de
vas.

ES DISSOLT Er,
REICHSTAG
Berlin, 12. -- Sassegura que
ere eas diSSOIlleiri del Reieteslag, el Gabinet SI resemann ront inunit an fu/mimes I el President
Ehert toticedira al Canceller els
SI

pode-r& que intenta

actualment

seguir pagant-los el jornal.
A Ramborn els obrera sense feina
han celebrat una manifestació (Imanan! pa i feina. També s'han efectuat
manifestacions anilogues a Essen i a
Dusseldorf. essent . dissoltes Pe r la Po
/icia.

-Radin.
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Dusseklierf, 12. , - Els treballadors
tense feina han organitzat diverses

(iarka's

led'aira

'Bidentes. (Cantó/una), 12. Un grupa de batidits detura alem.
un tren a la sortida d'una forodada, matant tres ferroviaris i saquejaal el vagó cornete,
tenl - lo explotar després.
L'emplea! de Correus que
anava al vagó resulta mora a
conseqüència de l'explosió. Hayas.
'TOPADA D'UN TREN I UN
.AUTOMNIIIIS
NOMBROSOS
NENS MORTS 1 FEIUTS
Akron (Estat de Ohio), *12.Sita produït una trepada entre
un tren i un aulbmnibus que
transportava escotare.
Vuit deis' nens lean réstenme
atarte. Tamba hi ha nombrosos
ferits.-Havas.
VAIXELL A FONS :: ES TEN
PER l'OTA LA TRIPULACIO
Key-West, 12. - El vaixell
petroler "City , of Everest" se
littet anat a fons,- lern -e nt-se que
Miura mort loto la tripulació,
formada per 'renta homes. ¡lavas.

La policia, davant l'actitud més violenta cada vegada deis manifestants,
es velé obligada a fer lis de les armes, resultant dos morts i disset ferits.
HavaS.
ELS CREAS DESORDRES DE
SOLINGEN
L'AJUNTAMENT

D'HOETSCH- SITIAT PELS COMUNISTES
Dusseldorf, 12.-Continuen
prenent ' aspecto de gravetat els
elisturbis a Solingen.
Els sense foinh s'han amotina!. sostenint un oneont amb
la noticia, del qual han resultat onze morts i 115
Nornbrosos magatzems han
estat saquejats.
La noticia s'ha deelarat imp otent per reprimir el moviment. Els cc/maniates de Tratare arriben en massa per prestar auxili a Iturs companys de
Solitrgen.
WAjtenta'nerint (le Hoetch ha
estat- sitiat per dos mil comunistas,. estaulant-se mea liuda
violentissinut amh la noticia.
S'Imn registrat nombrosos feELS SENSE EFINA ASSALTEN
L'AJUNTAMENT DE DUSSELDORE
Duaseldorf, 12. - Un grup
d'uns 500 obrera sense feina
assaltat l'Ajuntament (raqueeta població. El Burgmaestre demana reforços tul comandant del
cap de pont, enviant aquest ten
destament de tropes franceses
per rae-upar el local i proteger
els 'nombres que (orinen el 31u55ie5pi.-Havas.

LES TROPES FRANCESES
OCUPEN RATHAUS
Thesseldeerf, 12.-Les trapes
franceses hall ocupat sense eneidents Itathaus, essent aclamados per la població.
La situaeió a les mines tendeix a tornar a la normantat i la produccid de carbd
iota la e . anea n'islamita continunment.-11avas.
OCUPACIO DE MINES

VIOLENT IIANIFESTACIO DELS
SENSE ' , FINA A SOLINGEN
DOS MORTS I DISSET FERITS
Dusselelorf, 12.-A Solingen, zona
d'ocupació ;inglesa, uns to,o(x) obrers
.sense . (dita celebraren una manifestació per protestar .contra l'encariment
de la vida. En la dita manifestada es
pro:lineen virdent4 incidents, essent saquejats nombremos magatzerns i beti-

gues.
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Dussehlor f, 12 .-Ilan estad
eecupades cense incidents les
mines de Koenig i Ludwig, a
Recklingleausen.-Havas.
EIS NAG noNi us.i. Es BAA,E_
BESOS FAN UNA • DEMOSTRAmanifestacions a Es/en. Hamborn i
CID BEL.LICA A LA FlIoN'rEDusseldorf. A Hamborn la noticia es
11A DE TCRINClA
ve , e precisada a intervenir, donant una
carroza els manifestante, a conseqüenBerlín, I2.-La panela de Teicm de la qual resultarten ferits cine
rIngia hacia proeedit a la ded'ells.-Ilavas.
teincid (le dos »uncidas pertanyents a unes associacions
Magúncia, 12.-Una multituel cornel MIS U railes per los a til oritat s.
poeta de mil cinc cents obrers set/se
A conseqüencia d'atea>, un
treball efectuá una manifestació connaeionalistes
le' st
tra la carcstia de la vida. a Wiesbabaveresos,
art»at d'ametralladen, s aquejant a letnis magatzems.
La pedida 1/i intervingue, detenint . dores i do Ilatwabonibes,
el imigit .a la frontera de Turinquinze manifestants.--Havas.
eiti, ocupant el pon sobre el
Londres, ta.Telegrafien ele ColóSitte Ic'.
nia als uliaris d'aquesta capital, que a
En tenir-se noticia (Pelvis), ha
coNatia sin preduit una manifestad()
maulle ten destacainent de
contra la carestia de la vida,
poliitia de Turingia, posant-se
la pnl'cia hi intervingue per resta35 l'aguait a alguna'distancia
blir i'ordre, aconsegtMit-110, no sense
que .els
s-Se
r
amle el fi d'opoa
ferir alguns- manifestante i practicar
narionalistes portessin a eap
algtmes eletencions.
una inetersid en territori do TuS'han donat °relees a les tronce hriu logia.
ttniques permel• estiguin prepararles
Els nacionalistes temiere:A'
per a tota eventualitat.
dispararen durant tota la.nil. A
Es parla tarntest d'avalots produits a
Serme-en amb el rnateix mcstiti, Eis la malininla es retiraren paríf i ea inent.-/invus.
manifestante. relklen a cope ele pedra
!a noticia, la qua) Hit Inc costra ells,
ferMt alguns minifestants.-Havas.
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El President de l'Imperi decreta
el pagament deis impostos
en marcs-or

Berlín. 12- - El president de

-o -

EH el 0213 -del ch--im

espesciail

la gran indústria, sind que sobrr Aleinanya he ha sempre
suspesa la posaireilitat d'un
acostament daquesta alta inMiseria a la reacció monarquiea i militar. La carta d'aquest
acostament, que seria fatal per
a Alentanya, as el neutralitza, dor de tot intent de política 1:11
-beral.
El soeialisme alemany. davan d'aquest fet, ee3 roica cada dta müs incapar i mea desinflat. Per evitar l'acoslament
quo parlavem, Cls socialistes no
han nogal, fer altra cosa que
acostar-se a da indústria. I alxie ha estal falal. Els °brees, ell
primer lloc han vist d'una manera massa clara que el reforrnisme, del ministeri eslant, no
as mes que una paraula i d'aqui proveí la seca emigracid cap
al comunisme,Els caps socialistes, pel seu cantó, ban perded, al ministeri, totes les batalles. La dreta, especuiant
dia sobre la possibilitat de la
separació de Baviera. l'altre dia
sobre el radicalismo perillós (le
Saxbnia, ha anat donant ai- honres del socialisme una sensibilitat governamental i conservadora. I d'aquesta manera, lit
història de l'actuar/6 socialista als darrers ministeris no es
inda que una srie inintercompoda de concessions, de caigudes, d'incertituds. Fa dos anys
els socialistes teten qüestió
!aneada de tota collaboracid
amb les &e-les als ministeris.
Ara. no solament rol-laboren
amb la indústria, sinii que dialoguen amb -els nacionalistes
mes encesos. No tindra res
d'estrany quo d'aquí a un cert
temps trebassim asseguts sobre la mateixa taula els nacionalistes amb la social democracia. 1 hi ha qui tren, fina i tot,
que veurern el rolorn del Kronprinz portal sobre un carro sovial demócrata.
I el trist es que els somalis_
tes estan destinals, seguint
aquesta tàctica. a perdre toles
les batalles futures. El ministeri actual té ja plena portera
polities i econòmics. S'està tliseetiht ara si Se li han de donar
pieles poders P II materia sorial.
El dia que nix?, sigui un fet
drit preguntar: Hi ha al mein un
gocen/ més reaccionari? I en
un gabinet abrí, els socialistes,
que hi porten, principalment, la
sensibilitat del earrer, quina
comissia hi tindran? Perque
els plens poders en.maleria soeial ten eón altra cosa que la
facullat del pavero per demar
a la llei do les y eti( hores una
interpretacid Upicament capitalista. I veu's aquí en que ha
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ECONOMI0A A LA 11 E111 1
Dasseldorf, I2.-En els centres inilustrada de le Ralee es eonsidern que
la siturteid moulanika ea rima crítica.
ell.g n Wis isedll>iriftk
En media
calcule
111111r/111 de cestas
petetimplet els lreballs.
la mblaviO sent gran inquietud per
la persistent balita ud more i per recounadament deis ,d/rers a cali,a de In

tunea de 5ret,11.-Havas. ,
Dusseldorf, 12.-Les a ntorlt a ts d'oCupaelel segtirixen rebent eenstantrueat

paris,12.-Seirons

Peres,

e,: mol( probable que la prOxima rooferenfiu cm lis de resuldre la i;gestili
di . l'Estatal de Taniz er, se eeleliri a
Parts: d'anal a inial re le fincsetinanes.
Roma, 12.--"Il Giornale d'Itillia".enineinion les novas deeision* de la
Conferencia de Londres sobeo in
tiö de Tiinzer. la (niel qüesti4

ciües-

t'opiata

pablica itaami , g ran interjs
liana, din que en la disensiCt d'assamptes relatius a, 3 1 arroe liáIS, Id ha d'in-

tervenir en eoncepte de gran pot,/neia
meditermaia.
L'unthairaelor d' Itali a a Londres ha
innfermei a t sobre p n/wre a,e,lim
ami, el minisire ele l'Eaterior, lord Caezon.-1111 vas.

LA SALUT DE LES PRINCESES
D'ITALIA
Roma, 12.-Per haver estat esvaits
per fi ele darrers temors que es tenien sobre la salut de les princeses
Mafalda i Juana, que segueixen minoran! , deixarà de publicar-se el comunicat facultatiu.-Radio ,

proposieirms alemanyes respecte a la
represa de les remeses en esWies en
concepto de rparations.
Ele diretors ele diversos mines han
proposat reeentment a les dites autoritats que invitin els obrers alemanys
a encarre g ar-se de entregar destinats
Franea els stocks de carbó existents a
les mines, aixt eran de proeedir a l'explotado de les « fabriques de co', amb
l'objete. aire) Atim, d'augmentar la
prodneeiú.
Les anteritats interaliades han seeeptat amaste, prnysiciong.-Ilavas.
LA PREMS.' BELGA TEM UN
NOU ENGANY D'ALEMANYA
Brusselles, 12.-E1 Govern belga
no ha contestat la nota verbal feta
pel delegat d'Alemanya.
La premsa manifesta Eopinió que
en vista del contingut de l'esmentada nota verbal„Alemanya esta preparant una noca maniobra per enganyar els aliats.-Radio.
L'AMBAIXADOR BRIT.ANIC A
LA WILHELMSTRASSE
Londres, 11-Çomuniquen de Berlín a "Daily Nest's' que Eantbairador ha anat a la Wilhelmstrasse manifestant que Anglaterra es troba
disposada a concertar un acord especial relatiu a la represa del treball
a filler/arda, en ço que es refereix
a la zona británica d'ocupació.-Havas.
L'EX-CANCELLER CUSO

nurntA FINALMENT 'DE LA
pouricA

Londres, 12. - Telegrafien
ele Washington als diaria, que
en una entrevista que celebra
alele anals el presbicia Mir. Coolidge, l'ex-ea/lee/1er alemany
Cuna, derlara aquest que alean(lunaria definitivament la polli ea.-Ilavas.
AUSTRIA I ALEMANYA :: UNA
ENTREVISTA AJORNADA
Viena, 12. - A conseqüena
eia dels eseleveniments
politice, originats per l'aetitud
ilel Reielestag, el (locera del
['Mete lea proposat al d'Austria
que es delxi per a més ondavant l'entrevista qtee havien (le
celebrar a Bregen ele senyors
Stresemann i monsenyor Seipel, caneelers alemany i austriar, respectivament, el dia 15
de l'actual.
Streseinann i Seipel conver-,
saran sobre la situacha política
tiPiS doe pitisos i especialment
sobro Jos mesures eeondmiques
i financieres adoplades per Ates

fria per normalitzar les aoves
finances.-Hava s.

