▪

aenecii6 q .edentsoacith • »•

legIa ll ce Ornela, St n

reme 1111-a•

Tallen O'linpremtat

ek•k larbarä. mäme. 11 I le.—Teleten lel
e

E

PROS DE SISCRIPED)

EDICIO DIARIA
akreptona. • • . e PL.. me.
• munflula tbertea . 7'50 " teleft.eetee
850
e Anierlee IlatIna.
g. Ame, p rasos. . . 95
"
•

N

Nowiliiiimuinumanurunwinommuunrumaraumw

ANY XLV—NUM. t5,548—PREU:

10

GENTE«

BARCELONA, DISSABTE, 27 D'OCTUBRE 1'923

En > Líale Silva* he Juatifiesi
la lamiste do loe VINT" MIL
I pesa/Mea rebudes de rAesootaele I
Ill
adrflonya de Oarltat: OCIO
MIL mies per aementar el
ten is mire& 41 99..en Olell de
e Camelen.; la reeta, . a llenen- I
.•
•
a%, canela.
M111111111111:111111111111111111111111111111111111111111111111111!11110111111111111113

ELS BELLS LLIBRES
Un amable present ens ha vingut a les mans aquests dies.
Es tracta d'un paquet de 'libres. Són uns 'libres llunyans, nòrdics, editats a Helsingsfors (Helsinski, en llengua finesa). Formen !a collec , :ió de les obres del novellista i dramaturg finlandés Aleksia Mvi, un dels autors més populars i mes celebrats
a Fin:andia.
La agdar els volums, tinguérem ja una sensació agradable i ura espiritual alegria, que augmentaren en obrir-los.
No p diem entendre el text, escrit en un idioma absolutament
deseouep;ut per nosaltres. Passàvem e's ulls per damunt de les
paraues amb vocals abundantíssimes, plenes de dièresis, senendevinar la significança deis moto, com no fossin els
carre9onents a alguns noms propis. Però n'hi havia prou amb
la contemplada material d'aquells llibres per formar-se -una
alta i . lea de la cultura finesa.
Sa, en efecte, uns bells 'libres. Estan editats i relligats
grab una e:e gäncia sòbria, amb una delicada cura. Donen una
mpressla e bon gust, de claror, de pulcritud. Els colors suaus
de la coberta, els tipus d'impremta, la classe del papar, la
composició de les planes, tot concorda en un mateix sentit.
Davant dels 'libres finlandesos teníem la visió del poble de
nrandia, de les característiques essencials de l'anima finlandesa.
Nosaltres sempre hem cregut que l'art editorial és un dels
indexe més importants i exactes de la civilització dels nobles.
Allí en apareixen bello llibres és que hi ha un sentiment de l'art
estés a totes les classes, que- va des de l'autor a l'editor, des
del tipògraf que compon el text al maquinista que tira els
plus. Guaiteu la collecció de les obres de Aleksis Kivi, i la

blancor suau del paper. la tria dels earketcrs d'impremta, l'ample
espai que separa les línies, la moderada grandaria del leo titulars. la netedat amb que estan estampadcs les Iletres, us diran
l'avancat grau de cultura general i artística que entre les
ceceo neus i els seus llacs, entre els seus rius i les seves cales,
ha assolit la raça finesa.
Estem acostumats a admirar l'art editorial anglès. Segurament és el que està avui a major alçada. Els ¡libres francasos sovint apareixen mal estampats, amb aspecte pobre o
amb coberta cridanera. En els Ilibres alemanys es troba soviet una mancança de mesura i d'encert que desfan els proplisita de perfecció. Els llibres catalana d'avui, en general, no
poden ésser objecte de grano n o
. /laces. -Es un fet innegable
que en el segle novell, i fent algunas justes excepcions, hi ha
hagut una reculada en la producci6 bibliogridica catalana. Alguna vegada s'ha assenyalat ja el fet que els editors d2 Madrid,
cm aquest aspecte, passen davant dels editors de Barcelona.
mddels arguments més utilitzats per justificar la pobresa
cm la presentació dels llibres cata/ans, es el del petit mercat
cae timen. Però -equest argument, que pot ésSer d'una carta
fornt davant un 'libre angles, no la té davant -d'un llibre fin!ancles. Finlämlia . és una, nació petita, si na pel territori, pel
nombre dels seus habitants. Hi ha mes gent de mula catalana
que de parla finlandesa. Si s'hagués arribat a un grau suficientment avançat de catalanització literaria,. el mercat dels
libres catalans seria més ample que el dels ¡libres finesos.
D'altra banda, la defectuosa presentació de molts !libres
catalans no és deguda a motius econòmics. Amb el mateix cost
i amb la mateixa feina, es pot fer un bell ¡libre o un llibre
Ileig. Es mas aviat una qüestió de g ust, d'amor al treball.
Potser tindria alguna eficiicia l'oferiment d'alguna exempiara de Ilibres finlandesos als nostres autors, impressorat,
editora i tipògrafs, per tal que hi trobessin un model a imitar
1 un exemple a seguir.

Full de dietari Converses fil o QUE.'
Ola vaig posar-me a divagar
neteja pública. Es just que

..I.TEDAT PRIVADA,

peeocupem; és just que no deisein Os censurar-la mentre sigui ceo. Peris, la nostra . insistincia a
re aquest tema vol dir que a
,,a hi ha un contrast violent
, pulcritud dels interiors i la
e•-r •
. deis carrers? Vol dir que eis
cc H S són nets com a persones i
ni a ciutadans?
-igucm francs. Tenim un rd
leer dolcíssima; un clima. heeneentnrni envejables. Per • . nsiä no ha entrat encara en
t:s > res etistnins.
• naturalment, una minoria
;enyores que coneix tan be
•
,.:in conéixer-ho els ianquis o
tot el que vol dir ésser
.--na neta. No parlem de mire', partem del conjunt, del pros/ab.
ospeccit5 ràpida dc les instardel; nneres burgesos i del,
menestrals bastaria a persua• - l'infim nivel! d'aquest pronedi. la banyera. baldament rudimentirra • es un ättiell desconegut en la
Ittajotia deis pisos barcelonins. Horn
tacontenra amb gibrells. amb ribelles,
s ub r cnta-peus, és a die, amb elements
te r e sbandir-se d'una manera neu i
eir,

r:Za

7'1

fracmcsiäria.
itstla calenta, jutjada inclispcnsa" le per qualsev.1 persona conscient de
miséries del seu cos. per -la Majodels barcelnnins continua essent
• ;In duce exclusivament medicinal.
Eacara no ha pasont a la histäria la
eta d .apieua sen yora que te
l'an t ami) unzan la sera cambiamas
de
honr a una visita, exclamava: "tirftets a Déti, encara no l'heni hagut de
servir; cap de nosaltres ha estat

ó g iq u es
"Ei que lreiaillarä ocrá rtn, pcnsat.*
"El que Ire &Mi sed,. recompensat."
¡Quina d'aquestes diles construccions
mereix, en general, d'esser usada pmferentment ? Ileu's aci una qüestid sintäctica en la qual, malgrat d'haver-se
parlat moltes vegades, no • havem aconseguit que els escriptors paria esment,
alinenys a jutjar per llur insistència a
emprar exchisivament, de es dues coastruccions possibles, la que nosaltres
voldriem que no fos usada sinó cacencionalmeut ; ço es: la segona.
Actualmatt han solticitat reprenden
el treball cent mil ferroviario ;112manys, que 56e adme5os a rai') de tres
mil per dia fins a comp'etar la ?<jira
que l'administració aliada jutgi stificient."
Aqucst ¡off!! és la traducció d'un
juzgue espanyol: no hi ha por que ni
una sola vegada trobem juzgue Iraduit per jut rarri. Així nriteix, un 117-pacatos batirla estat traduit per ¡uigern, i Ilavors no %abriera si hom vol
dir juzguemos (aecid futura) o »irgamos present): "...ibis a completar la 'cifra que nosaltres julurnt
stificient"
Si guate l'acciA dc ¡aliar tA 11 . ne aro,
en el temps preces]?. harem <le rufr (orv. ..arnent gen,, és evident runn
té 1 1 nc en un ternas Color. e, preferibl,
de dir juljarem i no pas ¡sanen!.

,

e!tialt...•

Entre les propaganates que fa la
Can issif erEducaciA general de la
Itan comunitat. caldria, g ens dubte, in
elaure una lliçó d'higiene personal minud^1a- concreta, arribant a detalls
qut jo, f r aneament, no puc retreure
le un anide d5 diari.
Aixet, tal vegada, idea molestös per
I asea /omite nacional, pera cal-

P. Pebre

La Política

1:1. CENTRE RE(30.V5i1.1STA D'AREN r'S DE MAR

Per ordrr governativa han "mal
rlansurattes lotes les entiendes —
,fiets'a ilesduciar-ne el eauserge—del
Centre Regionalista d'Arettv.t de Mar.
..Era atlherit a la Lliga Regionalista
de Barcelona.
dria resignar-se. Comptat i debatut, el
ver patriotisme i la vera educació que
‚du sind sistemes. nobles sistemes, de

complicar l'existencia?
Carlee

LA SITUACIÓ D'ALEMANYA

RANDESÁ 1 MISERIA
Per arribar a descobrir la miseria alemanya es necessari haver trencat la primera
superficial impressió que fa aquest país
(Del

Berlín, — Octubre.
A tot arrea (MI inda, Si traben
Pol Cilfer un balite en calçotets.
podeu .quasi .afirmar que es
tracia d'un dement escapat
manicomi. Aquesta veritat no
Po pes aplicable a Alemanya. Es
desprim deis raports sobro la
vida de les classes intelleetuals
que publiquen els, diario que si
km dia trobeu ppls carrero de
Berlin un homo en samarreta i
calçotets, aquest homo tan pot
ésser.un dement corn un catedrätic. I alai) perijue. sempre
segons el que daten els diaris;
ha a Alernanya forea profes_
sois que no poden anar a elnnar i ii Ii liçó per falta de roba de
ca ciar. Però alud encara no tindria res de particular. El vernaI) 1 e ni e n t poetnittie es quo
nquests eatedraties no po n iittt
sortir al narren perqui'e
venut la roba per comprar !libres! No és divertida la Posicid (l'in/tiesta pobres eafedeätics? Magnífics, incomparables
catedtaties! Si avui a Catalttnya
la cultura lingués aquel i aire
mig alitoenfici, mig melodra-

malle que tenia en tones del
Xotaitss i deis noticenlistes
batirla niolts xicols de ploma
que (lavara d'aquest fet no es
podrien estar d'eseriume una
elegia endolada.
La cosa. perd: té una certa
gravetat. tia collaboradoe de la
"Woaelaeha Ziiifung" deia Nitre dia que l'aspiració més alta
d'un an pido és la d'Asser ua
gellemaik. la d'un alemany, professor d'universitat o d'aeademia: la d'un francs, fer la vi-

da bollada. Desprecien, si no
plau, amiesta (terrera observacid. •L'estarrteiti 'Inés alta (l'un
franres As l a . de fer una vida
absoietament rontritiiit do la
que fan i eis bohemio. Fixeu-vos
en la segona a fi cut ;te j ó. Es exacta. Abans de 1;1 galerna la classe nido considerada d'Almanya era la dels professors. Tenien ei respecte general. podien
dir impunement totes les sitoplatico i casar-se anib senyores de dos ciento mil mares or
do rendn. Avui envara es poden
notar els afectes d'aquesta consideracid. Si donen una propina sólida al portar o a la celada,
ningti no podrà evitar el que
us diguin "Ho y Doktor" o "llar
Professor". Aclimata e lasse avui
estla a les carlista, és anta ombra del passal.
I si desesperada es la posicid dels catedtiities, la -dels estudiants Os funeral. Segons les
estatIlsliritleS, el /infanta per
rent d'estudiante de la univer
sitat de Iterlin es guanyen la vida en!» mielen. }ti ha estudianls
que tr e ballen en brinques i desfa t nos, altres liii tm Imgist d'emigrar a treballa! a les mines,
nitres fan (le candirers als restaurants i pensions, Es entolda
que hi ha tres rents estudianIs
inserits a B e rlín que pm.teu

A GRECIA

El pronunciament
de Metaxas
El 1101/1 del general 3Iela vas
Po ja print per donar una idea

I, la suldevneill
thd
tnilitar que
prodult t'arre',m i e l o a ttriSeiu. Mot tuno, vell
r gerniatiófil, mit IPIs (out-.
sollers hice escultors poi difont,
rei flonstantf, i que foil un del+
nvals aearnissals de Ventrelos,
lin Ifirigit el moviment. emiten
el Govern eevolucionari presin

riostra

erwlat

especial

davalital blanc i el (ovan() sota
braç'. Alguns s'han descobert
la voraciú musical i toquen la
finilla o el clarinet pela leatres
i einemes. que . aquí en (Hilen
"libios". 1 encara aquests 1)éu
u'lli do! D'altres n'Id ha que
porten un gran jaque de color
de Ileú i fan girar la porta dele;
restaurants de nit, i hi ha els
que fan iraca:matadora, que són
els que han d'espera, la pròpina amb tina dolça i els
barbees i els que venen "delikatessen" i els que venen dinris. Les estadistiques diuen quo
hl ha estudiara ga teologia quo
fa de vigilant nocturn deis
camps de pataleo dels suburhis
de Berlín! Davänt de totes
amicales misterios, el Ilegidor
preguntarla, segurament, a quina hora estudien, aquests xicots. Perb la pregunta fins a
cert, punt sobra. Aquests xicots
seran potser nuls bons te4legs,
mes bons melges, mes bona notaria que els metges, notaria i
teinegs que ara tentar quaranta
anys i que estudiaren l'eta una
vida regalada i tCbia. La vida tis
sempre ruda finta que l'absurditat.
El que bi be, però, do que
fofa aquesla teiséria contrasta
trägieament ainli la pro yectil iva
inimodAstia , dols rice. Els nitre,
mdbils, en_ essig d'aquesta Aleinanya de color -de Inargarina.
fan. un etectuAteemils lhiataa
insoportable. Les jóles, fan mal
ala ulls. Les pella, semblen ohjf!etes d museu. Si passa, un
senyor fumant un "puro" de
veritat, és impossible altaginar-se una cua. de rendiste:4
vtif 1 burderats vestits de
jaque. sepulta anal) el rastre del
fuel l'a fort una t fumador per
no deixar arribar la punta a
terra. E lioni no sap in/t./pinarse d'on treuen la 'reserva d'histdonisme la gent quo es dedica a la indústria del del. Es
va notar a Vaina, quan la 'corona (Mueva 'ele salta que neta
ddika el maro i l'herba creixia
pelo earrers d'aquella gran chita!. una aguditzaciét de 'Iota
mena de moviments desea frenats. No es podrir] pas dir igualno ent de ¡budín. 1 . .)1 deproriaek")
de lis numeda, que als austrfaes
els fén tornar prhdigs tota
mena do dilapida p ions, als alema ll Ys tris ha fet tornar oonset,_
vailors. Si el Tirare roll/Pnea a
brillar. poden estar segur, si
anoti pelo carrers, que veurieu
p su p tirs de pänie. Es produeix
(lavan( de rada hieda una afeerissada tIluila entre la ge nt quo
vol enflorar do mares mte l en
quevlures. Los dones es tiren
els cistells pel cap, s'estiren la
rossa cabellera. i la policia ha
de posar pau. La gent sal) que
As preferible qualsevol cosa a
esperar l'enfrenta, per eanvine.
L ' 011delllit Imu 111011011a por breve,.
perlita (11 1 n 01 lidalineut la saya
force/ adquisitiva.
Tetleini faria el !mildo. L'es-

governen 1;1 ()t'Acta. els al111o enizelistus hm) vist en la revoluebi dc l'any passat, i en td
ei. girn que la sept11, la tuh de
enizelos. Recela meta s'Itavia
entaulat

UPA 1)014%110ml

la pretusa meta,;tst a i Ii peomsn vottizelistit.
dinris afedes a Melauns SOSIPtisuuttuu n rntro

quo l'exernoiA dele minis urea. en PI timo dio noV0111bro do!
1922. fou exigida Ion . Vol/indos.

111111

A iltillasIn Wats:lob') lid r0SpOilt,
alls diaei venizeliola l'"Eleflho-

ron Viona". vevelant que Palustre ¡minio
liavin telegrafia l . al re n oltivionari
arman:11 04i e`iennenria per als
sens unI iris adversaris potajes,
dir. pel eoronei firmaras.. FA I
itquest telegiaatit
dones„ (l'un hat en? 'dé
a Atenas Atine 'de l'expele:té),
resurrecrld do Erentiga pottliea Seit ' , . quo elsaiiilitark sublovals
constantinitina, qtni va en roe., l'a ton,c,itessin. interrogo, el co-'.
sar-se en el desastre• Ii'EASM. rimel Gonat115 : ' s'obre' mimen
menee, el qual fiar la -causa d'e poni. ha '-eniifirnial
la .trägica mort de• Dimatis -1 dl Irlogretna. pert) litt afegit
el's sexis rompanyte, eonsideritts que no es . reeeTtlavit si hada
trith a responsables, de la alar- estat . rebut nbans o després
ruta.
l'extienda.
A despit de no hover-ne eOl
tEl parti t rintivenizelieta
daritzat Venizeios amb el tetes encara nomarös i fort a Orteein,
dels militars que actualment uo obetant el desprestigi en quó

talvi és impossible, la prodigahin es natural. Per qur eotalvine si avni un millar val un
mare or i denla valdrá, den centints de maro i dernit passat un
elmtim de mare i després
valdrä res? Tant fenicio, tant
gastern, i 'Restos, percuté demä
Deu eisa njudatä. Es fabriquen
ara bitllets de eincents miliars
i de mil milicias. 1 no soni indo
que al principi do la fi.
Mente.e no es produeixi l'estabilització del maro, s'han de
donar a Alemanya les mateixes
característiques socials que es
donaren a Austria. Les malaltes provinents de la desnodridu sútt freqüenls. la tubereulosi, la mortalitat infantil, la criminalitat, augmenten. Els robatorio, sobretot els robatoris ferroviaris, odas freqüentissims.
indisciplina, a les fabriques,
mines i magatzerns, es a l'ordre
del dia. Es treballa poe i malament , f un din tlegim que a tal
escota 01 mestre ha hagut de
cridar l'ambulancia porque dos
o tres notes sliavien emborratual---i aixa ho 1 legins sovint—i
tin anee /tia, que els inelg,its,
sobretot els especialistes. es
moren de (am, malgrat el gran

nombre de malalts. 1 és que la
gen! ti1 necessitats mes primäries que el nielge, i ja.la prou
ami) roe lijar.
Per arribar, per, a descobrir
la misaria alemanya, és-necessari trencat la primera
superficial impressió que fa
aquest, país. A primer cop d'ull,
la vida aquí és normal. 1 és que
e01/1 que s'enmasega abusos quia
nmb res anda les coses oficials
i aquestes tenen en realitat una
vida artificial, d'aquí en prové
la diferència de visid. La primera pregunta
aquesta: cosos
pessible qmre visqui un Estat
cense cobrar impostos? Cona és
possible que s'llagi pogut acecinar cona a t'altea foral de vida
de l'Estat l'emissiú continuada
de 'n'Aleta? Peris encara això,
malgrat. la resposta que comporta, desfavorable en absoltit
als alemanys, és feble comprara
ankb els niCtodes de treball del
Reielishank. Fino fm . poo. el
Ileielisbank deseomptnva nutres a noranta dies, anrb tul interis ridieul. Ja us poden imaginar els negoeis que s'II:ni (el
trarge d'aqtleSteS COndieiona.
El teme paga ya or, al cap de
tees mesos el atare havia baisal i tornava al baile uns l r0Ssos de paper sense Vid«. lii ha
hagut home quo ha romprat automdbils Mereedes per dou duros. Ara, aquell !Penalti llo tres
Mesos s'ha reduit a quitize
miró als negocis es fan igual.
a be, pregunt en : com s'expliquen
aquestes ganes rahiosrs to/lit'

pa a Vid'? Ganes de fer fa-

vors a la gent? Ganes de fin
flongot a 31. PoincaH? Ganes
do l'ot- brop‘a?

Josep Pla
oblubre.

el fr i u catire l'en fonsada
do I Asia Menor. Aixt) expliea
quin la insurrcecid hagi tingut
II na efectiva imporläneitt,
han pres pan nourltroses (orees
alt mar i torra, i entro els eonjurats lii ha mimbrosos 110111C`A
riVAs. Pela) oua vist ara que
la majoria de l'exiereit i la marina segueixen sil eiistat del Cornil?! revolueinnari, i qu ie el pule,
si no So 1101 t ui Hddiete n1 floreen 1-1( la militars que afusellaren (1111dIriS. ;dmviivs no so sent
entusiasta de 31rtaxas i els enlies constantinians.
Por ti tm que leo infnernariono
relooles ad sobre el moviment

ront ra rovolui

sito efe
semWa verament quo la allIdedleid ha
fratassat 1 que després (Véase!'
domitinta ele frenas de Tritela i
afneedtinia, aviat -serä el fustul'.del 'Peloponés. chirree t'efeon es trotas rd
(ipis
director (tal Tnnnin leix, la situad() interior de
GrArta resta tbrhola i complicada.
•proemUmela

A.

Revira I IfIrgIll

EL CONVENCIONALISME
En divulgar els principis de
Iidealisiiìto filosòfic i en conta-

giar el dubte i el relativisme
negatiu que en dimanen, el segle XIX .engendra aquell pessimisme anorreador que a 1Ies
acaballes d'aquell segle i als
eomenços del que hara corre,
hacia infestat el pensament,
l'art, la literatura, la polftica
i totes les més elles elevadas
activitats humanes. Un anllisi
potser massa terra a terca, sogMt, de conclusions pulsen precipitades, hada portal a la intelligéneta una desolació que
esborrona: la vida no valia la
pena d'ésser viscuda, ja que les
darreres dadas de l'experimentació filosófica i °sicológica
demostraven ben palesament
mt no sabem res del cert .59In'e cap cosa, que tot és con-

venciO i que al fono de tots
els impulsos, per intelligents
que ens semblin, res mes no
hi ha que instila; ch fatalistne
i Ita casualitat mellen l'existieneia í sera en va que llame
gol reaccionar contra aquest
eStat de coses; será ridícul que

pretengui esmenar-lo...
Aixi) repercutí en la nostea
Catalunya de manera vaga: terca de conquesta, provincia,
agregat d'aficionats a tota hei
d'acEvitals europeas, aquell
pessimisme europeu, fill de eavilaeions seculars i resultant
d'un dens i treballGs procés
d'alta intellectualitat no podia
pas prendre a Catalunya el malein caient intellectualista si
aquí no hi harta intellectualital o gairebe no n'hi aavia. Oi1W-s. aquella Catalunya despreocupada. aferrada al guany més
treballadobaixament
ra per tal d'auarnentar-lo, i
veient-lo en retkrklat augmenter a 1 . enitara direzele - denats
ner ha yella política
_ aquella Catalunya mar',
tegaire, morigerada 1 sensata,
era, per naturtilesa, optimista:
hom es guanyava la videta i el
sol-solet ens venia a retire
quan tenfem (red. Tot anava
e0111 una seda: els obrers no
pensaven ni en los vuit ni en
les deu horas i s'entretenien
cantant a la una el "Gloria a

España" i "Els raids deis almoghvers". amb eseopetades i tot.
.Aixt és que .no pädent ésser
per a nosallres kki gota filosätic all5 del dubfe filosafie, alta
l'idealisme filosäfle, no podent Asser lampoe pessiniista,
aquel dubtar esdevingué se
ronisnie. Les coses mds fonan'entras i transeendentals havira ensenyat el !Imitó del convencionalisme, tot era un pastitxo, símbols i reo nado que
comi• dia. Si tul la nostra gent
no copsava aquesta conclusió

ea ralla esperulneM que Iras-

balsava aleshores les eonsMímeles europees, bit Ion copsava all les valoro resullants: la
soeirtat, la política. 1 quina politica aquella política madrilenyal . No lii havi.k nas el , foratge ile la revolta contra aquell
pudrimenor de la política, no
Imi liada tampoc cl reartitt
n'a contra les falsedats,
lides i coneupiseneles d'aquell sistema social: el chitad:\
se sentia desarmat *lema (Fa(melles anguniases evidimeies
posades soldadament, al deseohert. Pobre assobsrllat, ä,ras
Mimar, pobre innatament opti-

mista, el noble p atata fomenta
la desillusid mula 01 maula' 1103simi,=rne que tenia a mä, el
uareMsnm. Trates aquellos 'hoseb , s i cosasses de tla
tingueren Ilur comentari
xard.

Més enda y ant, amis una relativa cultura,. Inés aviat improvisada, ens vingué la pedant orla a colorir d'irkmia

aquel! xaronisme. llom es confortnava d'ésser rue, pm) no
tolerava de sembrar-lo). —De
cap manerar-1.11 ironia, dones,
vinemi tI punt per , salvar les
anarb;neies, per matitenir
desconfiança pagraddela, per
vribmg.. mes pretensiosament el yen-mismo. Ni era pas
la 'venia fina i etnia quin hom
emprä per aixitfar les eonvent'ion,: do eontingut ja extkauKt
davant . les convencionS vitalo. Era, ben al I. CVn S, fit
ala senae • enitringur dirigida
contra les vives eonvoncions:
era la vivar del 'ene, ufana d'haver copsat una valor do convenció, de poder assenyalar les
coses • cOnVenrionalik, l'error, la
mentida. La haadera, per exemple, ora un drap de colore;
religiA, la moral, eren IMITA valors-enteses d'economia; lea
Jerarquies eren simples etique-

tatges preconcebuts; ha realitat
era una ficció; la politica una
farsa t'un negoei.rreu la qürlvenció ho falsejava (01!
Era el pedantismo que matava la intelligénela i la sensibiA
titile Horn no podia eoneebre
la valor de realit'at'de tes con-,
vencions; hom eslava incapa.s
e:tat, per admirar - ne la Ilur
grandesa humanística i per cap,
lar-ne l'energia. Abans .de come n ç a r, les nostres renven.:
cions ja haeien perdut llar virInt mítica. Estävem eorn els ro,
mans i els greco de la decadem -,
eta. que de tan Vine, ere eme
advertits com colaren del que,
Os convencional ja se'n sentina
fastiguejats: estaven embafats
le perfeeeiú i de grandesa
per variar, els ealia quieleonn la i abjecte: allb d e .
härbar i abjecte tenia un cert
pieant, un mielo de novetat que
n'aria com un bany en el temps
de la canícula. —Del en tInguenn a sacietat de barbarie i ab-,
jeeeió els greco i els romans:
;amladues caigueren daniunt

d'Alertes i de Roma i les devo-)
raren.

Nosaltres no estàvem pas
embafals de grandesa i de perfeccid. Per què. dones, fAiern
ironia sobre totes les valora
fonamentals que s'edinpaen.
(lamina de la convencionalitat?
Per quó no sabérem veure ni
aprofitar l'enorme valor d . humanitat i fins i tot de realitat,
que hi ha en el convenciona.
liorna, en els convencionalis,•
mes vivents i adhue en els
haurits? Per quia desesperarSR o axavacanar-se davant dels
eterns irresoluts enigmes que
amaguen les essbncies, quan
que és relatiu la és tan
gran, tan organie i eficient que
tles essikicies hi blinden i s'h¿
folien; si M.O es la nostra vida, la ,no.stra ¡erra hl -limitadament ' explorables, e e rnamette

renovades i cada dia rada.
pressives?
Al catalanisme Ii ral abrir
Pis ulls a aquestes maznes valors del convencional i no voler-hi opacar una vivar eixorea i petulant. 'una sufieUmcia
quo. per ridícula, convindra a
un provincia.. a una comparsa.
pera que estada desplaçada i
SPrit sempre uni destorb per als
rErigents. per a la gent ambialosa d'alta i personal
meló.

J. Itaca

Fabricació de paper i careó
a base de plantes aquàtiques

El proppassat seternbre s'inaugura . a Grossenhain (saxb-n

la primera fabrica de palier d'imprimir i eartrá, serenase com a mati:ria prima de les
canyes, bogues i traltres plan,
tes aquittiques.
Aquestes talantes són
eles a pasta. mitjançant un prot?etliment molt econämie , deseo',
bert per un enginyer de. la casa
"Deustehe Itydrophite Gressollshaft", i mambla quts ddna
'noll bons resultats, obtenintse un papen de qualitat insupe-,
rable.A mito a més, aquest pro-,
codiment te . l'avantatge que el
mili() de tones de fusta quo .
anualment a Alemanya es despie en la fabricaeiö de palier,
ptigui destinar a altres in,
dústries,
III ha el projecte de instal,
lar atines fabriques analogues
a Alemanya i nitres paisos.
Aquest procediment pot aplicar-se també tml) el bambú . i
altres plantes tropicals.

LA SITUACIÓ A EUROPA
Continua avançant el me.

ment separatista . S'explica je
la qu'atuse en les noticies qua
tela que tan acial perdien com
guanyaven els republicano. Es
que ele contingente separatIstea
eón poca I no poden Caber per
tot arreu, I quan no hi a6n dominen ele comunistes 1 naolona.
listes. Nombrosos politice con.
mimen passant-se al mostment

sobrino' ele quo fa t emes que

vluen a Rhaninla.

La altuacld a Alemanya Vapreu.la encara. Per manca de
paper moneda, ele Canos, Indas
II de l'Imperl, han taneat las
portes. etr•emann ha fet Isolaracione a la Conferencia illeer.
estatal.

Italdwin ha pronunalat SI..
*su anunolat Mear@ sobeo es.
paraste».

,
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DIA

•
Nords
Asicant
»

amistas. .•

Obra
5833
5789
14'55
5050

DIVISESESTRANGERES

BORSI NIT

BONSI MATI

Al! Balx Tono opra 05, 5 naoi Tinc
5980. 58 33 79 50 5953 5950 50'50 59'55
5E05 5865
59'33' 57'89 5233 09'
522
1433 leso 14-53
5010
535) 5010

Frute*.
Suissom
Penales.

43113
13 '35
37'75
35'75
8370

tares. .
Mires

rso

pidars
Mares

torOnel.

BORSA DE MADRID
Com. Ornes Prop,
/ntertors . . . • 6955
Ainnol,alits
ernortizahm 5% . 9529
Evterlor 4 % . • 8385
558
Mine PEspanya.
Banc Esp. i le crisItt
Cala" Esp. Illo Plall 2112
244'
atea,
.
s. urre"n ord. .

B3R3A TARDA

(Maleo
Narria
Ataranta . .

Argentina

BORSA DE LONDRES
9893
3900
3930
975000

Argentina
Montevideo
Me

Berlin
Copenbague
Yokohama

Flanco . .
Ltiurea. • •

CANVI DE L'OR

Monedes or Alfons.
768'051 76'20
"" I•atiel .
9610
" 1111bril .
227'25 225'
. ^
" peittes.
" franere.
76'80 7690
"
" 1111/rea.
1712 16'93
" aralara.
"

Londres .
I t tlzien .
Espanya •
lionnula .
115113 .
Nova York
Portugal.
Ottrieni
SI/OS)

>acres P. .

obra 1 11i Palx Toar
INor1
59'63 6010 5913 59'73 ('eolues argentilleS 57 I / 4
Alarant
se
59'45 58'41
58131 Exterior
65
1/2
Andahls. „
5241'
1 5 '4)
Orenees .
7030
1153 1153 1143 14.4) Frane,a
l:olonla 18 .
92.
52'
45037
Noca York
G. Metrop.
125' 126' 123 te
1 3ieo-0p
,.
1 45'
1112 143 ' 118'
55035
Espanya
Platea • •
42-50 43.
4233 4 3.
•
2522
SU SSS
11500
1/010114a
0910
IlSila
17035
210
Portugal

BORSA DE PARIS

Cotitzacions del dia 26 d'octubre de 1923
NEW YORK

.

Nota York'
Tanca 25 octubre
0111115 Ite • enthre
498'
ezeal Mar;
. . .
. . . 396'
2410
Mole
404'
Libo'
411'

Vle/la
Praga

Disp.

Octu.

telegrama .

Seg.1

SUCRES

2849
263'

Noruega .
Dinamarca
Perno

CAFES
Tanra 25 octubre
11 516
oetubre .
9112
besembre ••
922
Mitre . .
652*
Maor
814'
5..1101
al:tendero
782'
NOV8 York
poi-anublo

2225
6870
99275

Noruega

195'

13‘.53

13.3
35'
7'50
Tanra anterior .
()broma

25975

/Malea

MERCAT DE COTONS

45015"
304'75 3:3

.

Praga

orrria

31'
300
293'
441'
327"

136'

Dnbre.

Gener

Mar;

Maje

30'58
3277
3093

3000
X'22
3035

5051

9C•15
3029

17-26

1717
17'42

1395
1766
1716

7916

29 85

2025
3138

Su

26485

LIVERPOOL
Tonel anterior . .
• • .
telegranla
ranca . . . . .

07.73

obertura .

New Orleans
Tanra anterior . .
obertura . . .
tolmo telegrama .
Tunea . . .
.