Obsequi de
la Societat

Contra remesa de 2 -a etiquetes do les que 'van en-,
patexades en el pot dc la
Farola Laul:ada Nestaa e3
regalarte una preciosa ti.na
1 un bou numeral per al
sorteig d'una nena de gran
tamany. Aquest sorteig s'efectuara entra cada cent
participante.
Les etiquetes podan
presentar-Se a les ofeeines
de la

SOCIETAT NIEL•LE.

Grancia Layetana,
ceIona.

Bar-

•
DIssiete 13 d'octubre di 1923

PrlitterrAT

ExposicidinternacioGENERAL ITAT nárdel, Moble i pecoració d'Interiors

SERVE4 METEORQLOGIC DE CATALUNYA

,PAI,M), PE LA

VISITANT El, PRESIDENT
Visitaren alar el sensor premideat el
LA • DELEGACIO OFICIAL
s ovi italia, profearaard'Ilistaria de l'Ara
. FRANCESA
¡enser Adolf Ventura
Alar al Mati sortiren cap a París les
Tambe el 3laitaren en el Sea despatx
del Palan de la aleneralitat una t'o- personaltas que componen la repreco
misa/a de la l'ademe/4 de :Matare= da aentacaí oficial del Govern trances
o 'ter 'Maya. una Combada del c .11,0 de els actea celebrats en honor' d'aquel(
pais per l'Exposició del Moble.
Carina,autica per inviraraa ale
Aquesta delegaeia eslava formada
tes del Conaffis Misional m'e si- celebrara dintre poc en queata ahitar; pels Senyers A. Charmeil, conseller
.1 director deis Masera, En Joaquim d'Estat i director del ministeri de Contera; Pau t Lema membre de
i Torres; el director de la Bibliateca de Catalunya En Jordi Rubia i tut i d'rector de Belles Arts; Jean
' Amic, senador presiden! del Comité
Farquiteete En Jautne Mestre.
I . francés «F.xpasicions, i Emili C.ere, deLA LABOR DE L'ESCOLA
1 legal del propi Camita.
Els d'stingits viatgers foren acomiaDEL TRERALL 1
Ele seuyor Campilans i Vila. direc- ' dats a l'estada poi governador civil,
general 1.ossada: l'alcalde accidental.
tor i secretan, respeetivainent, de
‚ala del Treball, eetieueren a titilar senynr Remen laf. Plagan:1rd; /‘ -can"el sensor ',reabierta per ter -li remesa sol general de Enana.. Mr. Eilippi,
del quadern que acaba de publicar amb la sera distingida eSpesa: el deleaquella Escota, el qual porta i n er atol gat del D irectora senyor Eycinema:
el
"Deu rase d'arcas escotar".
traben el regatea- senyor Vila Teixidor;
cap superior de policia. senyor MalireaSP/I,y I IS leeinnent l'evolueió i
. Ilas: el director general d'obres de l'F.xres dels diferenis ensenyaments que
i nesicia de Barcelona. senynr Eduard
es donen en ata/ella Escola, en el deFerres: el presalent de la Seccia escenni de 1913-21123.
panyola co el Carnita francas. idr. Re.1quest aturdan, que esta profusa- /ultima;
ras membres del Comitè exement il4ustrat amb gravats
catitt de l'Expesicia. senyors .Taaquim
ames del moviment escolar. compre
ala de Nadal. López e Sagredo i Bola,endeut, ea un document que posa de
ga, Tarragó. i el cap do CerimoMal i
manifest la bona acollida i simpaila
Cuarclia urbana. senyar Ribé.
que tonen ela seus eusenyamente.
LA BANDA D'ALABARDERS
També llamaren al senyor president
r:rr estat dels alampes matriculats per
Dita/renga a la tarda dentaran a l'Exal present curs a l'Escota del Traban.
posició del Molde els ecalcerts anuaEl total dele mal rial ta en /es di- dais la Reial Banda d'Alabarders i la
verses Seccions puja a la xifra de S43,
Banda Municipal de Barcelona.
•barent-se bagar de tunear la in,ripcia,
Sera executat el següent programa:
tant per inetpaeitat material deis loPraner
calo cara per evita- defieiancies en
Per la Banda d'Alaltardeas, dirigida
els ensenyaraents a un nombre excessiu
pe: me stre senyor Emili Vega:
d'alumnes.
r.-Recepció (marxa). de Saco del
La Seeeid de maquines en els seus Valle.
'nutre curaos compran un total de 230
2.-Setena aimfania. cje Beethoven.
1. P eco sostenuto. Virare.
abrumes; essent aquest i i lee d'eleetri175
i
fusters
paletee.
ami,
atetes i
IT. Aleevetto.
i
aluraues, respectivament. i leo de tei11r. scherzo. n-e,ter.
xidors, galmies, calderere. planxistes i
Allegro con 1,rio.
fumistee. les de la matricula raes noSegon
Per la Randa Municatal. dirigida pel
drida.
•
mestre sen o - er Lastete de Gritemos:
EL MAPA GEOLOGIG
manxega (en ducs
LI <Joder En al :rian Faura. director ipartsI de E: Vega.
Serte! Ileoliaiie de la alaneorouni.2 -Moment musical, de Mullan.
tata ha rnostrat al sensor president IPS
3.-Tany f, ardanal. de Garrota.
fulles del mapa geoliezie corresponenis
4.-El: Mestres Cantaires (selecció
a San: Folia de Gnixola i Delta de del tercer actea. de Wagner.
Tarcer
El tiratge de leo primores tic les . 1.-A mi letra! (escenes ti:urda/ice).
altas fulles estä aomplet‘ment tientan. do Pree Casas.
I
2.-"El baila
i la ',mala ceta de tema,.
Lluis Alonso" (inAnilalues tulles es posaran inolt
te.e rmedft de Giménez.
aviat a In venda.
3- -Scliarao selten un tema popular i
ELS AlITISTES FRANCESOS 1 LA Ilesa del Folla (sardana) de Larnate
; do C,r'ennn.
UNIVERSITAT INDUSTRIAL
.4 -J'ola de "El molinero de Subiza",
Ahir mata acomaany de del senyor d'Oudrid.
preahbmt visita la Universitat Industrial la Comiasia d'artistes franceses
ainauts amb motiu de la inaugur.cia
fraueega de l'ExposiiiA del
m
Molde.
Entre ele vieitanta figuraren el director de Bolles Arts i el de Comerç.

Eia 'achata, que van reearrer les
aiaerses eseoles instifueions de calara del reeint de la Universitat In usirictt vn sortir altament Fatigfele,
:event-les ologiat tales.
A la tarda la laaaaa do tapiases 1
episseria de resinentada Comissió. de
la qual formen pan ala g enyor g Cornil:e s liesseroit, Braguenter. Chance,
lauer i d'altree, visitä l'Eseola dolo
llells íil.í. Feed5 de taplesorks i altres re- , professionals de la atancomaniata

Noves religioses
PARROQUIA DE SANTA MARIA
DE JESUS DE GRACIA
Demä, diumenge, la Cort de Maria
'Valdrá la fundó reglamentaria amb Coanunió genera, a les vuit.
• A la tarda, a les sis, coercida del
Via Crucis, rosari atta) exposició de.
S. D. M., visita a la Verge 1 sermó per
un Retal. P. de Ilmmactilat Con de
Mara, acalant-se amb la reserva a
S. D. M. i besamans a la Mare
lamer Formas.

D'ESPORTS
TENNIS
EL CONCURS INTERNACIONAL
La primera final jugada alar va
proporcionar una nora victòria a la
campiona dcl alón senyoreta Susanna
Les-gira. no per esperada menye; interessant. Val a dir, pera. que la senyoreta Marnet va jugar amb molta inseguretat i descenfianea, no poden( guanyar cap joc malgrat tenir att a 0 a
favor seu en dues ocasiono.
Un ben partit i ben disputa! va
ser el jugat entre la senyoreta Susanna Lenulen i Elaquer contra la senyoreta Rosa Torres i el jugador franCZPS Consin. els quals donaren mo'ta
tema als seus famosos contrincante.
Malgrat alet & el partl va ésser guaryat per aquells, pula, rom sempre, va
impasar-se la gran superioritat de la
formosa ramplona del món. aguantnnt
novament tot cl pes del partit.
RESULTATS D'AIIIR
Causal guanya a Coll per 6-3. 6-1, (-o
Noblom a (Panca per 3-6, 6-4, ale
6 - r. 4- 1 (abandona')
Garriga NoptiN,t a Fiarme/. (almillanat).
NehlonaTarruella a Lleveras-Rialp,
W. O.
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LA

PUBLICITAT

EDICIO SETMANAL D'ESPORTS

publicarà un número extraordinari contenint extenses informacions sobre els
par tits . de demà.
Campionat de boxa (pes ploma) : El confliete entre ärbitres i federatius i altres
notes de gran interés per as esportius
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A thlivtie, ?ninfea

per telegrafie acote Ido)

Forta d e pressió n lt Illes Brininiques, extenent -se per
larantt i Nord d'Alemanya.
Lea alles Itraealento san a rAttilatie entre les Azores
Canh raes.
Plou a Angleterre, Nord de Eranea i Austria.
A Eapanya el bon temps perd
estabilitat,

CENTIMS
111111111111

3.-EBTAT DEL TEMPel A CATALI1NTA A LES 8
DEL MATI. (Observados, de le Ion» tuseleemityice
usas«, Aomsteicedeo per tele.%) r
El tenme es Ira a tat Catalunya, atab nizunm naveta a
Tarragan i seré al room.
lb Ira algunas /s'arpa i ealitgos matinals al Eta d'Urgen,

Barcelona i Plana de Viera
Temperatura maxima 2at graus a Itoquetes: mínima 7
gratis a Poigeerii.

IP

PALAFRUOELL
Clausura d'una SoeletaS

Diumenge a la tarda la Guardia
complint ordres del Governador sie Girona, va procedir a la clausura del Cerde Palafrugel enc d'Acció Catalana. Va
incautar-se de tota la documentada i
dels cabals que ten'a en caiga, manant
que el ré2tol que hi havia a la faeana
de l'estatge social fas retirat immediatament
Tenim noticies que el mateix dia van
desee també clausurades totes les entitats catalaMstes de aes veines poblacions de Palamós i La Bisbal.
BORGES BLANQUES
El nou Ajuntament Mes suspensiona

-El non Ajuntament ha quedat constituit en la següent forma: alcalde.
Antoni Piqué; primer tintan d'alcalde,
Josep Falcó: segon tinent d'alcalde. Alfons Valeta, i els altres arreas per Pan
Pons, Jean Cornudella , Pau Segura.
Pero Guié, jeaqu'm Boixet. Josep MMfelicita Güell. Domènec Mateu i Josep
Gin!! i Ignasi Iglesies.

L-VENTS SUPER/ORs •

BARCELONA. (lamido tge, de ratrndefern Mare a le. 7 44 matt)•
Altitud. mitren:
:27.0. 50e, limen, 2.00. :p ea), 4e 1e. 5000.

Dite
Velocitat nutres per sedo*:

WBV.4" , WSW.
.4,
2.

W. tV. W . WSW

a,

lo. II, 12

la

OBBERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
trobeerna cid: 7, 13 i 18 hure.
Barbinetre n me 1 Al nivell de la mar: 7167. 7590 75711 - Termanparre see: 180. 238,
- 'ferinaInetre liumit: 189, 207, ISla. - llucncitcst feentjsmimes de aaturaeial : 09, 74, 84. - Direccia del .vent : WSW,
$AN-, WSW. - Velocitatelel vent en metro-, per gegoU: :S, 1, 5. - Estat del re): Quasi destapat.
Mena de
rentols: Cu. Fr-Cu, Cu, St.
Temperatura. o teme, remera

Nlaximl: 248. - Mínima: 143. - 5linima prop del sal: 140. - Oseillaria tennotnatriea: 103. - Temperainra mitin: 294. - Preeipitaala nietos& des de les 7 llore; del dia anterior a les 7 boros del dia de lt data: 00
inilíme tres. - Reeorreent del VPat en el mateix perforle: /17 quilametres.
Observa elans partieulare: Boira.

Sa'a-Olano a Churruca-Sique. 4-6,
4-6. 6-1. 6-4, 6-o.