1779
1797

3225

1P'70
16•76
1390

16•M
16'
16'

--

MANCOMUNITAT DE
CATALUNYA

DEUTES DE L'ESTAT

OBLIGACIONS FERRO- OBLIGACIV.:3 FERRO- AIGUA, GAS I ELECTRICARRILS
CITAT
CARRILS

ACCIONS

ACCIONS VARIES

ACCIONS VARIES

entr. ' Con.
x iur. enst
Antr. Cort.
ilanr, d•Espanya
Antr. Cort.
Ano,
51100. 0186.
Antr. Ene, Alotholern
Manresa-Derga 4 ro 68.75
c.
1ndus.
FILM
Filet.
%.
halle (le V1131(0V3
70'
Ernectlt t:21j
74'
7030
inteetor
4
%
9
5
8)
C. Grl. Tabaco F 1 235
A.
.
'" 'tr. Can" I sastit prople UU. . ,
4:7gn ro:g
l'Illalbes 4 %
71'
7330 C. Gral. Trato. 4 5 , 88
c. Mall. Ele/ , 6%. 10 -74.
nane (le 1:M201111Na. ¡ 103' i
712
69'75 Almanses 4% .
5 55
7615
93,
II,
Transinedlt.
.
9330
31anresatia 5 % . . 28'75
cradlt i bochs. .115' 1
54.
C. C. comunal. •1 rt•
, 59.54 ..quo , s 4% . . . 76'75
13.1' 121)2•
C. Trasatläntic
"
ia•238.
TraniVieS 13E6 5 . V 98.
S. A. Mone g at. . . 45.
s
.
7). • 7365 69 40 Tudela
9413
p, 102
5% .
„
DIPUTACIO Da BARCEE. . 72-7' 5950
FERROCARRILS I
''
77'50 76'75 C. Gral. Elet. '6 % . 81'
S. A. balata. . . 103.
Canal
. . 13'53
Notd I.. 111 7. 3%. 6430 6415
"
St.
And.
4%
725
4
Calaiana
E.
i
Nitv.
7065
69
50
A
153.
LONA
1.a Nlagnaltsta
"
F. .
70'
713'
TRAMVIES
*16175 81 '8a Sarria-Barred 6% '102'50 102'
OBLIGACIONS VAIIES
70
"11. £9
1
Emp. 0.000.000. .1 77 .77.
" 3..
101'
"
62313
4'231
i11100
Yer. Cataluaya 6 52 9075 :071
Ario. con.
Lämpara Z . .
173'4 1 0653
60.
7830hatalans
Exterior 4 % A.
5.00 0.0 0 O.
72. 172.
4..
"
62'
6250
Transa/tontica
rerr.
5%
98'
96'
Salat O . . • • 61.
15
90
£6,
er.
suerere del Segre O
" 1 3.000.00 0 R. 7E*
B. . £54; 85'3)
*
62'75
I 15'
Torras
rer.
1
roas. 67.
f7. .
" 13 000,005 C. 7550 7510
Ce1 5 6165 AIGUA, GAS I ELECTRIPamplona.
.
51'50
Andalrlsos. . .
Mannr. s'Ir° . . .
»
Gral. Telefons O .
"
D. . 65'15. t 4 2, Prioniat . .
• 6665 6635
var..
1°3
99:661
8812
CITAT A ntr. Con. urgens
AJUNTAMENT DE BARser; 04 20 sea/ni,
Astillers
Tarrag.
• 59'
p .48 66.66
la)'
1'. Indino . , 4 1/2%
: , "6:
91.n 11.oseco
.
87791
A8o1 11a.i.. 1,..i.
0
D. 72.
C.
PenInsular
().
CELONA
•
6375
11100 5 1
.
"
99'
68'
Al.
S.
loan.
C.
Bar
E.
:950
p .88'25 •t75 itstet lilia. . . . 72; 6250 6215
tIll. 81711
"
I°07 4% 81'
In19st6 1923.
•
Sucres
• .• L7,2:
8710 63:51 Ashirlele I.. .
Alandara
.
.
.
.
78'
Cinbars
ntställirs
72.
S.
l'Obres
"
I
con
, . 150'
6150 61'25
1903 4% 4850
Antoriltrible 4 % A 69'50
1904.
77'53
C. Ferro,. 1 Trate, 16'
La Bohemia
A. .128
Unid nesInera . .
6130
"
1912 5% 07'75 88'
1905.
3•
•
r't:a 17:n's .6
77'53
. . 1 22.
1:01,11 Ebre .
P8'50
A/laral.
.
.
.
"
/913 5 0, 94•75
.
120'
1900 A
M. 7. A. N. 5%
78.
"
7715
88.50
.
esiand 5 % .
. .
Alcoy. . . 2415
B.
93'
U, Metalltlop ,, a fpL. 73,5a
"
''
1920 0% 95.25
1
"
55.20
11 4 I 2%. ,„„
77 75 77'50
77'22 77
"
Abriles Barna. 3% , sem
1900 C
c
AIGUA, GAS I ELECTRI- Surreres
1 •53
",'" 7015
"
88'50
S. A. Cros. ..
159'
97
39'
ras;
.
"
"
1907 D
I)
4
ró
4%
g910
'
7515
".
55
55
% A 9525 9515
5"II
CITAT 70.
•
101-53
s
7715 77'
1 910 1)
E l 1/2%
74'
0496
"
9725
Reg. de l'Eire 4%. 63'
510
II
% i , 977;
MINES I CARBONS
Catalana
111111.8 PropietAns.
l555 86-75
1912 B
756; 7529
5%: 0515 es.
."
•
651
"
y . d • Ohres 4 I /9%. 83.
:315
100'
Indas. A g rirolvs. 153'
"
1910 6
•
100'85
o
6%
.
6075
73'
6%
100'85
7315
"
I)
5%.
.
9100
94
50
s
Flor
Un()
Vidriera
A.
•
40'
Carbonlferes.
. . 20'50
£0
96
722
1910 F
t.
.
.
I,
4
1/2
5
75'
"
G.-E.
C.
E 95'
94'80
1215
82'
"
I' pf. 6%.'
nuneres . .
1913 B
7569 7525
. 19.2
"
2..
71'
E 4 1/0% 75 .7410
190'
. 7/'
"
'.W/M•1:1r;%
C
F 95'
P9'
Parrelonr3a . . . 120'
31. 1 sondelgs (1. . 5 .
Cotxes Io A11100 A 50'
1910 ti
7330 25.0
"
3•
5'
1917
.71'25
"
I.
4
1
1 2% 1425 7450 >rerner, e ‘. 6
A
9470
.
•
9475
(2
25
•
9496'
Aletallar g . Lbre. .• 57
1917 B
7530
Fran. / A 54 0 1/2% 5515
. gg .910 i:arbs Heme 4 1/4 Gi •Ja 54'
"
/) 118)
e‘tib.
97'
Indas.
Elretrlea.
canon?
etertrIc
.
75'17 7530
19180
" 1878 2 1/2% 52'
"
5175
Ilotti 6%. 92 . 59 9215 Cons. Natal 5%. .
"
83
2.4'51
9475
C
"
Forres 'Mutilas .
Mmes del FOr
Cono. 1 pav. A B Cl) se
1919 18
73:0 7530
1 n Irer tes 2 1/4% . 5123
255'
zoom. pita. G 5%.
"
11,0 0 . 6%
" 10 9125
" o :1
7533 752;
1920 18
..arbOns Berga o . 85'
»
Reas 1Mda 0 1/ 4% 4350
"
115% ej.
"
A. I Graells A 7 1
". . 54.50
E 64'23
182, 181í
AntrunnIbus S. A. 92
1521.
P . 100'
I leerles. .
• 4'
.
56' 1 68'
Enerieles
. .
"
II 7 1%. 102
F
94
85'75
Const,
Electritmes.
9750
Eleampla ‚ . 9 9
1375
n.
Ilispatio-SuIssa
.
•
709
S. Carbonera P. . 173
x5
oreases fls 3%.
Tres. G. 9984 A 112110 101'
"
960
A I B 7%. 05'58
x, • • 5325 9315
•
. 115'52
Miraos Barna.
91250
918
"
01.' 120•
"
"
Pons 6% , 9115 61130 cono 1 pes
" "
" 8 , 102 11010 orenses sor.. . .•,
e2
dlerula..
29'
2550 1575
"
"
1 907
"02.' 130.
(Seres 5%. . 5275
1
5
21/4.
C.
E.
1
.
fan.
te.
E. del finca 5%. . 98'
331' :M
82:0 61 30
C. II. A. Llect.
Minera.
Bola BefOrma.
"
.
III 4°O. .
"
43/4
63'
r.l'r,75
6%. . 9230 93'
85'
300' 3132'
General de Carboles
Va , O. Astu • lana 1...
*
0. 1021 N 93:3
nets 5%,
E N. (Ubre 5 06. . 75'
SI. G.
PORTS
¡U
50'
C.
Fluid
Eleetrte
II.
lin6
•
Minera
.
, .
0.. 9750
» ."
50'
"
Ci.
carboles
S.
1'.
F.
51131
6
,
6%.
81'25
110'
52. 105'
Por, de ParrelOna . 9 '01 Pa'
c.,
Olot
Glrona
4%.
.
"
Pons 7% , 13 5'81'50 i • ii ses Ilara%es 6% 71.
• "
Melilla . .1 sszs 99'25
D. le
66:
80
I
5%.
5.
E.
e..
.
Fiel.
5%.
.
71
74'
Mines
del
Kif
r,%.
84.
" » set tila .
9254 9175
40401,15 5%. ' : . 7125
II. A. Elect. 5 %.
6%. 83'
10550
" 6I1ón-Muce1.1 96* 1
aveundarts 4% . . ss .
T Fran Esp. 7%. 99'
6173
6%. . 115'
"
"

VALORS QUE ES COTITZEN A
LA CORSA DE BArtCELONA 1
NO ESTAN ENCARA INCLOSOS
A LA COTITZACIO OFICIAL
Antr. Cort
10253 10075
/13 115*
19151
90'53 96'50
57'85
111'

Titiritan 7% 1991.
1, te , loti preferents
C. t. hotorolzarue 6% •
Yomeni ' 1 C. 6%
so!, k.sle.S,CleS 6%.
Caltilnl. a 6%. .
F. treatallera 6%.
O A , i,e1/ 6%
PO Potaasa Sarta 7%
C, 3Ietrop
%.
G 7 Barcelona 6%
130191 11111 7%. .

sess

98Z 94'
9933
9350
9(1

ntaroent >Polla 6%
PI anules atrelll 6%
Gallega Eleetriettat 6%
t. de Lataluuys.

0475

A,

es
95.59

266)

t..0

92 53

de
. la CO U1) 3 1)i) de's Farracarrds de Nor,1 d Esaalyi

luessos

De l'1 al

10 crottuhre proppassat
augment en Insta ra-aptaeiú de 833.437"24 pessetes honre la
mateixa reeaptaeirs en les esmentades
da: e s de Fan; 132.
De 11 de g e ner al 10 d'o e tuhre proppassat porta un total dattem e nt de
•s.977,86777 pessetes t•ebre la de l'any
11+22 en les esmentades dates.
porta un

Prells aciuls
Alfals d'Urgell primera, a 2010 pes-

/retes.
Id. m flem serme, a 16 pessetes.
Pa la d'Urge!'
rt pato a 1250.
Idein curta d'Ara g 5. a 13.
Idem • per embalatee, a 13.
Plena ídem per omplir tnerfegues, a
pessetes.
Tot per 100 quilos estael3 de llar.
celana.

Pau Bricall Creus
01!.

Mercantil

Com a mostra de simpatia
i per testimoniar :a attisfac-

amb què vist la otra
encertada gestió en la presidímela de la Cambra Mercantil,
dimarts al vespre les Junles
directiva i consultiva es reuniren en un sopar amical en honor senyor Josep Cabré, al
restaurant Royal, de la Rambla
deis Estudie.
L'àpat, que lranscorregue
dintre la major cordialitat, posa mrs dc relleu les justes S1111palies amb què cumpla el proside»t de la Cambra
till i la íntima collaboracid que
relliga loto els dements que
la integren.
Hi assistiren els senyors Itieard Conde, doctor Vellvä, Vilardt,11, Puig, Vendrell.
Marimon, Bertran, Noguera,
ció

Casas, Pantaleoni, Cols, Casbliba, :Versal, Grau, Serra, Carbonen, Cabré, Vallhonral, Carreras, Mataels, Coma, P. An-

dreu Alsina, E. Sala, el serretari-lletrat senyor Mart1 Esteve i l'auxiliar senyor Pufiet,
loto els quals sortiren gratazneul satisfets del servei del
Hayal en el suedit homenatge.

NI confesada

EL PIE

AL.ent de Canvi i Borsa
Plaça de Santa Alma, 15, 2

Cambra

1.

Telefon 5 5 2 2 A

Apartat 229

'

SOLER i TORRA G:mh
BANQUERS
ttA 11113LN DELS ES111913, 13, I BaNSUCCÉS,

I

••••n•••Mn•••n••••••••••

VALORS

.

CUPONS-GIR.S-CANVI

NOTES _13011SATILS G ASE
DEL COLLEGI D'AGENTS DE
CANVI I BORSA
Advcrtintont

La Junta Sindical ha pres el següent
acord: Totes les uperacions que es fa.
a a terme (fi de mes) sobre accion;
terrovibrics s'entendran a vo'untat del
comprador, el qual tindrà dret a exigir la liquidació dels titols, sols a l'advert ; ment previ de 24 llores.
Les concertades fins a la data el

comprador ti

dret a exigir la mi-

ineració dels libia.
Els venedors a terma de les esmentades acciono vindran obligats, en es
operacions obans esmentades. a data,
les numeracions. en les operacions fetes fins a: dia d'ahir, si e: que els les
demanin, i en tot cas fer constar les
rumeraclons de les operacions que es
facin co el successin en 21 tnateix da
que aquestes es realitzin.

LA JUNTA DEL MF.RCAT I.LIURE ES REUNEIX
Rimes en el dia d'ahir el Corrie'l
de ro y era¡ 'a Junta directiva de l'As5 .-. Coció del Mercat Lliure de Valors
de Rarcelona per exam • nar norameit
la situarle/ creada per les inexplicabl es
,
,c1115ei
g ns que Aérten sofrint els tito%
ferroviaris, han cominent apliiticEr
sense reserves ¡ amb intima •ati,Ucci,5
los mesures oficialment adoptades pe'
d'Agents de Canvi i Borsa de
Madrid, tant tres (luan és veu el mitjit
(l'evitar que re-in sobre el Mercat hm-ceban reiterades ordros de venda, une
ara, i grades a aqunstes mesures, Vildran segurament en el Sea erigen im
Ire e fectin.
No obstant oferir l'especial ornanitaaciA del Mercat Libre un regint
pral: rigorós en ordre a seguretat i
eaeantiee, diffiilment superab es, a
pe s ar que per conserdiencia del mentat
no s'estimas-en precises noves precaneins, el Consell de govern i la j1,,1.
han acordat. per unanH
imt,
fer Us a la amera p laca de les di<pnsicions preses pel
d'Agents /te
Madrid, desitjosa d'ajtular a la finalitat sanejadora qu e perseguelx^n,
segons fa referencia la nota del Di-

n-Mari.
Per l'esmentat, i des (l'asad. serh forv. , s. per a tots
venedors a terme d'ac(ions ferroviitries donar, ser], llevad
avis de cap mena, les numerac!ons de
les mateixes, ami com també Iburar
els títols
tomptat Si ami) un A. is de
hores trantelació 'a Junta ho sollicilés, o lié a Titirite, de l comprador.

LA NOSTRA IMPRESSIO

Negociem tots els cupons
venciment 1 ‘cle novembre

Donados les circurn s tancies actuak
preferim ahstenirnos fer cap coinntari, que segizratnent seria per/re
temps en va. Altrammt, minore vliri
mol! necessaris: tan l'una con l'altea
nota elles mateixes se'l parten, el co-

mentad.

tr. FF.i
C-1TAL

cle

ha trastladat

E
G loiselu l c•NoAn ssurV jA031,1113•NAD
.:SE:,

1. 65, PRAL. Teläftm 1'214 G.
Meige agregad. deis lluepltale de Paris. GOIR,
Ltimc4- ft., I
Consulta de 4 a O. Consulta
1111, A 1. Ilbla. de le s Flor, 4, primer.

.................
1 Mas i E.3, S. en Cta.
BANCA, CANVI, VALORS
Rambla del Centre. nbm. O
TeleLdts 0230-1231 A.

Sants (nutrí : Vicens. in3rtir. j Santa Sabina, mitrlir.

No n'In ha de millar: (are LA GARZA
EL CONSOLAT D'ITALIA
II It, ronsole General.. d'Italia in
Ilareellona fa noto ai suoi (o//nazi/outli che surifi otate inixiate le opent.i..i.,11i
di leva della e19116 aveati
olddialli di }eVa 50110 olildigati a m'es
sentarsi in questo It. Uffieio non pid
trirdi del 17, del prossimo mese di novembre.
Coloro elle non rispondessero olla
ebiamala incorreramio riel reato di renit enza

r

L

f A

ment molo; conttatoo . nt•; en ahséneia del senyor delegat celebrii una detiuguda uoufeeZmeia amb el senjor int erventOr. tionveuitit-se a esperar la
tornada del primer, que se suposa
s - rü dinos dinent, per parlar de l'esa/el/hit assumpte.

"QUIMERA DF. ORO" - Sabó
I!"

moda "31 11t1•CEL"
AV.