Senyoreta Lenglen a senyoreta Marnet. 6-o. 6-o.
Senyoreta Mainel-Gatear a scnyoreta Tal-radia-Cola 6-1, 6-2.
Senyoreta Torras-Cousat a senyoreta
Fabra-Noblom, 6-1, 6-3.
Senyoreta Lenglen-Flaquer a senyorota Torras-Ceusin. 6-3 , 6-4.
Senyorefa afarnet-Gnmar a senyoreta
C. Luria-011ase e, 6-1. 6-4.
Morales a Garriga Negués (abandona!).
ORDRE DE JOC PER A AVUI
A les deu:
Cousin contra Andreu.
Ros contra Meier.
Suq4 contra Fleischner.
Tarruclla contra Flaquer. .
A das quarts de dolar:
Ceusin-Moraaa centra TarruellaNohlom.
Cornar-Flaquer contra Sala-Olano.
Rial contra Genzalez.
A dos quarts dc Ires:
Noblem contra Gema-.
Pascual contra Cali.
Sala centra Llraeras.
A dos quarts de quatre:
Cousin contra Morales.
Vencedor de Stiqué-Fleischner contra vencedor de Rialp-Gonziaez.
A las quatre:
Vencedor de Tarruella-Flaquer contra vencedar (le Pascual- Cull

DECP11119?-[11[003?
Avui es posorit a la venda el
fleglarnent internacional de futbel(Associació,. A quioscos i
Ilihreries•

Secció Marítima
Moviment marítim
%Misas entrats
Vapor noruec "Santa Cruz", de
Christiania. amb cärrega general.
Amarrat mol de Barcelona Nord. Canignatari. Talavera.
Vapor espanyol "Reina Victòria",
d'Eiv'ssa. amb cärrega general i 15
passalgers. Amarrat moll de les Drassanes. Censignatari, Companyia Tramamedit mediata.
Vapor espanyol "Cunera", de Gata.
dia. amh carrega general i 62 passatg ers. Aniarrat 'non d'Espanya NE.
Consignatari. Companyia Transmodterrania.
'Vapor espanyol "Roger (le Flor", de
Liverpnel. =han-tata genera ,. Amarrat mor d'Espanya N. Consignatari,
Companyia T ran ‘aneal it urania.
Vapor espanyal "Mallan", de Mahl,,
am!, cärrega general i IR passatgers.
Airar/tal meten de Muralla. Cons‘gnatara Amengtral.
Vapor anglas "Kenrhos", tic Reciavire amh larallS Amarrat moll cje Murala Cansignatari. P.nherg.
Vapor argenti "América". de Rute nos Aires i escales, an/1/ (*raga ge
s- rat . Arnarrat nmll de la Barceloneta.-a
Conaignatari. Coll
Vapor cspanyol "Artiloa Motril", de
Swansea, atollo carta. .Amarral moll dr
Ponent. Consignalari. Mallo!.
Vehrells desistxsts
•
Veler ealiä "Gitisseppc", en llast,
cap a Galeria.
_____

..

e Catolunya
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ESCO TA

D'INDUSTRIES TEXTILS

110MENATE I tila iiITS
Dimeeres passat, al restaurant de la Universitat Nova
gud lloe un epa( d'homenatge
ofert..pels aluliines de l'Escota
de Direetors d'Indústries Textilo, al seu professor, degä dels
dibuixants de leixits de Catalunya, senyor Gentil Cots.
A. ¡'acto hi assistiren tots els
professors i ato/tules de ¡'Esg ola de Teixits, oeupant la piesidénria, a alas a mes de rhomenaje!, il senyor Afased i I
rens, director de l'Escota; el
senyor Alfred Itamoneda, del
Patronat de la Universil al Industrial, i els senyors Hu yó i
Iglesias, alumnes.
. En acabar el senyor Josep
Iglesias oferl ! Papal., fent unes
atinarles consideracions entorn
de Vobra del Sr. Cols i de l'Escola Glossä la germanor
que regna entre els professors
i els alumnes de la Universitat
Nova, "germanor-digué-que
ons ha pernees d'endur-Mos un
dia el senyor Gols, convidar
els professors i tots plegats
fer un àpat en el seu Munenalge".
Seguidarnent el senyor 13ux6
Itlegf diverses adhesions a Parte, parlan! després el .senyor
Musst i Liorens.
Digné que l'ESeola d'Indtísfries Tixtils era una cosa viva,
un escota ami) ftnima, i remarcä la seva . transeendencia dins
la indfislria catalana. Explieä
com tres generacions sucressives de ti,•enies del teixit han
passal per les elasses del senyor Gots, el qual
hell mereseut l'heonanafge.
Als professors de l'Escota
Täxlil - eontinua el senyor
Mass'. - ens mena- notnés que
un anlie q : el desig conscient
del millorament tbenie (le la
nos1: • ii inflas:fria i un sentiment
de palead 'sine.
Acaba felicitaitt el senyor
Cots per l'homenalge que li reten (ds que ileinit tindran la indfislria textil eatalana a les SeVos Bialls, alinimPs per
/nivel . (MI a eap l'homenalge.
1 a1

senyor A I (red liarnoneda

din, que malgrat Fexit, assolit
per l'acte, aquest liS excessivament modest. Iten segur-din
-que si se li liagués (tonal
una mejor amplitud, en illoc de
l'Escala, serien teils els teixidors de Calaluoya els que aval
homeatjarien el nostre mestre,
Comenta unes paraules de
l'alumne que ha ofert l'Itpat.

lsrs u iIl cid ui senyor Cots, aom
citu stmllor, afirman( que seria
convenient que la resta deixés
un record friAu ferm que el
d'un, senzilil äpat. •
lIlI aixeear-se el sein cl' COle
per donar les gritcies. els comensals, tols a pm' dret, Paplandiren relorosamenl, Diguit
11011B1 le que era molt vell, l'oró
que no per això defallia, 1 noNano« s'asseié entre gran4
a platitEments.
Despris de träpaf s'aeordä

e,

•

VaIxells

son%

Vapor italia a atusaldo San Gior,
_gin 11", amb cärrega general, cap a
-Valperaiso i escales.

AQUEST NUMERO HA

PASSAT PER LA CENSURA MILITAR

constituir una comissió encarregada de fer els treballs necessario per col-locar una làpida a l'aula de l'Escota de letxits, on el senyor Gots
classe. ri en Mire cas, el seo
bust en un dels parterre; drl
lardi do la Universilat

s Teatres
TIVOLI. - D'ax't sorollós pot qualificar-se l'obtingut anit pelo elements
aragonesos que, presentats pel popu'ar
mcstre de jota Jatune Lapuente, van
prender part en el grandies festiaal celebrat al teatre Tívoli. No ís possible
una més gran perfeccia, justesk i gust
exquisit en totes les 'composicions tausicals que interpreta l'aplaudida rondalla de Calabia. Va ésser molt elapiada així mateix la mestria mostrada pel concertista Josep Calaba/. conceptuat con/ al pr'mer en el set: génere.
Je s caneen5 aragoneses, entonados
en Ilurs diferents estas per Francesc
Garcia, Felisa Asensio i Ramona VaIlespin, provocaren un desbordament
i'entusiaame.
Varen posar fi al festival els Italia.
dora de Saatolea. presentats per Erancese Espada. que bisaren quasi tots els
halls i escoltaren molts aplaudiments.
Molt encertada la interpretada danafta a les graciosos nitres de costuras
aragoneses "La cencerrada" i "Soleo
en cl mundo". per la excellent actrin
senyoreta aftifioz. l'aplaudit actor Je/aguan Torrents i nitres artistes.
COLISEUM. - L'empresa del Coliscum ha adquirit. per projectar-les cn
el set, sinnienós estater. les .pellicales
"Monstre de la ge:osia" i "La dama
de Idensoreati", que s'estrenaran praximament. La primera és una gran
prralucc'5 del Programa Ajuria. interpretada per la formosa arti sta Darethy
Dallen, tan elegant i tan femenina an
toles les seves creacions. ja que CO
- cinta assolex el-més alt grau
del seu art. I la anona. una arlaptació
cinematagrafica do, 'fa famosa tinada
d'Alaxandre Damas (pare). pertanvent
'a les Grans Exclusives Gaument. Esta
feto aquesta pellícula andt devessall eta
riquesa i d'art en la presentada. sobresortint per la fastunsitat les escenes de
la Cort d'Enric III, que són una meras-ella de luxe i efegancia. En la sean
repreSentaci6 sol/resurten itotablement,
malgrat d'encarnar admirablement Mis
els artistes llurs papers. :cs figures de
Geneviava Fez i de Pella Norman.
potser tintar capaç de-sentir i interpretar ami) realitat el dificil palier
del cavaller De Bussy.
-

La

Música

AMICS DE LA MUSICA
Melanie Hacker-Halfor és el nom
la artista vienesa a la qual l'Associacia d'Atraes de la Música ha confiat
el concert d'alauguracia del Cure 1923'924. Ben coneguda dels pablics estrangers pel seu art exquisit de liAleristd. Melanie Hack er -Hatfar, en l a .
seva presentac ró a Bareoln ma, °ferie-a
una selecció de cal/vais dele autors més
representatius, de la forma musical
Mas pura. consagrant la part central
del seu enticen a Johannes Brahma
l'encera atrita. (le leo "Odes Sa firmes -.
eu la interpretació de la música del
qual ha triatufat piel/anula eir els concurte ti.nats tlarrerament a Viena, Berta/. Breslau. 1.eivic. cte.
Acompanyara la senyoreta HackerHallar, al piano, el pianista Tomas
Suecia
La data de la inaugurada del prescnt cure dele Amics de la Música serä
el dimarts. dio 3n del que son a la
sala d'amlieons del Palau de la 'Música Catalana.

Al nau Ajuntament s'atribula el propasa de cleixar mnmentaniament sense
efecte els cumples atrassat,
'-1-la estat clausurada la Joventut
Nacienalasta.
-Uatra la suspensia decretada per la
pirecció del setmanari Semere Ayune.
l'autoritat gnvernativa pel SPI I comptc
tumbé ha suspès la sera publicada/.
PUIGCERDA
Clausura.--Alliberament
Ha estat clausurat per la guardia
vil el Centre Nacionalista d'arme,ta
vila.

-Dilltins passat tomen posats en I
bertat, després d'haver acomplert l'arrest ute quince dies que els fou imposat,
els onze obrers detinguts per suposada
reunió sind ciclista clandestina.
-Ha estat suspés el servei d'automabils que líela el recorregut (le Paigcerda a la Sou d'Urge"' en competancia amb els de la ce mpanyia
i
POBLA DE LILLET
La festa major.- -Futbol.-Visita
pastoral
Amb gran animació s'ha cckbrat
la festa major del Roseta Foren contractades dues cobles: eis Montgrins
i la Principal de Santa Coloma, que
tocaren sardanes i balls a les societats "La Unión" i "La Flor Comercial".
Durant eis die= de la testa es disputa al cama de futbel una copa oferta pel magnific Ajuntament, entre eis
primers teams F. C. Berga i del
F. C. Pobla.
Formaren els equips contendents:
Bars. Perpinyà. Mas, Santanacs, Caloch, .Bové, Vilanova. Lafnnt, Vitalta. Collell i Soler, pe! Berza.
El Puebla l'integraven:
Liorens. Calet. Gunfaus, Maga Espalea Bocel, Carbonen, Caira. Deite
i Canal.
Arbitra Ramon Sabater. EI Berga
fén el primer gol. pera al faral del
partit el l'Ala entra el gol d'empat.
- Dimarts arriba a aquesta vila. en
visita pastoral, el bistre de Solsona,.
el qual xlimecres cenfirmä els infante
de la vila i centrada. Foren padrins
de la cerimònia el fabricant senyor
Costa i la seva distingida senyora.
MONT3LANCH
Notes diverses
Diumenge passal els catres del

Carrer Major. liare' de Sant

'ri alòfoI s • est ranyaren que una
velleta vivia sola no_sortis
de casa. n'obslant i ésser prop
de mig dia. Tement que Ii Migues passat quelcom anormal.
deeidiren entrar-hi per una finestra. trohant-la 'noria a /a
euirra. Se'n donä t oneixernent a
Paul orut al aendint-hi amb el
meI gt' forense, que red if ieä
que la mort fon natural.
- ITordre de la primer anforilat militar (le la "preVineia", ha estal (481/aneada la Istventut, Ñarionaliala 1 - /tasar/11s

els Pomelle de Jovefflut.
- Ha sortit el tiritan número de "Federa( • ió", ?irgan de la
Ferleració Agrícola de la Coma
de Barberä.
- En el Ca alai de Esports del
Canal d'el Iteboll. litigué llar rin
.partit de fui bot entre el Reddis.
de Rens. i E. C. MonthInnqua
ni/retant empala! s a s dos gols.
També en el canto
L'Artesana
celehrit un perfil, debid ant l'AI lid h . alamlblanqui.

qua jeleit vonl re els I le PierinnoiIon O. gua n ya ti I ele delnitante
per 2 a 1.
-- hohem a en Ple N'ene'

mur. Els diferente Siiiiik al s han
obert 11 11105 portes, portant-hi
ele sexis assoeiate licverema que
ei nn is abutidant reeulfä sana
i de hon grava
-

SA ' Il

d i II (Irle

han esta t .

cursades a Tarra g ona dirercnis

denanales eon1 ra peraones i enWat s de la nostra Sas seg u r a quia da autor d'alguna d'eIIAS 11 o anhjeel e que obra main a
de la t an pe r don a r Ri1 s! als son%
i por orli . , antra d e terminada poli' ica de la qual no fa ama mas_
se tehlp g en solliaila stil empleu
sinUlr al que exerceiz,
- 1;Afuntament de le tuesten
vila, erran de le g "edre g del Tlareetori. lia quedel constit

ron.' mapttaix: Alealde. En natal
Andreu tInsaol; nrimer
R» Mi» ilt Escoté Bite: segon, En

Ramon' Vinyes Rosselló: sinóle
N'Edttard • Nalapeira: suplent
Efl'3, 4t) Serret, 1 el senyors Josep Ribas i Escoté, Josep Guar_
ro Solé, Macià Mal-eh i Vallés

Josep Gay i Ballart, Juan Ba
cha i Borjes..losep Miró i Mea
tres, .Josep Moix i Tossas i Jr
tsep Garriga i Pons. 'L'Ajuma
ment qnedä eonstitnit per Ir'
regionalistes, 2 jaiimins, 1 eon
servador i els denles indepen
1•
dents.

REUS
Sessió de TAjuntament.--Desgracie
en una mina.--Puhlicació suspesaDetencions.--Altres noticie;
L'Ajuntament ha celebrat sessió
primera convocatòria. aprovant-se
(testada ordinari. S'aprovaren els como
tes entre els quals hi havia el paca
ment dels temporero. advertint la pe
sidancia que d'aquí endavant no hi ha-a.
mà més temporera.
Despras la presidència donà comp
d'haver-li estat retomada la meda
(le leo-regidor nacionalista senyor Ca
xés
Digné la presidancie que era rosten
que el= reeidors es queda/a-ti en ar o

llar arree amh les medalles. per
que com que el cost de les mateiev ei
és dunes tres mil pesarles i el caraea
ter de l'actual Ajuntament és ira(
preposa que siguin suprimirles les
signies.
-Dimarts passat, a les mines de coa
re d'Alforja, feren explosia tms
tutees de dinamita. matan! l'obrer A^
teni Aymami i resultant ferits atte.
dos ehrere.
-El settnanara repaifirca autonom:
la local "FI Consecuente" ha suap io
seva medicada, per mentre duri 1
Censuro militar.
-A l'eatatge del S indicat ande frea..
'latinee= per la gu5,Ila els obre
Joscp Fibrosas Gas-eis. de 24 arys,
ter. d'Aleever; Sebastia Suman,
Barriach. de 30 antes. casa', eta Cas
tellvell. i Enric Pajel Gil. de t g ama
d'aques ta ciutat, de la qual tots tre
san veins,
har

guArdia eivt s'incatA ile 22.9)
tee”e'e< en meIi'tlEc j sezells de cotit

•

ciausurant desatas l'estatge de
Sindicat.
-Al terme d'Alcever, un tren de
mercaderías envestí el carro nam m
de la matrinfa d'Alaever, propietat d
;Insta Cenni g, de'xant-to fet eatel'es, fe
rint i resultant Blas el der
&referir.
Rectorat han estat exnerlita
ritols tic hafxMer a flver del= alarte
nos d'arme -el
cenverg RamaVals. Tosep Odena , Enrict Navarro
R. Liuda

BANYOLES
Suspensió del Certamen Alesolea,

L.n vista da les actua:a
curnstäneies. l'Aiuntarnant
Banyoles- ha suspes relehrarió del Ci . rtamen 31usieal q;:bau-in organitzat per al dia 27.
del corren!.
Els autors que han pre;e7.lar aatalanes, poden reaa,

la set a devaluaia peraapea
(I bé per escrit.

VALLS
La Biblioteca Popular.--Millores erbanes.--L'idioma deis serenos
Durant el mes d'agest amaren a
Biblioteca Popular 47! lectore,
triats d'aquesta manera: 3 00 bar dones i ros infants. Les obr,sultades sumen 554. Del ser,
préstec a domicili se'n gaudir,,
lectors.
El mes següent concorregueren a
Biblioteca aso lectors: 359 heme,
dones i 146 infants. Es Regiaobres. A domicili taren deis:alta-tres i 144 inscrits en aquest ser e
- Ha pres possessió de la fabr
d'alcohol que la Sociotat Anónima
negal possceix a la matra . ciutat, 1
raó social Aguilar i Ribia
Després de vagar proa de des an
eemala que a l'esmentada fábrica as .
ola trehalla7à activament.
- L'ex-alcalde d'aquesta c ine 3'
tituit en virtut (lel cometa. R. I`
Directori militar. ha rebut tuca coa .
nicadó d'Obres pabliques.
le que FEstat construir!! l'ad ,•
campeas catre la &tu i tl Can
tense cap auxili de la 'ciotat.
- Dilluns deixaren nostra ciutat
fixar la residancia a Barcelona, la a
arara Na J'osera; Jana. vídua del dan i Jaaquina Froixes, i els seca
Ps troba entre nosaltres ce.
je de necee, el cnmpatrici
Coi! i Pamies, que da-menee
• matrimmi a Rae-cebara ato!,
distingida senyoreta N'Elvira Mail
- L'autaritat militar ha oraleque els 'serenes camilo les harca
espanyna Dmecres. a la nit, quan
cara ranga tenia coneixement rraar
ta ordre, dt serenos esqueixavasilenci d'aquellas hoces amb la r
cantada.
- F.1 nen Ajuntament, presallt
un ex-alcalde la:publica-nacionalista. a
pres l'acotab per unanimitat i a petia
del sea presiden d'anaiar un telegra
mita al Director' militaa, assabentanta
de la seva valuosa
- Ila acabat brillantment la catee
aa d'advacat cl jove compatrici i ara:
Part ,cular m'aire. En Josep Tal. alas
dcii i Gira.
- Ditnecres pastà a millor vida E
Jeep Pamela i Giró, pare del meta
d'aqueta ciutat. En Josep Paro- a.
- Ha testet nemenat virar' ele
parränu'a de la Santissima Trinitat
'Tarragona . el ;ore aacardet i coma/
trata mossin Peep Id itenaigu i Tet
mero.

Dissable 13 d'o' etubre de .1923

LA PITRLICTTAT

EL NOU CONSISTORI

LES MANIFESTACIONS ASSENYADES D'UN

HOME SERIOS

FI que ens digné el tinent d'alcalde del dis-

•st re pudor, ac red it n'U sstrn,

as .obliga.. vulgues que no, a
!emanar perdó d'haver-ho fet
:in be. Estem conveneuts, per?).
si els nostres lectors ferien
s silat de la nostra ciernand'indulgència (ydenäria, no
dir.! els nostres models en
-rran agraits por tn'e la vi1 en aquest convenciment
començat de fumar i lieu• liiosament a Itir generns
pie. Amb toi, però, i els
- 'ros esfnrcos sobrellumans.
o ll et rn afirmar-ho amb pro-

..es fefaents. no hem pogut
-ontentar tota la nostra nom, ‘•1 clientela.
obrir aquesta interessan-;ma informació, parlärem
-:nquanta consellere. Des, ja ho rebaixärem un xic i
7ern distretament referéneia
den tinents d'alcalde . Avut,
•r ?i . ens veiern obligats. per
••cceprionals eireumständes
enrrem, a fer una nova
als nostres tan roeents
henvoltsuls i ja hahituals
:ertore. Ale* 4 i tz116 on corta cien.•

i tal volta fdrem nosaltres
mateixos. q ue es rosa dificilf s
-imadetrbuncet-in
ralealde al sen domicili partimiar. Si bel dignerem nnsaltres
ii tenim cap inconvenient a recert. I la
perqué
• és que repiirters tan :te- com els que eserivim
.stes rentes, que no men•e si diem que som un de
han frarassat en aquesraprosa. Fis nostres lectors
• tornaran a perdonar si. al
de les nostres portee, , entre les que indoint la
ra art ivitat i la nostra mn-. In. hi posem tambe la nosna sinceritat.
Horn fracassat al final dr. la
-,fes empresa. HA ;MI 53erri•
re tots els tinents d'alcalde.
on total, o signin nou. per-

• !in d'ells, el senvor Manye
nn aerepth. no en nov..trobar només que Fi . . els
,nrs Amar,ros. Albs. Cabe-

Garcia, Campanyä i Argi• lo (-metro primero els n09- esturilosn q lretors en erija loa variarlos rmininna.
- rin g öltime no tardaran els
•- os lectors a sahor - les. 'En

ei a aquello amb els quals
ne g nerem parlar, ereiem
ramera que no hattrion in-sal gaire a l'opinid
urs pno s ib l es manifesta
o. Amh Ilirr perd'.. (Tolero
on ene haurion dit g ran enTrxtranrd'inari. T,es eir4änries especials que Iran han fot amb ells provialment el que banda pnfer la mes vul g ar de les

• ¡cine munido:11e.
s'
-menenrem. dones , el prinde la fi !ratone:tes latee(m i l, 0 1 eonyor Campanyai.
viu a Gräcia.

9t7E DIU Er, SF.NV011 C.V3IPANY.A
El 1 inent d'alealdr del iris! o VIII f la s,irt do a';)/re
alcia diStriele VIII, ron lú

ehrt un taller d'ebanistería
..taiiraei4 de moldes. El se_
tot i essent un

nr' (raspeele seri4o . ovidenlrneol por ata. ..pi:ti per
4 . n aquesta galerin iT filo illust res. uretritis). eran
nitres, a la sèrie Ened
•
• g irlors const rail si atril) ulla
exlmo t fle l a .111111a d o V"ASSla ial S. Ifi'M notat que
• n n'Yo n'u; iffianimital que
..11 l l dols proipetes
es !;In priry itos a germinar
e n la r,orporrieid, ccperimenta_
rae,. do primer la mateixa curar -a. exnelamedt la mal Piza:
-, p diatamenl &son , : la una- a prnneit',. la rnateiYa
InlsoUllit ele maleixos

-tirada d. dincienda; armenii 1,,to a roatei._

kos ep sponsabililats i amainar
le s inaleixos ordros prestaren.
/tea nialei y a nhediènels.
El senyor Campanyit,
e ran liem dit. Os un /tome seri.1 s. El senyor Campanvit no
o sfava pa« ben ben segur do
roo isir. Ana) Int , mis protnetA
tIto la SeVa bona vnlunlat
flirAria tn res de la lona
l a , (IPIs seas coinpanaas de Con-

sistori•

l'fo finrfrem pa« la pretensid,
lIlie algn que ( ertament no seriP m Tuse nnsa l tres Difffr'la qua.l ifirar d'absurda, que la riostra

visita li causes igual sorpresa
que el solde nomenament. No.
De cap de les maneres. Amb
tot, una certa sorpresa si 'que
li causa.
El senyor Campanya,
als treballs de . la sera indúsfria. no se sentia pas més itnporlant que qualsevol altre industrial quan nosaltres el troharem; aixi que de moment

no sabia qué dir.
Nosaltres, rom era la nostra
obligacid, insistfrem i aleshores ens manifestä que projecto
roneret no en tenia cap; que
com que no havia pensat rnai
bsser regidor, mi s'havia proocupat de les n Iligacions que
comporta el carrer més que
erun a senzill contribuent. Ens
digan, que, de primer creta que

la rosa durarle pocs dies; perh
que ara lidien que se n'anirà
fins al darrer de mare, que lit
haurä, o hi !murta d'haver.
renovarle d'Arantainents•
• El districto VIII és el que
mes li agrada, perquè ds el que
mes enneix i a més a mes aquelt
en tè la tinéncia ntés a prop de
casa sera, Ens assegura que el
chirr e e li representa un gros sa-

crifici, perqué no té temps;
agur es reprodueix el "leit-ino=
tiv" de la tinna voluntat.
Crou sohretnt que van a fer
obra de reorganitzaci4 d5i personal. porqué a los Distes n'hi
han molts que no fan el que
diu el eärree pel que han estat
nomenats.
Molts sAn urbane perqué
taelo ha dit que el nom no feia
la cosa, i treballen d'eseribents.
Aquests, Si servoixen, ealdrä
eanviar-los el nom, però no pas
treure'ls.
ELS PROJECTES