R EOELTUliA DE

JOIES fla N,IV.A.UNIJ.6
Un catni0

a Inb mit

lo'

1 4 o 6 reg 111, resultant el sobe. SectualI 311 nchai•a Eellevarria. amb lleus ferides al
eari tierra.
10111

al ¡ulule tle CornollS del

'

Tepicques i Purés !

1

sont els millors

MUERAS

del món t'

Pe a l'aeist, neriltic joro En Joan
Escoda i t'o:cunee Ita estat dernaturda
la liii1 le la roemos:1 senyoreta Entiitpleta l'iquer Toro, fi% d'una distingitla familia cubana.

Torr.:3 Crema
espt.o,alitat de la casa
PERIVIANYe;R
Passeig do Colomb, 2

Tetèroa 2826 A.
••n•nn•••n••••,._
Als Emmes Comtal 4 • 1111,
tio:e
I irat el primer torneig entre els senyir.
papal, l'orlada, Pa gés i Carie», del
grup A. contra. els senyors Llom
ras. Tornar. Bosacoma, Sitada, C 11 e1 1011e11, Gala in, Suben i I le, Bujusit i
ItarberB, quedan( e mputals. Aca l lat el
torneig, 8 anuncia per a dimatis e be. Ilt
un consurs 1 atre els jnáadors gerip
13 que Id %alexia) mundee pan. 1 5 s
dos que en resulta. 5 en.edors pasmaran
a formar part, en qualitat ele l'osen es,
del grup A'

RESTAURANT ROYAL

Baló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/6
de 8, i dinar a l'americana, do
9

a ti.

Entront del promMeit de l'Arrendataria ron( riti, onfi de suspende.. vl
servei .Y.%partats Maquells rehuts que
pertanyen a les sones e g resados de la
capital, el preoldent tle la rambra Ofi.
vial de la Propietat l'rhana. En Joan
l'id'. va estar a In Ile!egneice
nanas per cele/e l'atoado del senyor
delegat sobre la ittoportudtat de la tal
mide, que periluNcliril consIdem:'.e-

BORSA DE PARIS
I
InsrIcs A g p . • • 1160 25 150
Esertor 4%
21 1132
'f4122.
Halle Eopn,lynl ..

A l ac t

i:arPro. ac jit3'
6.1
ltoraohes
. . .
Anal..usosi911. 3rem
ar.. 222.
11.211
"
531
Ud.

Argent . . . 253. 25

OCA -

trohessin al "ring" de boxa, s'abraonarea i co harallaron una
estona. L'escena
anant el
noi a la delegació i el guardia
al dispensar/.
A dos quarts d'una de la tarda da'
kur, al t'arree Md Clot. enereuatneltt
n'ab el de Valjnela, un entinó agafil
el nan de dotze anys Francese .10,e
Mira. lurhitant al carnee de Verdera,
Multar° 4.
El Jore quedä mort a l'aete.
La d,sgialeia fou (legada a unè, on el
moneen l que el uni travessava ha carretera sortf el comió de darrera d'un
Can, u.
III xofer Loa detiugut.

punt del vespre de demà, dissabte,

dia de la visita.
L'esmentada Secció ha el/tinta de:
doctor Enric Calvet el celebrar ti
I Conferencia a Gracia de radioce:
nicació el dia zo de novembre, a do,
quarts en punt de la vetl:a. La can.
ferencia será interessant per de b.
car, ultra sentir-se en alta veu i de
tot el teatre l'hora oficial i observacloro de París, Nauen, anant
da amb nombrases projeccians, etc., ie
sentirá també un radioconcert, dona:
expressament per a l'esmentada cnnii
rencia.
El despatx d'invitacions es fa ce&
vespre. de set a nou, al Centre, n7
Ros dOlano, núm. 7.

LA INAUGURACIO DE L'AUTO-

DROM
Demà, dissabte, 27 d'octubre

Selecte assortit de cremes,
natos, ma ntegues, pastisseria, rebosteria, fiambres de
totes menes, etc.
Concert Lotes les nits, de
dos quarts de deu a les dotze,
pel Jazz Band Vila.

S'ha retan la confirmació taficial
que dernä, diumenge. a les 8'2o del
mati arrlarà a l'Autiadrorn l'infant
Alten.; de Borbó, que representará al
Rei en aquel l acto; emprendrà el retorn a Madrid el mateix dia.
Un grup dempleats del Harns
pano-Americh ha organitzat una vet¡lada teatral per aquest vespre. a dos
quarts
deu de la %Tala, al Teatre
Escota del caree: del Consell de Cent,
número 264.

Posaran en escena el "Don Cuan
Servei

immiltorable.
Preus econemics.

Des, arregano un carro,
earrer de les Corts Catalanes
prop de Calabria. a Martí Gabalda Grant li ealgué un ferro

Tanorio", d'En Llamphrocs. Després
II i haurh un ball de societat.

Forn de

--Coneeprió Martínez
goce, ife 8 anys, prengué una
d'essencia de trementina.
El fel ororregulte • al arrer

l'Aro
Tratre. davant del domicili do la pacient.
Una n Iona, que fugí, dona
l'ampolla que contcnia l'essència.
El Coliseum ha adquirir l'exelusiva
por projeetar les t st es de la cutre
d'autom01V.Is a F. utinirom de Bases,.
73.4turadnent seran i.r..j..elades la utateixa nit ile . deban, ditmenge.
.1 les g esoions d o
tarda i la de la
prfli..ta can los fornh.,ses pol-1011nit
I, - .loe - valen de prIntep" ''El atoas.
Ire dels gels".

Al carrer de Sant Antoni Abat,
Josep

Ighissies, de 19 anys,

portava un carretó en contra
direviO, III uniirdia niunicipW
l'avisä, i alostiorrs el noi
(pudro fl9l igL i no rstant
envara e011 1 chi 1 i clavà una bu -

tetada.
Not I municipal, com r3 es

Suta Rosa

BRUCH,

74

Dolços exquisits. Paste-,
seques per al te. Vins,
Coro, ea `Os 1 sucre.
Casa de contlança

Dues veines duna rasa •
carrer d'Aribau, rena B.. e
Abad i 3leret) Martínez de Gü
es (Esputaren. No tenint-ne p: /u
ami) les parules, sortiren a E erala. on es pegaren.
La Martínez produí a la
Us una contusin a
dro
erosions a la cara.

completament de franc. Espié/1t'Id Bazar. 71, Salmerón, 71 1

Podeu comprar calcat

1

RECORDEIV

al peu esqurrra. Pro/1:11,10'11PM,

te fracturat un (lit,-------- -Cete:41a/ antbrostai cate LA GARZA
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lA e . .A l id aanlu so, s
8
.J.655721:
563
0114,
1.• 273
obs.
"
2.. 263'
Ob.;. Carervs var. . 552
Acciona Non. .
695' 67".
"
^
t. 7 2 0
7'
Pamplona 1 . .
7
Bareetona I.•
745'50
68.3 G'
Asturias 1.•
, 757'51 F
2..
7640 . II 1
Tabars
2171 ."3
alonnto .
.
tienta frane. 1% '. 6510 5)16
7161 re
"
"
Nord 9.. serle . '' 692'50
4 737 700
1 741'31'
79
746
LleMes • • • • sal.
• 632 '533
Asturles 3...
• 721
Pamplona .e.s o. .
631'
t'afearla Utiel .l oo
-63
140,1azalitz
..1.•243.
.

el p.q )ls que,
mateix que l'any passat . lt
Din/ 611 extens assortit
piNEL LrTe prim era qu•'
a
110 pto. 473 qui
ibIs liOri reS

A la earretera Ile Ribes, un

lilI engitaxat en un arro os
deshile:a. llaneant el carreter en
donar un sol rae.
El carreta. , que es diu Pan
Soler Guardiola i 67 anys,
fou portal al dispensari le Sant
Aneen. nn ri se li aprecia fractura oberla de la tibia i el pe'. 39

DEN.E3 a 2'5u Cl ctitt
Tanate UMIn gratis pros.
sions dr XAMPANYS, VINO
GENEROSOS I LICORS,

rom/ drets, de pronhstie greu.

Avui. die-sable, a tres quarls

de dote ite l vespre, t hidra lloo,
en el -Radio Cluh Catalunya",
una deninstrariö de radiotelfo_
nia a dirime de l'enginyer Mr.

preus de .resisó.

ECONOMAT DE BARCELONA de la Calas Mutua Po-

E. Laurcnt.

L'AgrupaciO Fotografira

pulse

CM:diluya. a Unbjecte de ur ea_
tititis ,Eniteriors, lut organitzat

una excursió per a di/in-ter/Re viPan al Monestir de Sant Cuga!
Valläs•
Uno de reunid: Ferrnrarrils
de Catalitnya, a les 845 dri
watt.
La SecciA d'Esports del Centre Moral Instru de Gràcia recorda a tOtS
els

inscrits a la visita nocturna a l'Oh-

servatori Fabra la conveniencia d'esser tots a l'estatge social a les nou

i

1
111ELI DE LIMA,
•
El Grup Excursionista

ranta/, fera el dulmenge o heI)t
tina exeursió a Sant Echa. MI'
d'En Parellada, Santa Crea d :O
Vallyidrera-lorde.itnp
Lloc de reunió: Baixador
Passeig de Gracia, a les 6 del

matf,

e
pagable 27 d'betubre de 192.3

D'ANGLATERRA

LA PUBLICITAT

concentració de Fraga
acopla la idea de delormillar la
premsa britänica
o mans dels succapacita' de pagament fllomailla
lessors de Lord
LA PROPOSICIO DEIS EE. UU. SERA TAMBE
Northcliffe
ACCEPTADA PELS ALTRES MEMBRES DE LA
s,gons eomuniquen de Lonana. el "Daily Mail Trust Ltn.,,
¿aran' del qual es troba lord
othiermere, g.ermä i sueeesser
írl difunt lord Northeliffe. ha
elqairit l'empresa de premsa
Ønln.Ila qual explolava 1 . "EDaily
ser l e. Standard". rl
.11". el Sunday Barata". el
-pa.ly Dispatch". lEvening
fermicle". el Sunday Chroninle" 11 - Empire News". Els tree
viriers diaris surten a Lonare els altres a Manchester.
ta-eaSuant 1-Evening atanard", que ha passat a mans
;ord Beaverbrook. tots eis
litr:. s es troben actuallment sodirecció de lord RotherZIP:-..
as la mes important tratas •
:ac. de premsa coneguda fins
alee. per tal cona el preu pagat
a sis Hallen s'eleva a 6.000.000
Je Itures esterlines.
letra l'empresa Northeeliffe,
'rn•presa Ileon ha estat reet mes extraordinart de la
?rernsa anglesa moderna. Tineom a punt de part la ima
;vea petita tulla d'esports, esieeialitzada a les carreres de
,avalls. que sortia a Mancheser. Sir Edward Hullon. fill del
andador de la firma, desenrotn considerablement l'empresa
raterna atenyent la creació,
tan/. a Manchester com a Londres, d'un grup de (liaras imsorlants amb una clientela d'aazneladors considerable.
Sir E. Bullen controlava dues
aampanyies d'edicions: la e LonWat Publishing Ca e i la "E.
.;llulton rand Co Ltd." La primera d'aquestea companyies nomas tenia un capital nonnirel de mil Ilitares, de les guate
dues rentes havien estal laurades.Publicava el "Daily
i el "Sunday Herald".
La seasma <raga:este,: compaev,a. rinab un capital (l ' un miEr", .te lliures. g airebe ttliurat
tat iet posseia P"Evening Stanalar. de Londres. i el "Daily
h aa , teli", I-Evening Chroni-,
- el "Suday Chr.cmiele"3cri's
s apareixen a Manchester.
dues empreses representain exaetament un capital Iliasal de 918.200 lliures. Bata est -represes. rían basa n dit
saans, per sis milions de in-

C ( I NFERENCIA DE- LA Llibia
INTERNACIONAL D'ADVERSetelS DE LA LEE! SECA :: ELS
BENEFICIS DEL VI
Lendres, 26. - A la sessió
•..e jr de la Conferencia celela per la Elige Internadod'adverearis de la Hei se(a sota la presidencia de sic
hur Stanlez, hi assistiren
-. mbnixadors francs, cepa. portugues i italià.
A-elesla imponent manesdeis antiprohibicienistes
ligut un gran xit.
congresistes, després
"..er indieat que eren adver,,7 - reaolts de Falcoholisme,
it fer constar el complet
dels mitjans preconitpele prohibicionistas, i
a emetre diverses idees en,.
e -nades a educar el públic
que es refereix al conle l'aleehol,
mhaixador d'Espanya se. Merry del Val prenuneiä
•aseurs en el qual Detraía
aeneficis del vi.-Havas.

etTrACIO A GRECIA M i .ORA RAPIDAMENT.

:es. 26.-La situació conmillorant ràpidament, esment a Macedònia, on les
- han restablert d'ordre
s s d'algu n s nous enennlmb els batallons subte. :ests batallons no opocaip resistenda aixf que eta
.-aas es donaren esmere que
r mbatien (-entra torees su p e,.•sa

A la Träcia Occidental no la
ha mes que alguns grups isoa
la te de revoltosos, la captura o
e apittelació deis quals es conwl s ra imminent.
A tota la Grecia Continental
F - :rdire ha quedat restablert per
"Tnplef.-Radio.
LA S1TUACIO Ar, PELOPONES
ES QUAS1 NORMAL
Menos, 26. - Es conanniea
e ficialment que el bloqueig del
P elopenes amb l'objecte de sul acar el moviment, toca a la
aa fi per estar quasi normazada la situada a aquella reN• DARRER REQUERIMENT
Arenes, 26.-Els diaria anuncien
cl Govern 11 adirigit cta rebels
del Peloponès una darrcra
ln concòrdia,-Ilavas.

D'ITALIA

EL PROBLEMA DE LES REPARACIONS

COMISSIO DE REPARACIONS L'ESPERAT DISCURS DE MR. BALDWIN -:- LA CONFERENCIA
INTERESTATAL DE L'IMPERI ALEMANY -:- DECLARACIONS DE STRESEbIANN
Washington. 26.--Als cercles
oficial OS diu que el Govern dels
Estats Units espera que Si Par' , optada de les suggestions de
Bughes es realitza per pele dels
aliats, podrà celebrar-se una
eenferencia internacional sobre
les reparacions. en la qual intervindrien els Estafe Units.Radio.

•
París. 26.-El redactor diPlomälie de l'Agencia llevas
creta saber • que el senyor Pealearte actuant en nom del Govern francea, ha comunicat al
Govern de Washington que acce p tava la preposiciú formula(ia pel president dels Estats
I'nits. o sigui la de crear tina.

Comissió de peras per tal que
catudil i real la capacitar de pagament d'Alemanya.
En aquesta e:ominar : acido el
eenyer Poinearé declara que ven
amb molt de grast que els Estat s lanas sigui]) representants
a la dita Comissió i hi collaborin. respectan!. pera, les estipuladons del 'fractat de 1-cesa-

nte.
En conseqüència. afegeix que
els peras de referencia traeleen d'esser designats amb absellan llibertat per la Cornissió
de. reparacions. ergan narmal
per al emnpliment del Tractat
de Versalles.
El Govere Itraitnie no ha donat
a conéixer encara si accepta o no
el procediment propusat.
El redactor diplom a tic de l'Agencia Ha y as esta en condicions de
poiler anunciar que la nota que
Alemanya Iliura abatas (Fahir a la
ComissiO de Reparacions sera discutida oficialment dirmn rts vinent, i
que el delegar francés Pres í de la de
tu Comissió. senyor Barhou, propOSarit als eams col legues que acccptin el precediment esinentar
mes amunt, per estar previst en el
Tractat de Versalles. encara que és
(l'esperar que formuli concretes reserves respecte la voluntat demostrada fins a la data per Afemattya , de sancjar les seves (Manees
i complir les seres obligacions.llavas.
París. 26.-En co que es retereix a la discussió de la nota alemanva que fou lliurada dirnecres a
la Cornissió dc Reparacions queda
ben sentar que desser cats eh representants alentanvs sobre la capacitat de pagament del Reich, ho
seria tan sols a títol consultha
A judici del Govern francés, no
pot tractar-se d'entaular negociacions amb Alemanya mentre no
CCS5i per complet la resistència
passiva.-Havas.
4, • •
París, 26.- Segons informes de
bon origen. sembla qu eels delegats
de totes les potencies representades
a la Comissir, de reparacions es
mostren disposiats a acceptat el procediment proposat pele Estats Units,
en relació ami> la capacitar de pagament d'Alemanya.-Havas.
SOBRE LA CONVOCATORIA
lt PARIS DELS ESTATS SIGNANTS DEL 'TRACTAT
VERSALLES
Roma, 26.-l- na nota de carcter
oriciOs posa en d'aire una iniormacid d'origen angles relativa a ja convocabaria a París per al mes de desembre d'una Conferencia de tots
ele Estats signants del "Fractat de
Versalles per a la solueiä definitiva
de tots cls problemes t-uscitats per
la qüestió de les reparacions i els
denles inttraliades.
La nota no txclou, pera, la idea
d'una Conferencia de manistres de
TE.inesa. i din que cal considerar-la
com a probable.--Radio.