Els senyor Campanyä, com
veuen els nostres lectors, com
cap dels altres tinents — menys
un, i ja no ho es — no ha pas
pogut resistir el corrent de
simpatia que surt de les nostres preguntes. Com tots, no tenia cap projecle; com tots, despres de parlar amb nosalt ges en
tindrà i ele tindrà concreto,
ferms. Si a l'Ajuntament hi hagués una oficina que en el bon
sentit de la perrada es dediques
a la fecundació intelectual deis
senyors regidors. arnb tota la
modestia d'aquest món en demanariem la direcció i el son.
si no ens volguessin donar la
direcció, no cal dir que ens
aenntentarlem arnh el sou, i tot
pi he miairn de la eintat.
El senyor Campanyä. dones.
ens diu que per ara cal cuidar
seihrelot dele empedrats que
aquuist districte ele té moli dotaras, la illuminacie• del carrer
Major i la veloeitat dels autoEn guau a obres a fer, mes
q ue obres a fer el que ral os

fer romplir els contractos per
l e s que estan en cues d'exeeude. i complir-l o s extrietament;
ja que di eren que tothom foia
el que volia.
LES MULTES. — LA

empleats, que els guien amb

una gran timahilitat, i acaba
dient que tote aquests projeetes pa; sor no puguin portar-los

tricte VIII, senyor Campanvit
Creiem arribada l'ocasió. cerament una gran «asi ó . de des
i anar als nostres lectors que
nc perdonin. Tantes han estat
- felicitados rebudes de totes
- eontrades catalanes i altres,
etes les cartes d'eneoratja•:( a continuar la magna
de vulgariteachi d'aquesta
.•ia tan diffeil que se'n diu.
no s'en diu podria dir-se'n,
: difstica municipal. que el

veure que reinic que es cercana
en la politiea era el lucre perNaturalment, que guara
venien eleccions votava anib
ells perque eren Mes de casa".
Parlera J'estires de la impor•
täneia del eärree, fa atinadee
comparanees entro el de regidor,
i els eärrees (india, de les (IIverses societats de barriada.
Fa notar la benvolença deis

sEvEni-

TAT 1 LA INDULGF,NciA
IGUALitENT NECESSARIES

a cap porque vinguin tirares ordres del Directori. a les quals,

natnralment, hauran de sotmetre's.
Ens aemniadem afectuosament del senyor Campanyä amb
la impresid que és la (terrera
vetada que aquest hnrnr ple de
seny, parlade coses inunieipals
i amb la sensati("3 que I obra,
que venteen) sortir de les aoves.,
mans sera sblida i ile bona I

fusta.
P. de F.

CRONIC A
SOCIAL
"SOLIDARIDAD OBRERA" HA
DEIXAT DE PUBLIGAII - 8E
Confirmant el que déim ahir,
l'òrgan del sindica l listes ha
anuneiat que deixava de publiear-se.
"Representant aquest periddie—diu—rorgan it entejó catalana, aquesta la que ens
yola i la que nodreix l'Òrgan
dele treballadors. .
"Ara bé, de dia en dia s'or-

dena i es porta a cap la clausura de Sindicals de la regid
catalana per len' autoritats.
"Això fa que la relació legal
entro els distints organismes
de Catalunya hagi hagut que

interrompre's.
'Conseqüencia d'aquesta manca de contacte. la reducir', (le

"Solidaridad Obrera" troba dificultats per seguir representant els organismes obrers.
"Aquest As el motiu de la suspensit'i, que no és definitiva. sine temporal. El periòdic reapareixe e ä tan prornpte cessin /es
eireumstäneies que MIF obliguen a suspendre'l."
ELS FUNCIONARIS MUNICI1?ALS
El "Boletín Oficial" ha publieat la segiient circular:
"L'exceklentissim senvor sots-

secretari del ministeri de la Governació telegràficament diu
aquest (lovern:
"A fi (re,vitar injustfeies, par-

cialitat en que poguessin incórrer Ajuntantents últimament
constituits, haurà V. E. de prevenir-los que sitauran d'abstenir d'adoptar aeords sobre
separacra dels funeionaris
nicipais sense cumplir tots els
requisits legals, havent de suspendre V. S. tot acord referent
els dits empleats que pogues
adoptar-se. obligant que siguin
admesos els soparais i fine els
suspeses fins que Y. S. decideixi allb que calgui davant els
antecedents que els Municipis
Ii trametin."
"Crido iratencid de tots els
.juntamente d'aquesta "provincia" per al mes exaete compliment tle tot el que en el tireeedent telegrama transerit s'ordena."

EI - ITOLISTES EN LLIBERTAT
Com era d'esperar, han estat
lineals en Hibertal. cense As-

ser processals, els disset del inere IV. per
Con] lin indica el tilol d'ag ut s al earrer
quest a ¡edita seceie, Ii parten) . ha% er-s“ ! deneistrat que

ion rennit per a assumple.
n por, iiis.
el vi:sil:tia : re pederé ja fa alguns LES 3IONGETES INCAIT1lit
dles i Ud tileavia pi - alee mes 11.1VIEN ESTA'r DECL111.110
que vint. Aquell din esti g ué firIlt) quedat sense pfeei.. 'mant des de les don fins a

nent coronel de cavalleria En
Josep Löprz García, jutge 'permaneta do cartees Capitania
generad.
EXPULSATS
Mol( axial sortiran expulsats
(le Barcelona la majoria dels
estrangers indoeurnentats, que
estan del inguts.
LA JUNTA DE REFORMES
SOCIALS
En la sessió celebrada dimarts al
cuatí, per aquest. organisme, es prenvieren, entre altres, els següents
acords:

Els més afieionats a leo peayeres seudo, que s1;11 eiS
ttuiinutuits, tn s a dir, ele xofers,
quals, mis din! , ha pogut
remprovar abans (re-ser
die% que no loheeio .. 11 los (odre: riel; guarda, , burlant-les
din) voten i fine anant a contradirere16.

—Ara. — afegeix -- en el
possible. val ésser indulgent,
coa) per , ' neriquli ouu aquesles
"Innteries" tirar i . s( ..inloraT;S al carrer i nitres en .,. per
l'estil.
LES COMU-lSfONS

El senyor Canipanyit es de
/lo na pasta. Ens assegura que
amaso Cap dificlrllat entrarà a la
emnissid que ii li',juiii -- la Nieitit li ferian ahans de designar.), le: entnissions. Ell. per ''', per
les sevas afielons. ()sin rm rrs d'II-toral de les qüestions de Enmota. "Cota ja litt pogut vetee.

pols mteis desdijoe. que sán
els d'are:tajar ( . 1 dis triele".
LA POLITICA
El "leir-motiv" torna a sortir
Pr) la simfonia .senyor Cattipanyä no le 1:impío eap color
polltie. Nosaltres, diu tarnh&
som horneo de nasa. "Ara, que si'

era pregunta per qui he votat.
Ii diré que jo havia estat soci de
la Higa , però despees Pil vaig
sortir perque no satisfeia les
nieves aspiracions, quan vaig

L'ESPERAT DECRET ANUNCIAT FA DIES, TRACTARA DE LA REORGANITZACIO MUNICIPAL DE TOT ESPANYA
AVUI ES PUBLICARA UN DECRET CREANT EL NOU CARREC DE DELEGAT GOVERNATIU ALS CAPS DE PART3T JUDICIAL
AQUESTS CARRECS SERAN OCUPATS PER CAPS I CAPITANS DE LA
RESERVA

Designar, per unanimilat, el vocal
patri En Pire Blanchart.Nneellas. per
al arree de pnesident de la Junta
Iimnicipal del Cens.
FAMOS DECRET
Comunicar .dieialment• a la ermissin mixta (le patrons i dependents
,
niali el general Primo
perruquers Je Barcelona. el contingut '
Rivera ha ilespatxat amb el
de la resaluda dictada per la supeReí, rotnanent a da regia •habirioritat. declaran/ mil lid pacte que ' tariti de dos quarts d'onze fins
estableixi el tancantent absolut de les
les 41.'0.
•
perruqueries i harheries • en diumenge
En sortir ha dit als periodisi recordant que no pot tenir la jortes el segilent:
nada de la detiendencia dele establi—El Reí no anirä aquesta
ments de barberia i pernameria una
tarda a' la "Fiesta (le la hinten".
durada suprrior nito hores diàries cíe&
S. M. ha signat diversos detires en Calla un d'aquests dies. (lel dicrets, !red) el 1/1/1S irnportant és
linos al dissabte. Melosos tots dos. Per
un referent a la forma en que
conseqüenda, el pacte primer de l'ahan de proveir-se els eärrees
cord subscrit per patrono i dependents
de consellers de les gratis Comdavant d'apresta lunta. el ..1r4 6 de
L'amuelo.
desembre passat s'In' de modificar alEl Decret d'interès que es
terant nonti del, dissaldes i vigilie s .
aquests dies no-telasudin
de festa.
os signará fins la setmana enConsultar a l'Institut de Reformes
trant, i tracta de la reorganitSocial, sobre la procedéncia o imane' elide municipal de teta Espaes
facin
certeneja de qué
actos (le
nya.
davant (le la Junta local o les
LA FESTA orrcim: D'AHIR
seres Comissiens permanonts en ejpedients de rec7aniacin (Hieres extraA o los quarts d'onze del matt
ordinAriee trelnillades i no pagatks..
ha dimeneat l'organització de
Obrir una informaciú m'ibera oral
la proeessul cívica de la "Fiesi escrita per espai (le quinze dice. enta de la Raza", al Saló del Pratre patrons i dependen/e (le tavernes,
do.
a fi de determinar immediatarnent l'hoAmb anterioritat a la dita
rari d'obertura i tancament dels es- hora es trobaven als llocs prementats establiments. assegurant a la
viament assenyalats, des fllinndependencia un deseans continuat dc. nes i ele alumnos dele diversos
dotze hores cada dia.
centres docents i el professorat
No donar p000coo n4 a un empleat
que havien dtr prendre part a
municipal que l'alcaldia brin destiIni proeessn.
nat a la secretaria de la lnnta, en
Al Sal() 'del Prado es trohariera que la prnpia Junta no ho havia
ntasm be d'alcalde i alguns re3;dor
sollicitat prériament. per fer cara a
una neceseitat certa del Serrej.
f,nt processn cívica seguí pel
Facultar al seermari per recollir en
Sali del Prado. Cilsolps, Recoels jutjat de primera instancia el va- letos i Castellana. fino arribar
lor tnetillk de lee mul t es imposade,
al nienument a Colomb.
als infractors de les Deis social .), inAl pira del nomument especre,,ant llur import- a la Caixa
ra y en els manifestants • el secrePensione. a elisposiciA de l'Inetitut Natari de i'Ajtintament. ospnynr
cional de Prerisiö, i remetre ale jutItualsot l'oficial matar Ayllon i
ges respectus el; oportuns rebate que
els caps de la gnärtlia
. tainmen ele expediente de referencia.

o

En commear la sessió
preeident es va presentar a la sala de
conferéncios per oa'aular el' rFetMto
clemente que conoteue;xen la Junt a .
essent comaliimmtat, en ron: dels iune:en:tris ele l'Institut clin 11,4.r/rico Sureral,, pel senyor García i Catala en nom dele encalo patrono; per
En Feliu Comes i per En Gallinat,
en representació dele roerle obrers.
Entre el senyor Banqué i el; eemetimos funcionaris. es eanriaren els
discursos de enlutad.; ohli gats en els
esmentate casos.

EL NO1!
Pregunta! el governador
trnia urdirles. del nomenarnent
4101 non alcalde, (t onleslä nega-

ivament.
—Ignoro--afegf—si el Directori pensa elegir-In de R . O . o
vol doixar-ho a la 'Baleo elreein .1..1 Consistioe.

En hit cas s'esperar fins a
Ini crera hora ineloure-ho
l' orar' . del ilia filos a saber en
eoneret que deeirleixen a Nla

dritt.
• Es elar que l'elecciA pol sein
pro. fer-se en una sessid extra_
ordinaria, aealrä dient.

de les multes. Ni. direm el nombre de les que havia posa!. (plan

El govern del Directori Militar

--

l

s
E Illii ci7a l1u1
Atri.1n211,S

liGiiS

mulla de 7,.(unt posseles ( p p. .
g....ornado? . havia intposat :1
publicada en el Builleti
s n olyoes Sagredo (teman:s. puix
•
derrinstrat que has iell ret Oficial:
deelaraeln dels I I.ote0 qui- 1 “L'Excni. senyör sots-secretari
(Invernada transtnet
lä
m'ati.te:i
los do mongole s .1 4lirl
ileeIlva- telegraficameut a aguce Govern
1..X n eaN ial
següents iustruceions, relatives al hmcid jurada que fo il treoa,.,a
don:intuid tlels 11011S Ajuntaments:
llover!) ekil.
"Primera.—Totes Ii, ('orporaciens
DE 1 , . % Di . :TENIAD Di N INSja constituides en degutla
pEtATM
l'01,11:1.1
forma i a tenor del keial Decret
EI jul jal eontinuit aI.ir ins- 30 de oeternbre proppasoat, tonnalitIntint diligèneies suniarials pel aman en el term,ni maxim d'un tnes
floli el e (le Stlh o rn (rantra el roels comptes que estiguin l'enciento de
ssa ri t le pi lila llotiori
rettrreib, curresponetne a rültim exeri l'inspeel o r de vigilaneia cici reenianie, i els del prinier semesMiquel Alberti' Vil ir,
tre de l'exereki actual: i a mesure
Si he dintinua
que es %%gin constituint cls il ululicigran reserva sobro el resultat pis que encara es ta n per normalitzar,
de les esmenlades, loan sap compliran igualment aqUesla preseripque ha quedat aiseeada la inció, el termini de compllment de la
conombeicid ii letingut.
(sial comenearä (le regir (les del dia
següent de la sera ennstillici4, sotELS FETS DE
El hile.. de lit Goneepein ha metent els indicats comptes
men d'aquest Govern, i en el ras de
assenyalat 5.000 pessetes
(l'anea per a in. llibertat provi - no ajustar-se :muelle a les ilisposicions
vigente de comptabilitat s'exigiratt leo
aunad deis detinguts i peoresprocadents.
sats Pau Ojeó Masoliver i Joan TespOlsabiliratoEls Ajuntaments llaman
Sigma. —
Pérez ¡Pardo, ntrusats irliaver
els premort el ¡minaba nintiii . ipal de de compile ( strictament totsordre
del
Badalona. Salvador Oliverert. el costes continguts en la Reial
de desembre de lona, que es refedint de les darreres eleeriout de 23
reixen a desposes mun icipals i distridiputats a Corle.
Inició mensual de cabals en la hitL'EX -ALCALI.4; DE GENTEtraed.", per a la contraetacid de serveis municipals i protrincials del 24 de
Semita 'que per haver-se re- gener (le 1901, modificada per Reial
Cazsistit a Murar la vara
decret del 42 tIc maig tul preseti any.
alcalde de Centelles. s'ha le as - abrí com la Reial h44- clet 'se de
. • :..`7*--ciA
.rctie—•••
Iladat a aquella kwalitat. el ti_ gener tle

pal senyors Lamanera 1 Ganedo.
Ami) anteriaritat als manifestants han arribat al peu del
monument nl Colomb rambnixadnr (Vds F.sIats Units. , la periodi s ta ianqui Mistres Deswaning i Pi personan! de l'Ambai-

Vinha, el rector doctor Carracido i
preside nt del Director:.

el

Alludeix al mov'mont militar, i recordant la coincidencia de celebrar-se
ami la Festa de la Raça i la de la Verge del Pi'ar, patrona erF.spanya, reitera
ei propbOit de castigar severament tots
els delictes contra la patria. Diu que
aviar s'inaugurarä la Gran avinguda
d'Amèrica. a M
' adrid. on s'estatjaran
les representacions d'América. i 9 1 1e impulsara la línia aér'a Sevilla-Buenos
Aires, fent eras per la fraternitat
pano-americana.

ccurtu DEL COTO :: LES
CARRETERES DE CATALUNYA
La "Gaceta" publica«.
Reial decret atorgant un ere.dit de dos milions de pessetes
anuals, per un perfode de cine
anys, als efectes del Reial decret del primer de juny de l'any
actual. relatiu a conreu del coId a Espanya.
EL

De Foment.—Cireular als enginyers
caps d'Obres públiqueS de les "prochicles" a l'objecte que trametin
abans del dia 16 del que som les propostes dels trossos de carreteres que
tenint llur replanteig aprovat dintre
les quantitats que els hagin correspost
a llurs respectivos "províncies" i que
apareguin al pla de distribució de cabals que insereix, opinin que han d'ésser preferirles per a incloure-les en la
edad.; d'obres noves per suhhastar.
Pla de distribució de cabals per a
Ja construcció ile carreteres en l'any
econòmic de 1923-24:
El crèdit que co distribueix és de

railions de pessetes.
D'aquestes es destinen:
A Tarragona: 1644.345'87 pessetes.
A Girona: 199041'47.
A Barcelona: tS8.376'81.
A Lleyda: 711,301.3o.
A Balears: 108,6[5'73.
SALUTACIO A AMERICA

EI president del Directori va trametre al corresponsal d'un peribdic de

Buenos Aires el següent autigraf:

"El president del D'rectori, en nom
d'aquest i en el de la patria. saluda
mi la (liada de la raça els sables d'América, en el quals xifra Espanya el
seu orgull de mare i les seves aspirarada, els quals rol-tocaren 1111a
cions i amor per a una amistat inscorona flors naturals gimr- ,¡ pisada
en els grans ideals (lel deure,
nida amb loanderetes espanrce ' del dret i del trchall."
les i nord-amPricanes,
El signa el marqués d'Estella.

Los /dile s deis collegis tiraren flors al monument.
Durant la desfilada, que lia
durat hora i mitia. la banda
munidrial ha interpretat osco'
tildes 1uece del seu repertnri.
LA FESTA DE LA UNIVERSITAT

Al paranimf de la Universitat. sota
la presidéncia del general Primo de Rivera, les autoritats i el cos diplomàtic
atnerleir. se celebra la sess'a commemorativa del deScobriment d'América.
Després d'una simfonia executach
per la Banda Municipal parlaren l'alcalde de Madrid. donya Blanca de los
el ministre (le Xle. senyor Al: dumate. En Iftemel Machado, el en.
Havana. senyor

NOTA OFICIOSA
DEI. DIRECTORI
NOUS DELEGATS GOVERNATICS ALS CAPS DE P.1RTITS
JUDICIALS.
A les deu del vespre cha facilitat
aquesta extensa nota oficiosa del Di; rectori:
"Dent't sortir a la "Gaceta" un decret signat per S M. cobre incompatbilitats en l'exercici de determinals
cartees, rl qual respon a la necessitat
d'enrobustir 'a moral i Fausteritat. restahl s tit la confiança en un país un tot
s'enfonza ser falsa interpretació del
que signifiquen els conmutes de 11te-dat i democracia i una constant
nrogreseiva claudicació del que es donä
un anomenar "premi als serveis politice".
L'anhel popular cercara de temps un
rimel a aquests mals tranquillitat a les
eres inquetuds i vigilancia dels SellS

siento i trastorns que bagi pogut pro.
M'ir In implantació repentina i automil tira tuIS sistem 1 que no està riel
tot des Pnre de les antiguos organitza•
eions politiquee que havien enrait (un.
dono ~s'enchile, .amb reritable perjudiei del prineipi exclusivament administratill quo ha (n'aforra ,r-les.
Es, dones, propOsit del Directori,
abano (l'intervenir en la mana de lee
Diputacions prnuiiieiiibs, i malt aliene,
sobretot, d'implantar c+p reg im regional, assegurar-s,, amb una intensa ins.
peeció, de la boia trena i romposieiti
de tots els Ajuntament'‚ per consider r
esseneial que aquests estiguin ronsti.
rúas per peteones honorables i eapaeitailes. atialseeulga que oiani ilUr fi.
Unció polltiia, quo ha„ de quedar setapro al marge i allunyada de la sera

ti p eja regidora.
El Direetori ha circular ordres a tots
els aoVertuvlOrs civil, perquè, fent aplieacill de les Ileis, aran el mateix sei i
vigor que Tedien demostrant, 110 adoptin de momear iniciativa que g e l )] Se.
parin, puix que porqué hi It'ai la deanda unitat, qualsevol modificació den.
rit &ser estudiada i aerladapel Gocen,
amb teta calmi i amb m'oletee general.

:11xJ no A obstacle yergue en quan -.
tes irregularitats es vagin posant de
inanifest es provideneil pchs ga lerna- '
dors, trom ja ho han fet alguns
bon encert, i es passi el tant de culpa
alo Tribunals competents.
Amb la porseverança per alguno menos en aquest sistema espera el Director+ prou exemplaritat perque no tingui n repetieiti falses i eaprieioses
terpretaeions ib tIck que han desviat
els recursos del Tresor als feas de les
arquea municipals.
Citar rasos concrete podrir' cousi& dar -se Ileu7,eresa. fins no tenir absoluta
comprovacill, i millor encara exhibir
testlmonis de les set;*taeies recalcarles;
en que es thrä, dones, Ss que es consignin aquestee a mesura que es dictin
a fi d'aterinar la coi:diana publica en
In vitiiIhnent que el Director', es my,posa exereir sobre tots eh; iuteressos

nacionals.

PELS CONDEMNATS 'MATEU
NICOLAU
Els advocats que han inter-.
vingut en el preces per l'assassinat 'del sensor Dato s'han re-)
unit per eanviar lanpressions
respecte l'escrit que han de
presentar al Tribunal Supreni
en defensa de Liras Nicolau
l'ere Maten, condemnats a
mort.
DESGRACIES
A la Costanilla dels Desemparats,
a les nou del mati, un au10-csmi6
puja a la vorera atropellant diverses
persones.

Han resultar: morta, Leocädia Benito, (le 61 anys, i greument ¡era Rufi Hijera, de 84 anys, i ami) ferales
de menor considerada Agusti Gonzalez, de 63 altys, i Francesc Ruiz,
de 61.
El conductor ha estat detingut.
OBRERS EMPRESONATS
Alacant.—Han estat 'detinguts i
empresonats al Castell de Santa Barliara quatre delegats de societats
obreres.
RECLAMACIONS
D'AJUN FAMENTS
Més de 7() Auntaments
han infundid reclamadora; contra
Ilur constitu ya', per entendre alguns
deis vocals associats que redimen
que la (lita collstituci,. no s'ajusta
al determinat en el Decret de/ 11O.rectnri.