LA CONFERENCE% INTFAIESTATAL ALEMANYA
EL uovERN ASSUMEIX LES
CARREGUES FINANCII •1RES DE
LA 111.11It
Berlín, 26. - Davant la Conferenria interestatal alemanya,
el canceller Stresernann ha deelarat que el Govern del Reich
continuarà suportant toles les
eärregues financieres de la
Ruhr, rebutjant teta idea de
separació.
Els representants de la Rular
insistiren sobre la siteneke. cada (Pm mes perillosa, que seatu creara a l'es me ntada cono,
essent de dia en dia major el
nombr debrers parats, i no
comptant-se amb mitjans suficients per al proveïment de la
població. Declararen que és
lambe d'ur gent necessitat crear
un mitjà de pagament d'un valor constant.
La Conferencia ha deetesnat
una con-des:La composta du 16
inembrea, la qual ts'enetteregattä,
d'assegurar que coatí/tul exis-

tint un viu contacte entre la
Rular i el Govern del Reich. -

Hayas.
hager (aVestphalia), 26.-La conferencia interministerial que alta celebrat a aquesta cintat ha nomenat una
comissió de setze membres per tal
d'assegurar el contacte entre la Ruhr
i l'Imperi.
Ila declarar el Canceller que si ds' I
belgues i els francesos donaren Ilur
ajut ah separatistes. aiXO constituida
artincompliment de la parada donada
i de les promeses del traetat.
Explica que si el Govern de l'Impere &sures de l'abundó de la resistencia passiva, hacia continua; subvencionara els obrero rhenans, era perqué
la cessació brusca dels pagaments hanna reduit a la fam la població
nana.
Dinar.: que ks negociacions dels representants ecomitnies ¡un!, Franca
per fer renal:ser a la Ruhr la vida
econiimica no havien aunar resuitat,
però que confia que el donaran car
si no Ir° fan vindrà el caos i la fam.
Peria ha afcgit que Alcotana sio pot
efectuar noves prestacions merare la
Ruhr i el Rhin Ii siguin separade.
protestant contra les incidéncica imeriors. Confía que la mala intelligencia entre Baviera i el Govern
de Berlín queciara esvaida i que en
la lluita per a la conservaci,i del Palatitud cl Goveru alemany està al costat de Baviera.-Radio.
LA REUNIO DELS PRESIDENTS DELS ES'rAT
ANYS.--TOTS COMPARTEINEN L'OPIas0 DEL (10_
VERN DF lelaIPERI
Berlie. 26. - A la rau ir (Talar (has Presidenls dele lestats
alemanys. aquests L'out partiren
unättintenient l'opina'. del (leven) ros:pool o del eonflide entro el Onvorn de FInipori i Baviera. Deridiren el reslabliment
ritpiti de la nonmililat ,il !an_
ça fit 1 a ubs.jitueld, de l'estar de
guerra militar per un estat da
guerra viva. SI r °seto:aun PS"
TVIOSträ disposal a estudiar l'ascumple, per tal d'arribar a un
neord ami', Baviera .-flnd'i,•,.
NOVES DECLARACIONS
DE STRESEMANN
Barren. 26. - En una reunió del par.
tit popular el canceller senyor Stresanano dirrué que la lluita en el Rin
i la Ruta hacia arriliza probablement
al sen punt entariman.
Parla de la carestia i dc la critica
situarla econ5rnica i assenyalà la necessitat - i la voluntat. per pan d'Alemanya de conservar la Ruhr.
El canceler creu que ele representants de les forres eennOmiques de tac
Ruhr arribaran a un acord amb les autoritats d'ocupació. PerO. sigui com
sigui arribin o no a un acord els representants econimice anst, les autoritats d'ocupació. Alemanya no esta disposada a fer cap altra prestacii, en
naturalesa. perquè Eocupació de la Rur
és inadmissibe.
El senyor Stresemann protesta contra les discin-dies interiors. i espera
que 'a reunió celebrada ahir pels caps
dei Estats alemanes hauran desiet les
divergències entre Baviera i el Reich.
-1 lavas.
LES AUTORITATS FRANCESES ANTORITZEN EL SENYOR
KRUPP PERQUE VAGI A HEREIN A GESTIONAR LA REPRESA DEL TREBALL A LA RUHR
Londres, 26.-EI ""limes" publica
un telegrama de Dusseldorf, segons
el qual le sautoritats franceses han
autoritzat a Krupp per tal que vagi
a Berlin amb Yobjecte d'entrar en
negociacions per a la represa del
treball a la Ruhr.-Radio.
DECLARACIONS
DE LLOYD GEORGE
Washington, 26.-Interrogat pele
periodistes respecte la celebraciú
d'una Conferencia internacional sobre les reparacions i la capacitar de
pagament d'Alemanya, Lloyd George ha declarar que el que cal ter es
vigilar França per tal que no pugui
ier fracassar les esmentades riegociacions.-Radio.

Ginebra *2 . - La Comissie
adminjstre;tiva de l'Ofirina internado-mil del treball ita exa•
ininat avui l'informe sehre
serificació de poders: - Radio.
Budapest, 26. - Les tarifes
ferroviarias per a viatgers han
estat augmentades en un sei_
xanta per cent i en un deu per
cent per a les mercaderiee. -Radio.
La Haia. 26.-La segona Cambra
ha rcbutjat per 50 vots contra 49 el
projecte de ilei proposant l'augment
de la flota de guerra a les Indio holandeses.
El Gasenn hacia presentat previament la qüestió de confiança per al
cas lila: la lId no feo aprovada.
Com qua la hei ha estar rebutjada,
c! Govern presenta7à la dimissió totat-Radio.
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Tori scnyor 'Mussolini ha
visitar els establiments Fiar, on el
van retire els ,lirectors de la Sociclar, essent aclamar pels obrera.
Després va recórrer totes /es installacions, admirara l'amplitud i perfecciO del treballs, per la qual cosa
felicita els directors i els obrers.
Durara la visita, uns rapide aeroplans Fiat volaren a escassa altura,
fent interessants evolucione.
Després el cap del Gavera passä
a un Mimesis saló, on es trobaven
congregats milers d'obrers, eh; quals
l'aclamaren novament amb gran entusiasme.
El senador Agmelli pronuncia un
discurs saludara l'illustre visitara i
expressant-li el reconeixement d'Italia i de la seca indústria, ami com la
coniianea de tothom, posada al Govern i al seu cap.
El senyor 'Mussolini contesta
dient que ell, con' a cap del Govern
i com a entrada d'Italia, se sentia orgullós en contemplar el grau (le progres d'aquella eintrat, que sempre havia estar industriosa i treballadora.
Aiegi que els obrers sOn els primere interessats en la prosperitat de
les fabriques a Tenseins que els industrials han d'esforear-se constantlitem per atssegurar el benestar de
llurs treballadors i tots plegats han
de considerar el treball com la més
noble obra que pot realitzar-se en
hendid de la vid:1 nacional.
Recorda despree el seu origen
obrer, saluda a tots els treballadors
co ma companys, invitant-los a trehallar dintre de la Inés severa disciplina.
ve ur vote per la prosperitat de la
indtastria, i saluda a tothonr.
En acondador-se es repetiren les
Triareis: es deliriants manifestacions
d'entusiasme de l'arribada. - liaras.
TORI ACOMIADA MUSSOLINI
Tori, 26. - El president Mussolini,
en abandonar ahir Torí amb ruta a
Mita fan objecte d'un entusiasta aeo.
miadament per part de la població Les
frenétiques aclaniacions (Erraren fina
que el tren sorti de les agua es. - Radie.
EL VIATGE DE alL'SSOLINI
DE TORE A MILA
afira, 26. - A totes le sestacionsde la via l'arria que uneix Tori amh
Mira on es detingué el tren. el peealtern h,Inrssolti ion objecte de calo1-oses manifestacions de simpatiza especialment a Anthia-Verce Ii nii ks
altes persttalitats feixistes i un in>
mens públic es trobaven a l'estació per
retre homenatge al Primer ministre i
a Novata. on l'exprés arrihA a un quart
de Set de la tarda i na s'apilonaven
milers de perscmes les quals rtelamaren
calorosament e senyor Muss,slini. el
qual. clavara les reiterades demandes de
la multitud pronuncia breus paraules,
dient, entre abres Croes. que l'homenatge que se li t'ala significara no solament una manifestaciú (l'afecte a la
seca persona, sitió que al seu Govern
i a la idea que representa i defensa.
Desnrés aiegi:
L'atmosfera que es respira a Italia u:, és aquella -dele anys nefastos
de renunciament i d'abjeceid.
Són ja mnIt 'hincan,: els tetnps en
qué els elements infittels ei lloc d'honorar el sacrifica. insultaren els un.tilats i f-eqüentment conspiraren contra els pite coberts anula les insignies
del deure com p lert pele leatts.
Tot aixia acaba per sempre i no ressorgirà mai rares
Aquestes paraules del presiden Mus
solini liaren aeollides amb aclamacions
interminables.
El tren presidencial entra a l'estacié, de afila a do: qua .rts de viril del
vespre, esperant-lo a l'estació nombroses autoritats das i militare. per sonalitats del Parlament. caps del feixisme. aniks i admirador; de 'Mussolini, nombrosos periodistes, representants de diverses associacions i una
immensa multitud que aclama amb
gran entasiasnie el cap del Govern.
El senyor ialriss,lind destrés de saludar els presente i acompanyat dels
alts personatnes del ser, seguida sorti de l'esiació i es dirigí a l'Ajuntamena-liaras.
EA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE NAVEGACIO AERIA

Renta, 26. -- La Conferencia
in12111;Leional de navegac id aeria
tut e:ornato:al aVtii•
El senyor Mussolini no ha
titliTtit tisSistir a la sessió (l'oliertera. per 1 robar-se absent de
11(0110. -- Radio.
LES RELACIoNS ENTItSi L.1
SANTA SEU 1 BULGARIA
liorna, 26. - Es (abierto de
comentaris als cercles del Vati¡anonlieneitt concedida per S.
S. el Papa tal ini»astre d'Arda;
estran g ers de Dulgäria, senyor
lkof
Hospede cl retrt lotear. el Valiera ha publieat una mita (4,Choca en !a qual es manifesta
que ee probable que (hidra de
poe s'estnbleixin relacions diplomfit iques direelos entre la
Santa Seu i Bulgària. - Radio.
SERVEI AERI TRANSIBERIA
aloscou, 26.-El ikpartament d'ae,
rentan:tea contunka que ha quedat
cstablert el servci aeri pvr a passatgcrs entre Moscou i Kein i Moscon i Tachkent-Radio.

coosolien Cdoant;:cliarilswt:Ini

pO? lol el lento de nena

Un non dIscurs del cap del
Govern I del felilsme

repele

procés contra la

L'EXPLICACIO DE LES CONTRADICCIONS EN
LES NOTICIES -:- UN EXERCIT PETIT PERO DECIDIT -:- ELS ENEMICS DE LA REPUBLICA RHENANA NO S'AVENEN I LA POLICIA ALEMANYA
ES DISGREGA -:- ELS MOVIMENTS A SAXONIA,
BAVIERA I EL PALATINAT
Dusseldorf, 20. - La samasegueix indecisa. Es difícil
entrara. assenyalar latbast
l'agitada i deis exila dels separatietes.

Ea poblada, la qual es podria
qualificar do neutral i que s'atreveix a manifestar eentimente
separalistes. es pronuncia, en
canni. energieament contra ets
comunistes i no yacilla a caterieritzar la seva repiten:Inda
acre la penetra
• Per la sera part. la malicia
As consideraria pele, pan-ger-

mar-listes com un element sospit rís, ja que molls individus (le
la "sehuppo" es passen fäeillimeatt als separatistes, ereient
que podran conservar el seu
lloe mentre qua quasi tots els
nascuts 1 Ithenänia o
que hi han vis in llarg temes
es passen als separatistes.
Anal) tot i ene la situació con-

tinua p eseta talen hacerla, es

pot afirinar que el . moviment
eeparat isla ha litigia mes esa/
Ei la Illemänia meridional que a
la Rhenänia septentrional. .aixa
expliea que Dusseldorf no hagi
presenciat encara l'entrada dele
separatistes.
Per altra para com que les
forres separatistes san limitados. i es impossible obrar simultäniament a tot arrem els
separatistes salan vist obligats

a entrar en una poblada, per
a ahandenar-la mol avala per le
neeessitat d'estar a una altea
Pa r e •‘iX‘e ii el que ha passat
a elunelt e n, Criadunbach ?labui-m a. aullar i Belle. Qu 'ata les
airees separa t istrs arrib e n a
una poblaeia. la say a primera
providencia e nomenar 1111 nou
alealde i un altea. -aluttlanten!,
i hisstaa la Jastsdere sa Pajuela-,
mena Pera - eoin qu'e - la
sitat torces Cepublide
la
poblara*.
eanes a sortir
per acudir anili urgencia a una
altra, passa aleshores que els
pan-grrmanistes e els eomunisle:

s'apoderen dele edificas me-

blies.

Les torees repulalean oe tactnailo g de riutadans M'enana.
porten un braca' Mane. Mur
arma, ele ',rimare ,lies de la
revella. era un simple bast pera
artnahnent enasi teto els ven1 nfantes republaelits tener ja un
revalver O n q 1'11.1, 11. - Bayas.
D'a:enhilare 2 6. -- El innci.
tasen! refluid/di soguee ,..e lenonf -se per tot el pais Mierda
ami cara alS eontra-atacs dala
an 1 :senara f i303.
La Ileptablioa Ira eelat prnela-

marta a Sankt i Goart.
Till persones aenead'es d'haver promagut incidente a Comenea. han p ela! expulsados.
Fins ara han roen/te' letal/aleases els atar (has antiseparatistes por reenn q uerir la nla15ipiegilti-leallxi
;trr i t s. - 'lavas.
París. 26. - La chitar de Treveris
continua en poder dele separatistes
rlumans aixi mil les citaras de Bonn.
aLmtjoie 1 nitres (le la zona belga.
Ann i sera la pediela al-manya atar àahir•re difici de la P,cenda
tan installats els repahEcane rhenane,
resnitant ei ne pelicke i dos separatf5*el morra
El caecelter Stresemann ha tramé,
rur telegrama felicitara la pohlac i ó ner
liare" secundar el innviment Sepa
LA eyes-aam A wireisanaae
reaelL'NIST.ES I NACIONALIS TES ATAGUEN LES TROPES
FRANCESES
París. 26.-Comuni quen de Wiesbaden al periärlic "Le Temps" que abir
els comunistes entraren per sorpresa a
la rasa de la Vila treient-ne la R111-dia separatista que In hacia, pecó els
individus de Fesmentada guardia no
trinaren a poder tornar als seus Mies,
meint-ne Uds un altre cop pchs conniuistes.
El crimun i cat afege i x que el movinnair nacianalista sembla que esta 50Srilleld and) diners reinas clandestinament de Francfort.
Ha circulat el rumiar que els iiie Ii ihn' e pr.l.saVen assaltar
sEa on resideix Cl doctor Dorten. i
tIt E aambé ele sindicalistes de W . esIceden serien reforcats unid' comnanys
procedtai t s Lk Francfort, cEllocchts i
de laiebrich.
En vista d'aixri. les autoritats adoptaren a l'arte les precsucinne que enterraren cayo-times per fer cara a quia.
sevol es entualitat.
dotze. (Fu era ara.
A 4n , 5 quarts
I,r el desp.alci. els coinunistes i Ila0
Cio1V+V..: te% iniciren inI vM • Cae color,
la Pi-efes:trua de notic i a, qua cstava
,crtnarla per trotas franzeses, !pu')
anuestes en:de:taren caen( catileitt,
.iblireata als agressors a retirar- seHacas.

Duseltlorf 26. - Les temptatives Tetes per la pebeta per
recuperar els edifieis de Wiesbadee, ocupats pels separatistes, han resultat infructuoses.

-Radio.
UN INCIDENT A AQUISGRA
UN SEPARATISTA MATA EN
OFICIAL ALEMANY I COM A
COMPENSACIO A1,1tEDEIN UN
SOLDAT BELGA
Düsseldorf 26. - A Aquistar a un separatista ha donat
mort un oficial alemany, maltraetant un soldat belga que
hasia acuda, en defensa d a-

guda-Hayas.
SON DETINGUTS A AQUISGRA
30 "SOHUPPOS"
Brusselles, 26.-Segons noticies d'origen aleinany, han estat detinguts a Aquisgrit 30 individua pe rt linyera s a la
"schuppo"..---Itavae.
\'AG.1 GENERAL A AQUISGI1.1
Brusselies, 26.-Telegrafien
de1quisgria a "Le Seit" que a
aquella pablaeir5 ha estat proclamarla la vaga general.-11a-

vas.
L'OCUPACIO DELS EDIFICIS
PUBLICS PELS SEPARATISTES
A COBLISNa'A
Parle ea. Segons ei corresponsal
de Le Journal a Coblenea, els separarieres es varen icr amos de la residencia del Govern. Ajuntament i Oficines
de Correas. Telefons i Telègrafs a dos
den de la nit, no havent-se
registrat efusió de sang.
La ciutat reman tranquila: les autoritats d'ocupació volien detenir el president del Govern el qual hacia posar
la residéneia d'aquest en estar de defeneo.-Havae.
CES AN 'TICS PARTITS POLITICS
DE RHENANIA VOLEN LA
"BEN ENTESA"
Londree. 26. - Segons una informada pAhlica a Londres i que c•-mvé
acollir mula reserves, és probable que
els asiles partir, politice de Rhenania
tractin de la possibilitat sha constituir
un Estat ta gala autònom elntre del
quadro de alme ri . i ser insinuïn als
a ate l'oportunitat de reunir :ana Confechada que estudié:: la qiiesti6 del
fume estatut de Talatmania.-Radio.
CONTINUEN LES 31.1NIFESTA1710NS DELS SENSE FEINA.

cominTs A nruntEs. BO-

CIIUM 1 COLON I A -:- Morta'S f
Dusseldorf, 26.-Els obrers
sense trehall, coral inuant en
llenes protestes contra la creixent earestia de la vida, han
ingut eoIlisions anula la torea
pebliea en algunes poblacions,
especialment a Marinen, 110chum i Colórala.
A

eonserfüMcia d'alai') la han

hagut guata- morts i bastants

fenal:a-llevas.
LA Sial/ANO A SANON1A : ELS
alINA1RES I ELS
TES -:- SENSE IMAIGS
Dresde, 26.--Els ntinaires
la regid de Delenitz i els obrers
(le la fàbrica d'electricitat
11 i red) feld .slian de c larat era

vaga.
A la majoria mIt les eintals
del Sial no es publiquen ja els
perkNlics.-11avas.
LeaUTONOMIA QUE DEMANAItA EL GOVERN BAVERES
PALAT'INAT"TAMItE VOL
SER AUTONOM
Mente, 26. - El Govern ba;Tres- es disposa a demanar una
aulonornia per a Baviera, basada en els punts següents.
Autonomia militar en temps de
ene, entonen-HM deis ferreearrils, andenomia financiera, amb
Ir creació d'una moneda ba veresa, garantitzada per la riente
sa forestal de l'Estat S'ayeres.
El Palatina!, que fins ara
ferien part de Baviera. delimita
aba.
per In seva part l'autota p
nonata i la creada d'una Moneda especial.-Radia.
UN PROCES CON1'11A ELS
Pmivrts-rcs DEL p m.ATI-

NAT

Berlin, 26. - A Baviera sala
cateet ucocés content els aneen._
Iota del moviment separatista
Palatinat, els quals secan
arusals d'altra traieea Ha_
va.s.
DESORDRES A NARBURG
TRES MORTS I SETZE FERITS :-: VAGA GENERAL
Berlina 26.-A Narburg nombroSOS obrera annotinats han 4rosaltat
les botigues dedicades a la venda
d'armes, apoderant-se d'aquestes i
utilitzant-les després per atacar el
Iluc de pelkia.
Durant els deserdres txurreguts
:d'ir van resultar tres ma nif estalas
morts i setze ferits.

A. republicana d'ex-

combatents
París, a6-L'Associació republicana .
Wex-combatente, que presideix tamal
Barbusse, ha estat citada per comparèixer davant del Tribunal corresponena per haver-ho sollicitat aixi el
Fiscal de la Repúblea, el qual, en el
seu escrit, demana que sigui dissolta a dita Associació, a causa de la propaganda antimilitarista (luir ha estat
realitzant.-Havas.
UN ACTE DE FRATERNITAT
FRANCO-LLATINA AMER1CAa
DISCURS DE NI. POINa
NA
CARL
París, 26. - El banquet del
Comite franco-americà ha cona
tituit una grandiosa manifesSacie de la fraternitat franco-.

!latina americana,
11i assistiren cera cinquanta
conaensals, entre ele (piale ha
hacia ele ministres i el Cos diplemätie de l'America del Sud,
i altres personalitats de relleu.
El president Poineare fau
de la paraula, reeordant el bripaper desempenyat per les
Reptibliques Sud-americanes, a les quals Fransa es troba es-

•

tretament unida pels Ilaços (l'una a ella ea:jaleada.
Alegi quo lla aocielat de Na- •
cions no intenta de rap manera
suplIc els organiames creats se
pels tractats. A la Socielat de
Nacions se li ha centiat una
missió vastíssima, capee iromplir tetas les emes legitimes
aelivitats, encaminades a intentar la- consecució de la pata
del món.
El senyor Poineare acab à
dient que Franea no pensa restar atrameions a la Societat
Ice Naciere. la qual eslä cridada ni 'prestar salids serveis
als pobles. -Ilavas.
EL DIRIGIBLE "MEDITERRANI"
Roma. 26. - El dirigible francis
"Mediterrani”, que condueix el sotsSecretani d'Aeronáutica. seincr Eynae,
aterra ahir a la tarda a les sis prop
dr Roma.-Radio.

Ila- • estat declarada la vaga ge-'
neral.-HaVas.
ELS COMUNISTES

Berlin, 26.

-

El Comité central

comunista ha demanat la supressió •
ituediata de restat de setge i la reobertura de la impremta de "La
Bandera Vermella-.-Radio.
LA MAJORIA DELS BANCS DE
BERLIN TANQUEN LLERS El- NEsTRETEs
Berlín, 26,--Es cada dia mes
gran la demanadissa deut papar moneda que es fa als Bailes, els
quals es troben en l'absoluta .
impossibilitat de eatisfer-les.
En vista d'aixe, la majeria dels
llanca de Berlina han tancat Ilurs
fineStreles al peiene.-Bavas.
LA NOVA MONEDA ALISeLINA

A BASE D'Oil
Berlín. 2.6.-Sam retina el
Govern per examinar el non regim del "Reichsbank". despres de /a crearla del Baile de
Renda.
El Govern Ita autorilzat al
"Reielisbank" a emetre ballets
or, amb la germana de l'or die positat 5 l'esmentat establia •
menta de les divises estrangeres sanes i Iletres representant
cm que te en el seu póder,Ilavaa.
UNA INDUSTRIA VITAL

Els obrers que fan b itilets no
poden fer vaga :-: Les demandes arriben a mil qua -

trilions
Berlin. 26. - El comandant de la
keielistrehr ha prohibir que es deetaríe en vaga els obrera que treballca
en emprescs que tenen interés vital
per a la nacit:, tals com la imprettta en es fabriquen els bitIlets del
Banc.
Les demandes da paper moneda han
ascela l'enorme quantitat de mil quatrilious.
La majoria dele Banca han tancat
les finestretes.-Havas.

EL BANC DE L' I MPERI
TANCA • LES PORTES
Berlia, 26.-E113anc de l'Imperl, tenieta una vaga del sea personal mearregar dcl tiratge dels bitllets, va ranear ahir les seves portes. Al mcrcat es
nota una gran manca dc mares.-Ra-

•

die

LA CARESTIA
Berlin. 26. - I 12 estar restablert
l'ordre a Hamburg.
Continuen es desordres per la ca.
restia de la vida eingularment a l'Alta Silesia alemanya. en :a capital de t
la renal, Opeln , han estat saciedades
;gimes hotigues.-Havas.
CONTRA LA COLLITA DE PA. •
TATES A BERLIN
UN MORT I UN FERIT
Berlín. ee. - As voltants (raques.
ta capital lapclicia ha fet lvc con.
tra alguno persones que co liea pata- r
tes, havtaa'tesehat ui nuca mort i
altre grertemt ferit

o
'
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AUTOMOCILI3Ale ! del Cervi deis Pireneus; els poca de
l'hilera (3013 i 3081), la Graud ka-

tallawrachl dentad/1m
..A fi que els entuslastes de -Manresa
Pagura trantladar-se a la inaugurada
de' tAnttrirona, la Con/piola del Nora
lii organitzat un tren que Fortirà do
Monees/1 , i' un quart de eme del metí.
de Terral* a un quart de sis. 1 de Sabadell a les 535. arribant a Barcelona
a les 6'15, hora propteta per anar sesee
preeipitacif, a l'Autadrom des de! itaioidor del Passeig de Gràcia. Fi preu
del bitllet 'de Manresa a Bareelona
sera de- 313 pessetes.
• e
B:ban posat a la venda unes cartas
gula que cridaran molt Fluencia. venent-se.a 10 .entims, i san ele ternable. utilitat.per als q ue es trasl l ad i n a
Sitges.

die (3006), etc.
' Slan dut a terne també bordes
campngs, entre cus un de vuit dio, al
meravellós Ilac de Sant Maurici, i altres als Piceneus de les valls de Camprecien i ' Ribes.
'
..
Els Alps lambe ban-estat escalada i
vaguear afavorits pa brin temps, s'na
vençut la Barre dels Ecrins (amas, i
la temuda Méige (3 q8 3 ), conceptuada
cota la Muntanya més dificil dé Eranea. També s'ha pujit dalt del Montblanc (Oto), cl sostre d'Europa. A
Suissa s i ta guanyat el dificil Cervi
(482) i al Tirol s'ha conquerit la punta del Dachstein (2998).
El Centre ha pres part al Corazas
dels Pireneus organitzat pel Cla il ‘1pi francés i a les curses que lia reslitzar per terca catalana, des del Carlitte Uns al Canigó.
Sabem també que el Centre nr.tara grano programes per a la pròxima
temporada d'Esporta dli i vern i nomis desitgem que la raer: si,rut prou
abundosa perquè puguin realitgar gis
SCUS prorectes.

1. BITUACIO ATIIOR PERICA GENERAL A IXA
1 DEL ILITI. (Olaerneetont friiarope, Nont d'Ah*. ti
PArlootir rebrdea pe. leleorolia »erute lila):
Continua el reglar de baixes preesions al Nord d'Ebropa. - Les platea ego generals a Anglaterra 1
A la Pentasula !Serien el temps es bo, obeervant-se
, .
cuna navois a Estremadura 1 Portugal.

IESTAT DE4TERPS CATA,I.UNTA A LES 11
»p. MATE (Obarreacietts * ti Unas meteoro/mea
-essfaltora..roleookuwe» twor Sehtfuo) • •
'El bou trapa es general a Catalunya, amb venta fluisoe
' 1:variables. • 111 ha rosades a la •Cereanya i al Ida de
- La temperatura roltima ha estar de 211 armas
a Boq ueteo,,1 la Mi g iting de 5 gratis a Puigterdä,

Mana sera memorable per a
-

i de la Joventut Nacionalista,
ha seguit la de la societat reIreal ira Pral. Suburenc, de
la qual, nevó, s'ha periii'Ms ja
l'obriment del saló (respecta-

MOYIMENT MARITIM

banquet de la
haya Rin

16

1 a Pubiic:tat

0'1,

1,14

leaugurició

creiem que cap clogi sera tan eloqiient cosa donar a cone'rcer la llista
deis fies que han estar escalats.
Deixant g part els cims del Pireneu
I:Iriental, que com sempre han wat
it visitata cornead-7r a ciia e 11.904 al re Necee d'Erabalira (2813
Zietili) • i ' Pie de rEvanyó (zott). a
ilstions..La, Pica d'F.s • ra (3140 el
)4eiteSai4Mn11. al Pallan. En aquests

l de Fulhol

tote ele equipe que Jugaran l
l'arnen2fa de

•

scirij

Lleytim

han dipos''at n,res
. registre dele Seeciú d'E. le
.

'eh 'amito Pies d'Aneto (jarra)
)iididetta (3314), el

Pe.-d:user

et (3:353),

C:
Yentitalt 430, 1.

A1
47
/

amb -el -no"

bite

Irom - Nacional

Els cinc • quioscos per a la venda de menjars u be ;pules, que
sisan installat dintre el reeinle
Illtit4rem, han retal tontractlata 1:er ¡'acreditada -Casa

Altres Inforreolosie de gran

InterN

PREU: 10 CTS.

Despees de la clausura

del Centre Nacionalista Catala

Dei Municipi

Campo]

SITGE8
Diversos notioisi
Amb maitu de les pròximes
curses internacionals de l'.Au-,
tödrom, regna gran imito:mide
en ;tuesta vila. Em gran la do.manadissa d'untrades per presenciar tan magno esdeveniment esportiu. Cada dia van
arribant nous corredors per
concórrer als Aro eenament s,
els quals, segons lis diu, I1171
preveure que la pròxima setl'esport del motor.