compliment 111. rvels mnnicipals.
Tercera.--Es reputaran serveis inexcusables i dc preferentissima ;tienda
• •
tots els que es reieu'ixu'n a AlummaNosaltres cns creiem en el (hure d'iailsiies. assistència n p,(lica i far- dentificar-nos-hi quant es raonahle scnmacke ica. higiene i alewiment (le pa
se 'liare a remolc de checo-amis i impuli al • re, art ,eles de t)rimera
sos destructors. tun 111.0)0 aixi per !Thavent d'imposar-s i con/ a obllgati)- i presentad, de la sasnirada i predicada
r'.a. referent a hi g iene. la vactinació
"rerolucin des de dar.
reettelmaei4, ad,,plant-se les indispenEl (lit decret. tot i esser mo't imsables meuires' p:r extuurr qualsevol
portant. no és , però. el que, asid, el
DETF.NCIO D'UN SECRETt1RI
oriffen (le malalties tito! (le sensaciona'. ve remenant-se fa
Alineria—Ha estat destituit i deewleiniquee.
uns mimes fti cs, alliali”t al que es re- tolgut cl stcrt un de i ' Ajuusuaururit
Eui naileria (le suboi•téncies indis{ist el president del ,D'rectori la setd'Abruceda ps-r irregularitats cii Fepensables no sla de cenwotir ettanc mana paseada. el oled. Si no és
, xercici del seu arree.
blI n d snuer-7.or al cal roe per n'Id com
Ile veritaldc transcendncia.
einsah
ELS MUNICIPIS DE I.A "PROrl inter: del ca9llal invertit. un sis
;ondifino
la
i no es poclf:i eenMxer
VINCIA" DE )1URCI.A
1),-e en 110 direecin i adminktrael4 ¡
na prbsima per Pisen encara necessari
lean •i'd industrial i mi tres per eent
Múrcia.--EI general governador
reunir dade: per al seit- l'ayunen/
d'imprevistos, emitir leg aba' que intenIni manit'estat I,eriodi,tes que de
i redaceirl. Es refereix atraed decret
siva/wad' llama d'e s )1;" reconegut.
la OisiIt d'inspecein portada a cap
al nomenament de deleeats governatius
l'ecant els artieles d'absoluta prials cape nartit artill 11- pel capitä senyor Llorens
mera neeesotat, s adoptaran cl, rad- ctl'tats derivades IICIC gi,vernador g en ha resulta la detenció d'un ex - alcaliare: condit los per inujuuPr TIC sentots els a,surnints, Irrt deis d'or- de, del secretan i senyor Francesc
O i' p elar conv:Inlentment abastalcs les
que segniran conf iats a la Bruno i dels ex-regidors de l'Ajundre
urtin
els
dits
indi,penpoblacions, en s
Ruirdia directament eiillaeada talarla (le Fuente de lamo, per la
sabke
defectuosa administracie que es feia.
auuih el comanament suprem provincial.
Aqueo.: delu gats governatiln ser +PI
No ea portaren els llibres i les
Reonnaini a t'As els senyore alcalde; i Ajuntamente el mes exacto comanotacions es feien én mea 'libreta; la
proba/den/cid, cape i canitans de Fevérpliment de les precedente instruccions,
e lt. entre els que han de quedar dispo- caixa no retada condicions de segufent-los arinent que deduiré les • res- nible: qua!) co porti a terme 'a reducchl retat i tenia un forat a la part
no hi baria coma:Ave de caponsabiVta t e .ilie preeedi .,xiii, si per
ile plautilt o en els enssni netins, principal/wat en els organismes de reserva. bals i cl cama: Fexercia restnentat
laustlenmcia, ottlir ile•tíditt, n qualseamb (mal cosa, en fer-se la renegar secretari, el qual es el cap politic
vol altra cansa o motiu, oli,ervCs o
tiogii¡• 5 notk le. d'inohiervitneia d'a- nitrad.; defin'tira. lela tema part 3e1
de la vila.
persenal (le comandament tindrä funAquest ia irr Famillarament al sett
(peste. di.poeicions,
ya
ea,
preeisa
rscaprici ami, l'ohjecte que la contridefernlinal
el/
cione
adequarlcs.
i
la
so
qualsevol
Si In,
triblicid no será improductiva per a bucle recaiguis exclusivament en els
(l'aquestes regles reqUereiX,
enemics. ser a la qual cosa es valia
l'Estat.
'Trèvia coormla anib la moy a mitadNI. Mala funeionaris, pipomis une de falsiticacion, d'escriptures.
tat, una flexible discreció que . les cirAfegi que estava fent visites d'in g
mtnisduc'es poguessin armsellar, no
/m1 . 1 1 )1 11 0, lo hindi) znvernativa • eletrola, informaran sobre el fnuelonament
-secinaltrseAjuntamsde
arniust mcl, • pc . onal o evenla "provincia".
ulpio Muntamento en llar merca Amitual incident serm.é sfrutin sostinendes
nIstrativa, etichcia 1 desennüllement
El cacle detingut, Bruno, és un
amti fertnesa les presents srevenciong,
dele serveis, perimè aquelleti Corpndeis mes famosos sequaeos del seir ‘ ine no e: ! p .0 nin-tenr que Dur efimeter,
no
tul
hadi
rneions
renovades,
nyor
Cierva.
cf.rta'dep;.a. ns,tehathbeeent. de In pernotniripal que permet1 releocia
La sera detenció ha produit ale.
seerincit a oyioir lhir compliment,
definitiv) de les perer nes 1 els ase^nSa- 'gris. S'espera que caige altrea caque sense raell adons i amh la nuble
11 deurvs 1 respon sahllitets. cliii, pertira, puix la "provincia era mi le d
energici .ata decidh a iMreitar aqucst
l'reelgisant-se 1 purgant se de', la.s.tiveadmiuistratiti.
•
s
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de la societat, Quin sogre té
En Tadeu, Un pres peri'lós.

cama, No hi ha

r

rl figihi-amb SOLA DE GOMA marca FOD, i3oxcalt, tau anglds, dobiz p.anti!la
cuiro

DINIARS DE CASA

e444444.44.444444+04

GRANS EXISTENCIES

•

PREUS

•

FUTBOL

PALA!: DE LA MUSICA

CATALINA

CAMPIONAT DE CATALUNYA
Diumenge, 11 d'octubre, a les
J a Uniö
IBA RT I NENC-SABADELL
Martinone
BARCELONA-EUROPA
Itareelona
PAnTIT DE PRO:BOCIO
GRACIA-1LURO, cale Júpiter.
enteaii,s i localitats als
camps de jeme. Pel partit Bit! celona-Europa. a la taquilla del
'real re Principal.

DIVFRSOS

BARATISSINIS

c_ArzmIE ee
(Davant l'Hospital)

4.

see-oteti ireve•-ve-yee)+04

CALLS ELANCS

Els cabells blancs , generalment,
no przdisposen favorablement. Devegadcs, el icnir cabells blancs imposibilita de trobar una col-locaci6. Encara es pitior la simació que agites' mal
crea a la dona, que la fa apareixer
cotn a vena i que por dependre la
seva felicitar coniugal de l'aparició
precoç de cabells blancs.
No hi ha mes remei que tenyir-se,
i si 's renveix amb Aigua d'Horlioe
ningú ho coneixerà, ni 'Is de la saya
familia.
L'Algua d'Horline es una tintura cienlinca 1 progressive
que li donara el seu ant'r malle de cabells. Vostè mardx podrä
aplicar-se-la, en alguns minuts. Es absolutament inofensiva i
no s'exposa al perill d'altres tintures. No li Medra la roba ni .1
cutis, ni fa cap mala olor. Li far desaparciErr la caspa. aseoritzara 'I scu cabell, el fortificara. evitara Pur caiguda, canmularà liar creixença i suavitzara i ricara.

Grageas potenciales del Dr. Soivrä
Indicadas esp e cialmente a Jos acolados en la
juventud por toda clase de excesos ¡viejos sin
afinst, y para conservar hasta la extrema vejez,
oit v' ioleidar el organismo, el vigor sexual, propio de la edad.
llanta. S pta.. fra•oe: Segsli, Rambla de las
Flures, ti. Farmacia Gelarr, Princesa. 7 y principales

Unica casa per a

farmacias de Esiiafia, l'intliga: y M'Orle:y,

Caloi bu i barat.
Sucursal, 13

311333131333 E ilEHMEZEIEll21111

M2131 1WilB,11, Pis PIRCiP31
MENJARS CASOLANS

Lxposició Internacional
del 111ob:c

ABONAMENTS

AVUI,

I ,. !. n13.
;

DISSABTE

qu arts
arta de set, el scnyor Je-

Marlorell, director de Cataln,•, de Motu/menta, donara una
rinda Cobre "La casa barre;oniria", aria proJeccfoni

DEMA, DIUMENGE

1,3 onze -Cont,rencla
-:ce director del Museu
a

7, !

.

11 äpats 18

pessetes

"
36
62
"
72
APAT. . . 2 nessetes

Cran solerrinitr.; musical.
.: Alabardero,
Topa,
la Panda
na, sota la

• Lanuale
1 . uudranizi a 13
s locals.)

.

Establiments DALMAU OLIVERES. S. A.

6 CILINDRES

faselx de la ladustrl•, 14.• BARCELONA

PRODUCTES HORLINE:
A1011A d'HORLINE (tintura prograseiva per ele caballa Manea . 6. • DEN
LATOdi (acto 1 Irle/en:pul: 6. • POLVOS molt adherente 250. • CREMA
(arda'
tes a r rugues): 2 . 50 • AIGUA DENHFRICA (en comprimas e l e r
veseenls) 5 •
BATHOL MONTRi (sala mineral, par ala banys it. peus): 5 .
50. • 5313113E12
(Cornprlend• al bay•rhurn per a eageneear ni cabed) . 3'50.

ON

; • •-

17. ifs gira31
frar,,;a:,.
e muillste. ilalma 6ermalne.
-rrissa, O.

D'F.WANDE

ENCAnnEGAT D'OBRES, do mItJana ca• s necessita. Picsentar rer,.
Adulo

:,050. LA PUBLICITA 1.

3
33

AUTOMOBILS

Vies urinarias, poli, Raigs x,
•-% Diatermia, ltanibil do tia:alanya, 31, Ler, 2... De 2 a 5 1 de 7 a S.-Clínica'. Sant Pan,
;Minoro 11. De 7 a 10 do la nit.
.1111••••nn

ta, ACADEMIA

mi

a

_ENVEIAT SAIZIZIA
larda i litt. I
inua- eilt, de la Joven-

AGENTS:

ZEST A UPANIT

Carat4e - na

LES PLANES

Fährill de Froducte; Cermicl
Rajeles ale N'alncial ascles de construcció

Casimir Vinos
Despatx: Tallers, 72

Sortida de téatre
A casa BON-TEMPS
45 1a l lrant especial crr pero, ostras, mariscos, estrato 1 dal;a.
Garree de Q uin tana, 7
net+etbeeleet+044+ftee+

E?

en1P2 PJ n

Pn'i'qui STUDEBAIER es construit per les fähriques tris

1

MENJ.IllS A L.1 C.I
t.\
1..b1'.Iiiir.1111. 6-1 II MihRIA. I
l',0,Arnr, 1 17 31 A

Teefon A. SOSO
Fabrica: Carrer Benavent (pró
l a Travessera de Sana )

xim

BARCELONA

t)O3J 1 C.I1

295

Salón Sludebaker

del

Fassoi3 do GräCia,

In.

•

[I' IEJilh

-

n 1.1 1,11411,1;.I.

boto. 0 . I 1. u
chile a . 5 0.1a1 I nailt
Vrtur
ruell lilijuti elli ei, 3JI
41,1er tale l (Sr tal! 1,1,10 per el muera ¡timo iaval
111.11 n11fii, >n, 1 rleJ.
vel, a tarla delate COI/ruda de da 12 de 3 a n euv113ut
a
00 3
llIIVICati
uttier*Ir.

-

iEt

Uh'

renlilineve)mil¡:;25de5y,e,
:

54

CHE AP 444,17
epel. 4 .

1

‘Rtnille.65tV3VESTI15K(310R,DI

i LLANA, SIDA( c310 MASA i c.1.b (O N3ITWARA
PER TLI4Vd Itirnrcol.

e botes 'ab drogverks
(-) , o pf ., r.taf6fietas. a

I3

Oil III 3

I

uengma hpapyola
tel n
famat en la darrera •5,11•16
4a per la Iterar Academia Eepanyuia

iion aravaia: leo retrals, eg prra
mi'
ICirma c ompleta: Malles
• I Ad roi di, bailaor., do lotr1 /va
nn • nn •,,, n'o Ii f ill,rilarin11111 de se:e
1111111',
Irle
ili i,• 'fitat en colo-s.
PER PARLAR a ESCRIURE
im

LbV:n

11111 111311:11231131101211 C1

11CM111311 Casfela

1.091 PAGINES DE 180 LINIES
geon/Ina deccioner: n•,..tge

BAUCELONA
Isidor P0113

Casa 11103

rrtmoM.

E7.

Agència

p I.

L sIsalI) 3.
Especiamal en rama-iis nella 1 11 ,. n Espoi-trita po riballeal
lla
quaitroS a l'oil aras ala olen p rafles rte.
I ail111 • 11. ini de 1/121r. i, 1 guoniu.,1
ou p ii-11 be/I, similar
NIntitfalcun bolera 4 n Ilnal PO, Lalaiii

.1111.1[1 Ni

València,

TARS. SELLES ARTS,

na de dibuixos.

Fo.\1),4

I

STEVENSJA,

.ES. ARQUITECTURA,
EriGIN y lRS Pfl I L I .

MI*

illiortants del nlón en coIxes de ti cilindres i la seva gran
producció pennet preus ineoni prensil)les per a e . tx-es ile priwera
cateuria, que alJans de reine' re's' al elient sön sotinesJs a ales
de 9.00 inspeceions

Rambla Santa Menica, 7

.4644.4.4.,4 44,444-44.4444444

Teléfon 7 Id
Pr opielarl. Juan CO late l'anal
VERnAILLESJ

zimier,:bulfzA

Preparació per ESCO-

-----Z22 g a POMPA etc.,
PINTURA DE TAzc
PESOS a l'oll, aquajCIVELTZ S reilliA3 ralla, trcmp, i tota me-

Erder11 Eiha, S. 1.

f:

HOtal Restaurant Versailles
Citen Una de Ir, clac
1,1 mal a mita alt
see •ei de /tetan I a la carta
C ebarte de 750 Me. en da•ant
labia. tu! per a tfiruporale1 4
predi! erimondcs
Mana rle: Man O/adobad
CIIMI especial par a automeblif

PER

--CAMIONS-a

-%AIXAS

Tols eIs de la seva reouta3i) Ii do)I3n RI prad

Gran Cali.
I

PREU UiVIC DE L'ENTRADA:
E , matee diumenge que difluns,
UNA PESSETA

A

0

p.

D

Na n'hi ha cap qua doni nier slisfaclij

dia de moda, a la tarda.-

1

d A1GUA dii1ORLINE

El]
C3r

calca

tepe,all general:

E
fral

DILLUNS

4

De venda a fot arreo, a Õ ptas. la

PA, VI I POSTRES
per
l'.

Parlo, 3e• n qual de'
r

•.

tti:(

1fAp

2

tiquets al portador i senlimitar el temps.

PARC DE MONTJUICH

u 33113111

TALLER D'ESCULTURA DE TOTES CLASSES EN MARBRES 1 PEORES

das sennnalosb cansancio mentol, pdrdido
memoria, dolor de cabeza, Wiligos, fatigo
eorporal, histerismo y trastornos nerviosos
de hm mujeres y todas las manifestacume,,
la Seurastenia O agotainient0 nervioso, por
crenieas y rebeldes que sean, se curan pronto y
radicalmente ron las

pam, al peu del tramvia. Poden visitar-se
diumenges, de 10 a 1, i
dimecres, de 4 a G. Carrer Pere IV, mim. 556.

CASELLAS

Pensió
Tafaner

E El El ri El ii

poluciones nocturnos, e.‘peruiatoreea (perdi-

60 cèntims

HORES

Cerrar de Santa Anna,

ri

SOLA RS

i, el al cap oe

(P, op Rambla)

lAbans carrer Dormitori Sant Francesa).

111 Ci

Treballa ertIstics per a obres i
tUra
Especialitat ro treballs per a cementiris. - Pressarquitec
que no admotcn competencia.
F . GRAELL
mmainisrA
Lapide s des (jr :10 pt3.-Tain04 es ron oir,,..
ti ,) terno/pa
Hotafranchs, núm. 19, abans Rostals - franchs
Tocant la carretera it la Itre'dida, Iran )Ia num. :2, 1 per la
carretera de la
Crea Cli/o . rta, [malea mitos, 55, 56, 57 l 29.

AFICIONAT3 A LA EOTOCRAFIA •
1. iii, y ii.a' de plaauca I pel.licuiea
1.Z 1 tul tretall de laboraldri, Ea re.

4

ríes. para

Tipus de luxe a preus berztíssims. Espardenyes amb SO.
la da goma, des de 250 pessetes parell.

VENDES AL DETALL
• Cturer AMELM CLAVE,
9 (Fn da u R3111133)

IMUUMMMmMuMMU

en venda, des de

i C SA
A

ECIO NIORSZOWSKI
han.
Beet.1:1.ieniz. Des_
ars a la taquilla

ee

ESPANYCIL-U. E. DE SANS

5

ORQUESTRA PAU CASALS
A vui, dissabte
lor. rt de Tare .
in del fani

14' 15

111111111111111113131113511116131

EsPORTS

Cinema Princesa

¡Ti 33311

A42,4„
L
o

BATEIGS

roser sense espines, Dona as tuta. Búfalo Bill, 7 1 5 : La reina
dels diamants, 7

1311 A.
1vui, dissabte, catraordinari
El paó retal, granfilm di \entable
interpretada rnagis-nt pels eminents artistes
rus Mac Lean i Doris 3lay.
.0 selecciona t progrania
Acelera, gran film ingran artista lloot
11 des
pel
Pa p osar sense espines,
Seif, "boto- ¡
ca de gran bei riet
iiit. estrena de la senrl cinta La herencia d'una
mare. -Dill1.111-.
•

alg annerizmnutrlc

CASAMENTS

Teatres Triomt i Marina
i Cinema Nou
Flor del

Exclusiva: Seleccine S. A.

Can CULLERETESi
Quintana,
Teiefon 230 Ai

r. SI La reina deis el l au3nts, El paó retal, Malvestats

uni.

New•

6 U

Programa AJURIA especial

111i111111111111111111111111i11111111111111111111111111111111111111111111111 n 111illi11111111111

Diana-Argentina
Excelsior

,•
7 , 1 Ir

II El

GOIMECTASIENT
és Indiapensp ble posseir un bon
diccionari, t nomas •'obté aprontsnt aguaita onortunitat.
PF.334,IPm
1 Id. r7t.
l'II 5 IIEEMBillte
MARTINEZ VALDIVIELSO
Apartat 64

.bxer•

•

•
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fleu de

Per qut le

("P"Illus".""

tenyir el vos/re cabell

CAMUS RANO?
Per excessos mental', per penes, per inquictuts, per
malalties... No importa res la causa — La questió es que
leste ti cabells blancs.
Els cabells blancs, sigui com sigui, son considerats com
Indici de vellesa. Sou encara oves i aquests quanta cabells
blancs, us envellciocn.
Tealu el cirta 1 el deure de rebelar-vos contra aquesta
Acudiu a l'inic 1-uncí eficaç 1 aconsellable;

El primer cabell blanc, com la primera arruga, vet,
ad l'avis de la vellesa. Senyors: comenceu d'envellir.
Defenseu-vos, rebeleu-vos, contra aquesta vellesa,
que devegacke ve precoçrnent, abans de temps.
Qué Leu de fer? Arrencar-vos aquests maleïts cabella blancs, no, perque destruireu un tresor que potser
mal mes tindreu. Tenyir-vos. Avui en dia us podem
aconsellar alzó, perque la ciencia, amb l'Aigua d'HorEme ha trobat un producte eficac. L'Algua d'Horline
te una tintura progressiva i científica, que retorna 1s
cabells al Ilur color normal, que no taca, ni perjudica la
•
.ni pot portar-vos cap mal, ni deixa cap senyal
extern que faci conèixer que us tenyiu. La seva aplicació
no demana cap cura especial; un mateix pot fer-ho

MIES

nyiu-vos amb Aigua d'Horline.

Aquesta is la darrera conquesta científica co aquest
torea,. Tintura progressiva, absolutament inofensiva
cense cap principi tézie o nociu, tense ni ombra de nitrat de
plata. No te fati periuclici a l'epidermis, no Us fan malbe 1s cebas, sinó que al contrari, ademes dc tomar-los al
llar color primitiu, els suavitzat 1 ondulará, treient-los la
Caspa 1 evitant-los l'alopecia.
Ami/ pacs minuts us en fareu una aplicació, sense tacar-vos, cense olor desagradable.

fàcilment.

L'AIGUA d'HORLINE

L'AIGUA deCIRLINE

adules, fa desaparèixer la caspa 1 pira la caiguda del
cabell, fent-lo suau 1 ondulat.
»mime llllllll leltutIMInnul lllllllllllll Muno. lllll lllllllllllllllllllll mplepinumpluppy

dona al cabell el ser, rnatic primitiu 1 Es de resultats
stirtres.
orueutuarrnmeniquerrnpurnen eeeeee nrunnononnonnuon eeeee

llllllllllllll n lllll u.

PRODUCTES HORLINE;

PRODUCTES HORLINE :

A1(31111 d'HORLINE (tintura progresaba per els cabells
blanca)! 5. • DEPILATORI (actiu I Inolenslu): 6. - POLVOS (rnolt
selbeeents): 250. - CREMA (evita les arrugues), 250. • AIGUA
DENTÍFRICA (en eornprinSits efervescents): 5. - BATHOL
MONTAN' (sale mirarais per e banys co p eus): 350. • SANIBEL
(0.4nReine i td al bay-rhum. per a regenerar el caben 3.50.
•Dlpend general a Rceabee
Eetillefirnento DALMAU OLIVERS. S.
PASEE» DI L'POUSTRIA. a . 5ARCELONA

AIOUA d'HORLINE (tintura progreesiva per ala cebolla
blanca): 6.• DEPILATORI (actlu I Ino(enslu): 6. - POLVOS (rnolt
adherente): 250. • CREMA (evita les arrugues) . 250. • AIGUA
DENTÍFRICA (en comprImIts efervescents) 5 • SATHOL
MONTRY (sale mineral, per a banys de peus) . 350 • SANI8EL
(comprimits al bay - rhum, per a regenerar el caben) . 350.

014

As.

DIp641.1 gEneral e Eenehe
2 Estabilments DALMAU OLIVERES, S
PA3321G DB L'INDUSTRIA 14 MARCEI.ONA
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'EL

PERA
EVITAR AIX45...
No s'havia pensat, fins ara, en
presentar un producte capi!-lar
nant-li la forma de comprima, que
evita el cost d'un flascó, avui car,
i que is de practica preparació.
El comprima Sanibel al "bavrhum", disolt en un xic d'a:gua calenta,
producía una loció concentralssima, es
prepara instantaniament i no está exposat a que s'esbravi. E! comprimit Sttnibel al "l ay-rhurn"
te la propietat de dilatar suaument els porus 1 de penetrar
en el cuiro cabellut, que l'absorveirt avidament. Si '1 bulb
cacil lar estala atrofiat i produeix no mis cabells grisos
pel-licoles, el nodrcix amb excelent sa y a natural determina la sortida de cabells vigorosos i flexibles. Fa desepareixer les pel-licoles que aun les destructores deis cabells, abrí com les picors tan desagradables i que obliguen
a geets poc urbans. Demés, higienitza i saneja 'Is cabells
massa grasosos o o liosos. El Sanibel, cmplcat a toups,
evita la sortida de cabello grisos.
La salg a

de $ 4 comarheltr SAMII)EL, per pre l

disol el pèl moixí
com l'aigua disol la sal
El polvo depilatori d'Horline iss

PRODUCTES

1 les

atrofia, assolInt elais una • r5piì dtFilac16 permanent.
'Feo minuts d'aplicad6 son suficients per a obtindre la
calcada del importar. 01

CIENTIEK Preparat per quimice eegons el recents desoari•
monta de la ciencia moderna I recornanal per el co, medie
per

la (t e a accie suavittant 1 eonservaci6 ilimitada.

AGRADABLE No fa mala olor, dona sonsaciO de honestar
netcdät, cuprirnint ele dessuadon. Dona a la pass depilada
une blancor 1 suavital incomparables.
PER A TOTES Açuestderilatori lances es conegut a tot arrees
dcl man. prelerit per les actrius, instituts de bello, mes
hmosos, i cli effuegians per a cedo operaclens delicada.

54 teclee., pl.. 4,50

PRODUCTES HORLINE:

PRODUCTES HORLINE
AIOUA dlIORTINIE Illninra progfeselve per als a 0 g 11, bienes) 6. •
DEPILATORI lec% Inufensin) . 6. - POLVOS Dnoll adherentsT 210.
CREMA (evde lee errup p es)• peel - A/GLIA DEN (en tumprimitt
elervescenis,, 11..11A1110L SION I ISP (sal, mlnerals per als nee ('s de otee):
. 3aclabe, (epow,,,pp, el bey.rlunn per, a regenerar el edbell) 120

AIGUA d'HORLINE (untura progressl, a per ale cabe lls
bienes) . 6 DEPILATORI (aCtiu 1 Inolensiu) 6. • POLVOS
(molt adherents). 250. • CREMA (evlta les*arrugues), 250.A t GUA DENTIFRICA (en ccrnprimits efervescente) : 6. BATHOL MONTRY (sets Knerals per a banys de peus): 3 50.SANIBEL (comprimits per a rogenerar el caben) 3 50. cik

DIANA general a España.
Eetebtim•nts BALEAN.) OLIVERE9, s. A.
PASSEIG DE I. INDUSTRIA. 14 . BARCELONA

•

INOFERSIO No perIudica, no produelz Inflen nf colore. Al
contra,, le molla producto que San C01,05411 4 provoquen
le sortida de erupcions. poden let-Tle us lea peltenes de pell
molf delicada, sea, necesitar creme despris de Fapiicació.

ACTO' Destilarle el prl molar, penetra fins les arree,

p lpóSIT general:
EatablIrnant• DALMAU OLIVERF S, o A — Barcelona

44/

DEPILATORI
d'HORLINE

DInr/411 general • Ellesen)a.
Eetablinants DALMAU OLIVERES, S. A.
PASSEIG DE 1 INDUSTRIA 14 MARCEIONA
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