Direeele de l'Autadrom ha dls.
pos* que , per donar temes a que pagara entrenar-se els estrangers
bats darrerament, s'efe. tuin els entrenaments de motos den/a. diumea ge, de
cine a vuit del matt, o sigui
abano de
soy.
VLINIS
SUt'Lltluits,
3
BABCELONA. (tionda - dee de l'atmoslera a
/I • .1c, rnatO ;
la carrera inaugural, i de quatre a sis
ÄltItua ~tire:
ORDRE DE JOC PER A M'Uf
250. 500. 1000. 2000.. 3000. 4000
de la tarda una regada acatitdu
Nw.
wma-•
wgw,
wsw,
wsw, wsw.
Dosel,
A les dotze:
la carrera dels dos litres. Aquests enVeleeltle mitres artt sea*:
17. 1 1
11. • 11.
.15
22
F'aquer-Ros contra germano Fahretrenaments podrä presenciar-los totgodo. Final handicap.
hom que assisteixi a les teneres inaue
A les tres:
garals.
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Juanico contra Fabregués. Final hanllores d'bbsero orlé* 7. 13 i 15 horra
dicap A.
• e•
Barometre a zero i al nivell de la mar: 7592 7580, 7591. - Termametre sec: 201. 2493. 205. - Terrametre
Avui diven el res. a la nit, es reunieä
• Ene fa avinent la Companyia dels
atimit
:
161.
21
.2.
19.
-bunntat
(rentessimes
de saturacfa) :
70 83. - Direccia del vont : SW., SW.. SW. ferrocarrils de Madrid a Sarrosos i a cti el B P P la Junta d i rectiva de
Veloritat del vent en metres per sepan: 3, 4, 1. - Estat del cel: seré, nutelós, quasi seré. - Classe de 1211V01S:
a
Federació
Cata'ana
de
Boza
per
deMarear que els trens orditiaris de les
rus-strats
;
cirrus-strats.
sismar els cronometratiors. jutges. Srlisies de Valls. Saragnssa i Tarragona
Temperaturen erlremea rombra
bi*re i delenat per a la vetllada que
qt.e surten de Bareelona-tercue entre
1111ixiina: 256. - Minima: 174. - Minima arran de recen: 118. - Oscillarie termomètrica: 8 *2. - Temperaes donarà el dia z ile novemhre t Circ
les 350 lies 10 hores del unid no adtura mitin: 215. - Precipitacid aiguosa des de leo 7 bores del dia anterior a les 7 llores del dia de la data: 0.0
Barce t oni a base del comhat en drage
metran viatgers per ,ap destl al Beimillmetres. - Recorregut del vent en igual tc:rps: 122 l a ilernetres.
"reands" de tres minuto etrre Alfons
sector del Passeig de Graria demä.
Ca ç• iaares, eamoié, peninsu ar del pes
diumenge. din 28. Alai. dones. els cine
ploma. i el nordani rri^ä i oung Colleu
calcula utilitzar aquello trono caldrä
A la mateixa vetl lada Guilens Arque es presentin a i'estacia de terme
nau. un drls madres m illors welters,
Ernii i Berge. Lluis Cuyas. Nardo Mai.
a t. que els seran lliurats els
(Pamela de la Darme) o a la de Sano.
efectuar5 un comhat de selecció con- ferrer. Ismael Guanyabens i el secre- ¡
Dtols amb !es tulles respectiAquesta mesura ba estat presa per
tra Inaenh Marco, ex tarar/id amateur tari de Penya RhM, En Manue, Truvos . dOsprel s d'haver !hura( el
tal «militanr exclusivamear el Ha!.
de L'eneursdnc. que per causa de! ternos llols.
resguard corresponent.
zador del Passeig de Gracia per al serque avat4 la clausura de Pare no
A l'hora del brindis, el president féu
Le l'anada ee l'alcalde a Mavei eztraordinari a VAutiatrom de Silpoemiaaim vrtire'l enfront del nostre ',frena del hanqüet als concurrents del
VISITA A LES ESCOLES
ges mitran aglomeracions i contuccamni5 Pira e d A is, challenger del Gran premi, regraciant-'os l'ur partidrid :: Ruin és l'objecte del
siona.
Els vocals de la Comissió de
campió d'Europa.
cipad& amb la qual havien cooperar
TENNI1
ylatge?
Cultura, senyors Banque i Es•visge wowsdolueolter I d'una manera tan bril:ant a l'èxit de. 13
LA FINAL DEIS CAMPIONATS
clasans, acompanyats de l'asHa eslat motiu de !nones diepron.
CENTRE
F:XCERSIONTSTA
sessor ternic (1P la Cornissid. seAhir van jugar-se els dos partits
cussions l'anada del senvor AlTingué paraules de calorós elogi per
nyor Ainand, eslan fent
13ARCELONI
que mancaren fer per a l'acabarnent
varez de In Campa a Madrid per
teta vis que hachen secundat duna mati les escoles da l'Estat Mudefinitiu d'aquest concurs anual, haconferenciar amb el aenvor
Llameare passat tisana oferte la senera tan brillant la gran cursa.
nieipa's, per informar-se del seu
rem donat els resultats seriients:
rena sartida dedicada als novells
El senyor Ràfols. en francés, s'adre- Martínez Anido.
tuneionattritt, aixi com de les
Flaquer-Ros anearen a germana Facorsienistes, eis e lude t'oren asse~- qå als estrangers alb prcsents, dientCadascn ha ha interpretat de
la seva manera. De les moltes Gondicions deis Incals i del litabregues per 6-3, 4-6, S-6. Final hanrats pels infatigables elemento que di- los que confiara que continuarien pres.
lerial•de les esmentades üscodicap.
suposicions que sisan fe!, -L'H.,
rigeixen el Centre, des enrotllant nu
tant 1 ur collaboració a les nostres males,
Juanieo guanys a Fahregues, per
eón absolutament fonamentaatrartiu recorregut per les serren de la
cliestacions del motor.
6-2, 6-4. Final handicap A.
Maresma.
El nostre company Co de Triola, un des. Poi esser quo el viatge
senyor alcaldr sigui degut a ulEls joves exeursionistes prenrueren
norn de 'a Premsa. agrai les paraules
CONCURS SOCIAL
timar una probable :visita
per punt de sortida els enromaras de
d'ena'timent que per a aquesta havia
El Club del Centre de Dependents
precie) al Municipi; pot ésser
Sallt. Andreu i Santa (Manta: &late>
pronunciat el senyor Molino, asseguprepara el set' ais -oscuro intern per
que' sigut dental a la necessitat
nareti pel Torrent de les Britixes, fina
r ant que l'aj u da a aquestes gran cmal mes de novembre vineut.
de de manar que,es tr eguin funal FPU origen i des d'allf admipreses no podia mai mancar per part
Dijons, dia 1, comencaran els parcions do l'Ajuntanient per do_
raren un cast complet panorama
Malsana entres
dels periodistes.
nar-les_a l'aleahle, car el senyor
sobre la ciutat corntal i muntanyes reiEl . comte Zborowsky en poques pa"Cabo Blanco". de
BASE-BE' •
Vapar
espanvol
Alvarez
dP la Campa. encara
nes.
raules assegune que e I tornaria en
Les societats esportives de la postra
que no ho diglii pdblit amen/. Santander, amh cärrega genera l i 6
Es digna d'teneió el Pui g Castellar
totes les ocasiono que se l'invites a
passatgers Amarrat mil del Rebaix.
tem han salan estimar el valor eseatä cohibil per la caparitat go_
bressol d'anti g.ues civilitzacions ibéri- prendre part en les * curses autemohiponis i atlgic del nou esport del
vornativa do In major part de's Consignatari. Ibarra i Companyia.
caes i el non* Mine' de la Toi re Pa- listiques.
Vapor esnanyol "Canalejas". de Gas>
Basket-ball, que, que hem hagut
sella companys: volt (1 sser. i
llaresa, on ban ennviseut durant multa
Ti vencedor. en Deo. regracià igua l
di>, amh càrrega general i Ca passatxis hin una alta soluri(*i por a
tedie a la pende d'algans Clubs, que
anys famílies
Meaga catalana.
m
e
n
t
l
a
b
o
'
i
d
q
u
s
h
a
v
ates. Amarrat mol d'Espanca NE.
eno han demanat pral-roza per ins ritt
nouest cohibiment que no el
La formosa miranda del Sant Ceist.
dispensat. i M. Berson, el delegat de
Consirnatari, Compapyia Transmedire's dones ja finja el 31 del present
deixa actuar, olio ualzi a inle_
el mnn estir de Sant Jeroni. la font
L'Auto. sexprvssâ en forma idéntica
terränia.
mes.
11',, SAT* oh nomoAament d'un
Canta, la rail de ‘'alletlertna plena do
Arte seguir es precedí al repartiment Ajuntament i le Tleial ordre.
Vapor noruec "Velang". de ReciaMes endavant la Federad(' trartarä
1-maitines d'esharjo (binaren Une
s premis Era, un acte cordial i
amb haenVä. Amarrat m'II de
estudiaré el mitjä de poder tenir
a aoves i a gradases emociono, Que seagrad-hte rom tots vis que organitza la
Barcelona Norcl Consignatari Enb-rg.
LA CO nIfSSIO CENTRAL
un matib de Basket entre els cataran m'intitules el pròxim dia 4 de noPenya P"
‘'anor ita l i5 "Bellaura". de Trieste,
linas de Franca i els de casa nostra.
.embre. en la total data s'orranitzark
P P r evlar eis abusos i oxeesarnb arro g a general %marra , moll
Pet•cr que rany 1920 bagu e n' de
la terrera eseursia de les 25 que hi ha
sise s fleepOSPP, cine indegudad'Esnanya Est. Ccu s ia•wari. }laicas.
Ettitar arob equips nordamerhtw, ales.
en projeete.
ment suporla l • • inntament paVanOr esnanyol "Mahón". de Mahó,
bares ja tindrem vera equips de l'elegant estados de beige als maEl Garete rasajuani
gant espurt.
nita-in-lis filt o primiament hatirien amh cärrera genera' i t 5 passatgers.
Amarrat moll de Muralla. ConsignataILirn sabut que els joves de la rielsatisfeleis poc aquiesri. Amengua!.
vereitat Industrial preparen un Ñan
I indrä estaldert a Sitges servoi
la Ilitintaeló o per nitres AIuttl
'
g
fO
r
Vanor espanyol "Balear", d'Eivissa.
'Cird r, PC atendre. els propiet'aula per lluitar amb el deis A. S.
tanacnts i Dioula g ions de Cittaris da "Eord''.
atad, erreea ueneral i 13 passateers.
eis quals fan ianal.
Ildul ly a. la Comissit') Central 'I('
Ama
r rat m ol de les D eassanes Con, Tumba el Latetä i VAtietir Dricali
l'A itinh.i n,o ni ha neordat uno
simulad, Companyia Transtnediterravoldrien teuir alzan partit e mb els
d'ara
endarant
seran
repatriats
Dijous al vespre a ;Motel Ritz va
INAUCURACID DE L'AUTO(Mbe Catalä i C. D. Europa ant on
a les seres respeet iVeS fr s- ros nia,
efectuar-se fapat en hlnor dels gua
orlen! NACIONAL I coracens lote ¿ ' lo alionals atto rosultin no
vnIguia.
Vapor eonanvol "Ceferino Ba llestenyadors del III Premi Penya Rhin
amh entibó. Amarrat
ros" ri.7:
Deith. diumenge, hi hautä grano par. de la cursa de 'a Rabassada.
DE TIR DE COLOM A TER- ASSP(' fills o veïns de llave,
mol de Ponent. Consignatari. Campos
tito' al cama del Laietä, quedant
lona.
Presidí el senyor Molino, el qual a
!VIVAR
tate toto clii esportsmen que vulguin
1.a tuateisa Comissió ha acor la seca &eta tenía els senyors Romä
crZ:PnT° esnimen1 "Maria Nfereedes".
ton eixer
.
el dit joe.
EL PAlIG IIOTEL «l'ERRAEahra. Enric Ráfols, Manuel Garcia,
Desestimar l'autor i tzació sol- do CoIte, arnh c:Irreca general i , 6 naoiie coCésar Viarnante, i a la seca esquerra MAIL per al dia
UNA CONFERENCIA
lon( dies de cursa a l'AutO- licitada per liti partieular Por oat eers. Amarre mo l ' de Muralla.
.Organitzada pel Centre Excursioin s 'a dla !In attioso al eoslat do
dziorn, a partir d'ario ha p(.i-mt
nista Minerva, dijous passat tingué
(-7,; ;:onrateasrina2vr:les
o " Nr.e;n1 t'rhed
0"1". . d'A'mea la Velidll 11 Barcelona liquots
Cementiri
Ilot una interessant conferéneia a taz.Tia, am h e •- nlas in, A nc".c at mil e.,
del St, 0.
ai
preu
de
.15
pessetes
per
äpals
rec dA doctor Baltasar Serradell. el
Casa
Tor,'i••”,t,,vi
Arrima/.
Adindiear a la•Casa Caricompostos de ene entreno:sus,
qual desenrotllä: el tema "Coces i Aquest mal apareixerä el
Va ler hauS "Ada", de Gènova, 2mh
ta ! ui Po 0 Pltr, no l traslInt do
quatre plal, gelat, neues i
•
11.1,111C3",
eild1CCO''s ( . 11 alitornmiA u n e Fintruites,
1
en
.
atenció
ale
seas
I •taa,•,E1 conferenciant expressà amh mol" Al frt do", de
afino extraordinari de Meras els possejdor del tiquet terior del matsix Cerned1ii,j.
ta claredat puntualització el tema esNS ,411` :1 infia r ee. ,. do la
poelra
celeurar
ti
apal
a
que
r'pr.:;;
lt
",a;
rnemat, quedant el nombrós auditori
losen A11101/10".
odna dret des de les onze a les de C.ana rovnrel i ont rota, i ti a loa
que hi concorregue ben satisfet i insobres de "rontone i A d'o !erres a r1 . 4ä t er,rt . amte r;..ron, rwp,..1.11
22 llores del cita.
t;uit de lea bebes paraules del doctor
••`,(..••
V-mr.r
El n'ateto hotel expendra In ”ecehrinp.-,.,smontrida.
Sgrradell.
poritsor lti de ,”a n da (rima
fiambres fabricas a les seses
A
eol
EXCURSIONISME
Est. ConPro" i iln de ri o . , nforlatit dit
cuines, per0 únieament a la se. . rron ' inta" . servil no!. lee
signatari. Regato ; Fonthona.
EL C. E. de C.
. A
Eiciä Simanal d'Etorts
ca clientela.
d'a d e naineeie ‘i do zaut aroretf.
El Centre Excursionista de Catalullabitacions per encàrrec.
Ve.teolle Odeene•ve••
rae ertultae , so
,a
d i f Plusuva i la seca Seccid d'Esports de
dedioat a la
Llocs (le renda de tiquels:
NtIVn it.4n •n 1
Muntanya, seguint la tratEci6 traltres
Valer
hala
"Saturo",
en Ila st, cap
Senvors Llibre i Serien, Honda
• eli,infoefant
1/.
entras. ha dasplogat en el passat una
a Tabas-ca.
de *Sara l'ere, 3; senyors
r..
1*
1
1
1
erenlitin
ett
114w
d'un
gran' activitat , efectuara. nambroses i
g ens Ferrer i Cm., Hunda de
de
7,0 por 100.
impostants excursions tics sols als PiV.4P,Itt enet111
Sant Pero, 2; senyors Fili (le
reneus. Sisó també als grano massissos
Josep l'ida! i !libes, !lamida L'Al CA1 DE A0C11- 1ex1' ti, I. EL
Vapor esnanvo' " re,l ear". amli eärde Frena*, Snissa i de l'Europa Cen- Comentarle dele partlte del
Sant Josep, 23.
rera g eneral can a Eivissa.
11EGIMENT DE VENGARA
tral.:
Vapor bel ga "Liconier", amb c5rEp el curs d'aquestcs exeurs;ons
Alt i r ttl mali Pa l ea l de ace¡rera uniera), i tränsit cap a Anvers i
rto"f al Sr Pu i emartf. arnmpaAran efectuat una pila d'ascensions i

El

De Catalunya

Oexatela
lai . qual °ferias al dlalInguit p
blie un etsmerat sarvei, no sola
efl qualiat, sind lambe en preus.
lga casa no vendas ni
.414 mes% 1 salu dl XIblic podrh riee011.r talló qua més
.Agradi.

me

rvent del Can superior (TP,
1 . 111r1/1a 1 rPriMg-miql
5 , if i hel . atv ä
a Eettnei6
Eratien it rehre les forrog repnhd ades del -regiment de Vet-

eara.

ELS TITOLS tw. DEITTE MI/.
MCIPAL
fraamahenla al s q ue han col liritat l'afegiment de falle s de
cunons als Iftels del !Mute Municipal 4'50 per 100, emissId
primer maig oea, mi:: estar&
despalsades lee factures números 51, al 75, poden passar
per la Dipositarfa•Municipal,,et
dia 28 del mes que eom, de 10

eseu'es.

Vas-ir esnanvol "Antnnio dr Sa.
trüst e etti". en Uno.. can a Avilès.
-Van-- t' orlenn ". en Ilast,
con o son...tanta
Vano,
"nircemi" nalb ritr.
"erra genera i tränsit can a Sala ¡me .

cíes.

- El Club Deportiu Sifge111 anuncia nn torneig de fui-

bol en el qua, es disputaran
unes forrnoses medalles, el
qual tornoig sera denominat
Concites Päteia.
PIERA
Ele botiguers :: 'Obres
TÓ indignada Iota in vila
l'actitud presa pe!s hotiguers.
en no valer rebaixar el preu
do d i versos articles- de primera
necessitat, tals com I sucre i
el earbd malgrat d'haver rebut
oedee 's suneviors, fins a l'extrem de negar els esmentats
articles si no es pagant-los als
preus antics.

listan malt avanoadog
les obres fe l s odifieis qtla nür al
Casal Gatala i la Cooperativa
Agríenla estan fent-so , porlent
aa l- p oll e ar que p o r les (estos dPI
Sant Cr , st podran admirar-se
dos bella lorals creshario de
primer Ordre.
I

- Ila wat nomenat maestre ,k
l'escala pablica 1.9(11111 per tranllat del
'senyor Aguirre el que fina ara bo
estat lie allfogona de Riman), U,

cia

.Joan
- .11 earaf vell de La eluitoija
proa le?. p3(eis (Ud celD , Wini d'aque...ta
ella, ha estat trobat assassinat

d'una rajoleria auoruenat Marinet aa.
trabaja, coneeut per Maltuel Mult:ta
del fet
Fina ara es destoneixen
que euararit d'aelarir el juljat qu.
intertai.
Ilacent guauyst la Feier,
Agrleola do la Conca de Barb e
r.
titiestia del Iliurament de 'es !ti, 1..
Sarreal. durant aquesta setmatia
r
sos caminas aulamtebila la trat,
a la postra tila.
BLANES
Mort sentida
Ha mort en aquesta vila l'honor :ble
patrici i iervent autonomista En 3,,se5
Ferrer i Ferrer, persona que gaudi
de generals simaaties. Hada formaut
part de les directives de la mai
d'entitats i associacions de Blanes.
empenyant actualment la preside,
de Centre Catòlic i l'alcaldia accida,.
tal quan vingué la destitució
Per aquests motius, la seca mor: ha
estat sentidissima.
L'acre del scu enterrament i funeral
posaren de manifest les aimpaties
el mort (::frutava.
SABADELL

Nova Junta :: En Lluis Parco.
risa :: A l'Associació de Música
La Ce.mbra de Corn ern
El F..trn . ut de la Sardana ed• . :J.L
la reimiO de conetitueila qu edaut numenada la Junta e0111 SP.U1tk e l'o•
aident, Pare_ Prunes;
Mionel Palpa.; tresorer 12111.5
seeretari. Autoni Canals; viee-se:reMri, Candi Torres; aöruptaelor.
Graaeri e veeals e Rafel Tries. SobatEt Sorribes i Locenea Valls.
Estä completammit restablert
de la seva recen: malaltia el nostre
ataje Parcerisa, eatedrätie de ea(tiaulätata. l'Estola • Industrial traques:a

SE BA DELL
Expos l o'dt de noigs : A l a Ve"oc de la
El "D'ae i ee
Sebacl-q 1" :: El Como
futbol
- Ea el comed que l'Associacia
del Centre d'Esports
31cIsiea celebrarä ditnarts tincar,
- Diumengc vinent, cija 98, s'i- dia 30 a la nit, al teatre Principal. el
naugurara als baixos de la Ca- Quartet Vocal de Viena, interpreiark
sa Rectora l del rei pobile
• el següent programa:
Sabt (juirze, una interessant
Primera part.--.1mor callada -. -El
Exposició de Goigs, la culta de ' fill de lee fluors" i ee
ti a qual va a carree de la SeoSelmbert, pel tenor Georg Maikt -ekla
cid d'AM i Arqueologia de l'As.:dice", "En el cementiri" i "Mes
radernia Católica d'aquesta eiuarnor (s flor". de Brams. per Dormite
tal.
Kittel. Regona part. - -Caminada-.
Diumenge pròxim els "Aria" i -El jardiner". uSe Wo:f 7
veïns d !la (lamida de la Mi- Josep Cromen; "El re: pastor-,
leluia - . de Mozart. i -Lema" i
sericörd i a celebraran una - fesla de eommemorac; !') Col 69 nata". de Stranss, per Elisabeth Su-ionmann. Tereera part. -"Canear»: anuo.
aniversari de la sera fundació)
per hacer salvat la Ves- ge de roses a forma de vals. (I. Parla. noia:
la Salut aquella barriada d sn! . II. Vera el Dimitid: III, Un vedlet
bufa i IV, Rossinyol! quin 'e-un mès
eidera l'any 185-1. L'olidre de la
„
1) d.
e II/al:aus. per tot el (barfesta sera el següenf e
A les 8. sortida de l'Avingu- tet. Aeompauyarau anules-tea caneous
da de Joaquim Costa, amb la ; al piano els mcstres Sabater i
banda municipal. en direcció al sea,
Santuari de la Salut. A les den, ' Ila sortit el ButIlett Oficial de la
°fiel sdlemne, esseur celebrant Carnbra Oficial de Comen: d'aquesta
el reverend Bahliri Cardo-a. 11- eintat eorrespnuent al mes de soler hice,
a mi, el eeg,üent eumari: "SeeeiG ofi•
ent le !a Santíssima Trini- El Consell Superior de Cumtat i predicant el emerend P.
Miguel Simún, de les Escotes bres de Comete i les deslieses mitifiPies d'aquesta elutat. Despees ques. - perro& de gran depiessia
de l'Ofiei, procesó, que recor- en les Postres indüstries. - Un imporvera el pila de la salut, i a l'en- lant inveut en la industria lxtii. trada cants dels Goigs a la Ver- Futuent del Tia:ball Nacioaal.
Banes obrero a reetranger. - El neA les 1?, sardanes per la raveliús ereixonient del -Letiatban".
- Preu promedi de ‚'na llenes. - Fue
banda municipal.
A dos quarts de dues, dinar iniciativa a favor de la 1iroduce16
país. - Itelaela dele preus
a l'aire II:ure.
A dos cuarto de tres, sortida articies de primera necessitat a
badell. - Motors eiZetries. de /a Prentiliva del Sanluari de
rebudeit - Informada loca i i
retorn a l'Avinguda de Joaquim (aleas
- Deeks del Croad de FaCosta, on la banda interpretara general.
una composició, dona/ti-se amb brieants de Sabadell. - Arondicion.,•
meut pablic munieipal. - Estadinti
ella per finida la l'esta.
de les mer,-:olerles arribadea i eortij
Tal etnn haVietil dit, , a nata.
Nord, sie iuStonrls'll. ‚mir'
eom a rumor, podem ardi conecharle,. de te!.”
rall el ••
firmar la nora qu i' des del vlPESIEDES
nont ttjous. dia t de novombre, V II AFF1All 0 A
Uea
rn
:a' t't3rooupe''
el benv.-dgut collega "Diari de Canvi
Sabadell", sortirà completaEn la darrera soasid de l'Aje . trient transfortnat, essent premeta foren eleeits per als cärre.eisament la transforma ... hl no
pas en quant a la Seit. leso- primer tinent d'alcalde i siedle o
sindie.
nyers Jaeme ,Quer,
mia externa. sind mes it y 'al insepeiSzmedll. antic primer rime:,
terna.. ami/ molt m4 ulc text, pe

que abans i arnb noves seecions. tetes elles inteeessanim

ifsoni
-

stan activant-se atnb

gran imnetuositat les obres .al
rama
ti( ! bal de: Centre d'Esports, poden' ;trancar que la
teansformaiiiö de l'esmentat
eantp deizarä meravettats bits
els elements esportins (10 la
nostra ciutat. Cal nomes
que el Centre d'Es Ia il s en: ts til:ira. grades a aqueixes
reA, zuntt un canip on (m'oran
unes 120.000 persones, la qual
ensa per si sola .ja justifica lo,
hp'roudntl• htae i'';:nvpart-itnvia7rat
vi el vinent diumenge amb el
partit En r ona-Sabadoll. oil nual
lant ti'literin s ha desvetllat i
desvetlla encara.

En virtat d'aquest canvi,
senyor Quer s'ha possessionat tot gen de l'aleahlia que batida per
t ne duri l'abeincia del batlle
Torres i Casals.
Una de les primeros mesures du •
primer tincnt ha estat la de res'..
l'antic }girara d'oficines. cl persona' le
les quals actuava nonit,s tis hores d
-Dimecres i dijous darrers ad::,.
testee xli.ar.iz
: i iitt
desress,sa
us•
tit
Prizita
listes. la . qual merc,tme (orca au
ments per part
-11 , 11 tornat d:: NIontserrat
ses fatni'ics vilairanquines que s
trasIlmvlartn amb motiu del 111 R .- e
ge del Cos de Portattts del Sant Cm.,
Tornen molt satisfets.

Vl"

a%
anneltlaa rio ••5oe1, eso 3 A'ocsut.
Nanne estranval ahn rN, iejo", arnb
en nrega general, cap a Bilbao 1 es-

cales.

Vean,- danés "G rna, ancl", amh fus-

ta. en trincit raP a T'trraeona.

Variar esnanyol "Cierto", amb el
sets mulo, can a la mar.
Vapor ennenvel "Rtv laime I", m'ab
eirrega_general, eap.a.Pulma.

MONTrtl. sIC
D'versce noticies
II. trArt u Bareedona. victima de
traidora mala ! tia. i després-d'un, opeVaehS quinirg'ca. Na !tetuda ni neh,

esp,,sa del etmegat indnstrial En Eran.
cese Ene:trola. A. C. S.
- Fa dita CC traba entro uosaltret
el direetor de la l'alta Agríenla de LA
PI:UllICITAT, En Josep 11. Upad,:
cap d'Actin Social :1;.;ritria de la .11ancounintrat de C:11.111/11.4/ i •UrPO1.1211
de la Federada Ag.-tienta de la Cuata
de Darbara.

Lf

s 1 oalros

Tr:ATnrCO3fIC
• La notaste competnyia dramätirt
Rojas-Capara-aetnalmem aas 'aja el te•
mós drama " "Batalla de reines", trsdnit al ca.tella per presentar-lo tus
vegr.da estiguin r.rabades les represe>
taeions
"Loa Juan Tenorio".
Podem a yuntar que In /atolla%
• estudi tiudnr uu conjun. esaleadig,
1 que el primer actor, Ea Miquel
;as, ea m'enlatar la figura getkrica
•
megurament
priman •

nqtuesb pape/.

Diesebte 27 d'oetubie

de

1923

LA PITRLICATAT - --

ESDEVE1111131111 glISICAL

La Novena
pretada

Sinfonia de Beethoven, interper l'orquestra Pan Casas
i l'Orfeú Catala

no podia delAir .ae auf ebm ha-de r ele bnte;ite el Pelle)
aix1 la ja dos cops interrompu
menge, a les nou i . nnilja de la
• en el Reo local' 'sociat eampanya pro-amnistia, ni-da
es podien abandonar, per mer
Caballa II, primer, per tal de:trufar de l'ordre del dia anun,
caprici, les necessitats econòmiques do les tamtlies dele em- riada per mitjä dele mandes—.
presonats i mult menys les de tos,
les vietimes. El diari obrer
ttampoe, devia, segons entenern,
deixar d'estereotipar quolidia- EL LECTOR DIU...
naMent les múltiples tagalotudi lela trehattadlires que' n'e¡lec . C:4.,Te. ff....1•
eessilem la fulla diaria com el
Sr. Director:. Ilengrahle' seayar:
riostra indispensable pa .espipot interessar-li la seva
ritual. Pesrb, al! ban estat tants , Per
els trebails realitzats a l'ora- eaciós en3 tiermetens.: rtmetre-li usa
colea de la carta pciz id „a :2
isla (hit isst fre s . eetnizines! han
beta enviat al,
treballat lant i tan rastrera-- data
ment afguns
elements
de la ale- d'eat Musical tia Catalumea:
uus i
ford l a me _
Bzevolgns senyor:
tanue';.ia eis
res, que en, , ment de spiú et Sindicas de la sostl'a
digna
direcció sembla que té el prn-veiem obligate avui a avendré
t'eso/In:toas extremos, per a -no P`'sit 11 -"1241zar " a L'inP°rad"
sarsuela . castellana .al Prinelpal; Pt,confondre'lls amb els , ssgitadors
lace, 005 permetem molestar la v
de professid .•
Ira aknek3 "Dr.' brisidar-vos una idea.
Selts isa difamat
quú ' aquesta temjorada
i solapada - Per
ment. La insidia
esser de Teatro Lit le Cata:a?
ha estat a l'unir() del .dia. La
- El' fer que l'any:passat fracas.s.ús lt
coaceló no ha mancat entemporada porthda a cap as Teatrt,
flor, - arrihant - se inelös a latothom sap, fea .degut
Tivoli,
menaea personal.
a la manca d'encert per part dé tu
Dones, be: davant d'aquest
en/me:kilt-ha ara el
Direoeld.
procedir, eonfessem noblernent Sradicat Musical de Catalunya, la tiigque no estem disposats a anar nitat art/si/ca del qual . mai 1;.)
al terreny quo . se'ns l'al con- (Minada ningú, eitern segura que assoinia un an surnms, a nuserns
duir, i, per tan, declarem:
Primer. f..lue a partir de la contribuirla a demostrar que el tea:re
data se suspen eirrumslancialliric l'ostras 'té vida, sempre que calment el normal funcionament gei ea bolas mans.
del Sindical de la Metallurgia,
Sabetn . dalguns, música_ catalans que
n0 pertnetent (le la present
tenen enllestides obres esperara una
setmana endavant, cap mena de en/presa que vulgui representar-les, .
colit vació en notn traquest Sin- esmentant-se els noms dels eminents
que

EL. GOVERN DELVRECTORMILIT:
SENYOR SANCHEZ DE TOCA HA FET UNES DECLARACIONS
CANT LA GESTIO DEL DIRECTOR!

L'EX-DIPUTAT MALLORQUI I POPULAR NEGOCIANT DE TABACS, SEtenir la bona idea de guiar el
NYOR MARCH, HA PRESENTAT UNA DENUNCIA CONTRA EL DIRECTOR
;,mestre fins al catre maleix del
rdigiase . L'heme de fang proseen/ 1 defer - lt remarcar
DE LA TABACALERA
joia d o la gentada,
eis crits
(d..s d:lu;?el i canto
:r
_
:
•
agitant
inocadors
i
capells.
lis germans, /a • ioia - betuna- oda,
Deethoven
saluda;
Alxä
foil
la
del
Creador,
goig
dolcesa
A "L'ATENEU DE MADRID S'HA REPRES LA DISCUSSIO DE LA MEMORIA
d'una explosió d'alegria
ets pla.• rs de la terra no arrit i amb una zlerzada del ce!. La- i n' as sentida dn'' os Perlloliga
SOBRE LES RESPONSABILITATS. EN VISTA QUE NINGU DEMANAVA LA
ltelarnalholls
.n Deu i als semblanls, heit's aci 1:(311a estmna
' PARAULA, EL SECRETAR! HA OCUPAT LA TRIBUNA, LAMENTANT-SE
¡le gratitud per l'elevat plaer
el
.,.erel de la felieitat, flirt)
que boni acabaNzt de sentir."
da "Novena Situfonis"„
ENERGICAMENT DE L'ESPECTACLE VERGONYOS QUE DONAVA LA INI rin obstant de Iota aqucsla
:., inca-vos un trame que HO hagi
TELLECTUALITAT
entluernadora
apoteusi
de
1'di
'ut sisal e/ doletssim i fort poema
g
il,
el
de
:grtteiat,
autor
sois
,z • cssia, ignorant de la daifa opastrei6 un profit euonämie irriqu: ritt Cli les ;101eS de la
amh notori betleflei, dissori, grapat de floras amb
L'Ajuman-le/u na ha pogut celebrar
El corpecaufrä de se,quida,
La reforma dels organisme3 n inu i epodria,
els quals apeties en tenia prou
les ta rifes Per a ntoltea e s Pé- sessió porque el secretad no hacia. fet
rl
ralla -volada deis terne.; i CIS Seas
rito
resoldre
duna
yugada
per
a
seasla
cürwocatbria,
seves
necessiatendre
les
per
prov
incials
, dgats. S'adonara tot seguit que
pre aquest problema, segons sentida,
tals mes - peremptóries.
.41 Govern civil han tingut ocasió els
vena Simfonza", tan humana,
LA REFORALV PROVINCIAL
lalertutie. 1 eousti que jo no eree que periodistes de parlar amb els delegats
Tambe t'entusiasme que l'oQue dolça la ¡oía
:•,enza
Per manifestacions del president del
l'Estas ha d'apodet-ar-se de totes les , governatius, ele qua s han anat a inbra produI en el nostre púbdie
comencen a cantar-la, bojDirecteri als cornisiotnets de la D.
act ions, Porqué no canta% al meu en- formar cl duc de Tctuan de ço que ha
el passat dijous, va esscr ve! Abans ha t'Atta /a
putació d'Astnr:es, se sap que la retendre, itresenalir de les Juntes d'ae- ocorregut a Aravaca,
ril:une/11dd imposant. ''f.a
sanalals de doforma (lelo organismes provincials
Jferrissada,
eh/Instes, pnix que a elles hi van ho- I
1.1urs informes coincidien exactaeje°, ha de fer brollar el.
' desesper, el Murar-se ats folls
cessilara de cinc a sis meses per a
Mes intelligt ato en la natt&ia,
ment amb el relat fet anteriorment.
foe dc l'esperit dels homes"—
dds sentits. Minima religiosa,
és" portar!.
a
Pr"ctica'
es
refereix
al
problema
Finalment,
La visita d'inspecció es girara denla,
ha dit el mateix Ileethoven—.
esta! feta per D,bo, no s'aeonL'EN-MINISTRE SENYOR
del Marroc, i din que melare aquest per a la qual cosa ha estat convoca:
Quelcom suceeeix seas. perd, atta, aquesta jeta miseraVELA JUSTIFICA LA INVERSIO
tindrit
damunt
resolgui,
Espanya
no
es
l'Ajuntament.
Ti fam i sed de felicita. Li can- pre que hem sentit la IX simDEL DINER TRET DE L'ASSOsea el pes finaneier que nO Ii ileixarl
El senyor Pfirez Fernänctez
fonia, malgrat que fue discrei Farerra els coro olots d'un tudn
OACIO MADRILENYA DE
l tenia 48 anys, i en feia vint que
aixecar el esp.
En
aquesta
tament executada.
mil r i nzt's.• pur. Caldrä elevar-se per
CARITAT
Colafie.n-.-aeatm dient—que bo reocupas-a el eitrree.
ocasió, perú, la tasca dels
• n, (IJ la ferro, i banyar-se en la
ENA . CARTA DEI. SENYOR
Sisa dit que feia uns quanta
soltir bel Directori, si bé no cus n'ha
ments artístico que hi prenien dical.
Onmoterial de Dju, en un coda
LLUIS SILVELA
mestres
Morera,
Lamotte,
Causadodies que eslava molt preocupat
dit res, ja que ele militare estan en
.
.
part, s'acostava mes a la per. • :;t• i d'amor sublimo. Diu,
Segon. Quo cap company .mont,
Perez Moya i
L'ex-mi:1'31re (1:ntzbe: all senyor
també
es
les energiques mesures
fecciú i per tant l'auditori pu- metallúrgic dual crèdit a quant diii. que compositors . catalana elo la Si:ve:a ha dirig:t als periódica una millors coas/U:loas que eis bufes civils per
n rwr a De, , la fraternitat humana, oda
adoptados -contra els alcaldes
resoldre'/,
aqui el que
dia fruir iota la intensa emo- se li ordeni, en nom de tal o vaina dels mestres Pujol. Sanxo.Mar- carta, en la qual diu que an/5 motiu perNoa Miden'
la !out de la joia.
que
el
president
del
Disecretaria
d'alguns Ajunta-s
lia amb da s..ra !c r ea simplicitat de tivitat de l'obra, d'aquesta obra qual Comité. Sola allIS que si- 'naco, Lambert, estan treballant de do la .visita d'inspecció realitzada a rectori ja declarit que refereut a aixö ments.
en la qual un borne "desgrael
segell
gui avalat amb
ferm- en musicar obres catalanes; da- l'Associació Madrilenya de Caritat, se
El senyor Perez Fernändek
es parlava Pon perque Lela molt.
Mal, pobre, malalt, solitar., •questa Junta tindrä eariteler vant una empresa seriosa i competent,
co,, a ministre de la Go-'
eslava delicat de salut; segura,
MANIFESTACIONS DEL
personificad(*) de la dolor, al oficial, i. per tant, amb plena aquests mestres aportarien sens duitOuina tau, quina grandesa tan ?lar
%TI-nació. per haver signat un rebut de
mera això fou la causa que
GENERAL PRESIDENT
dan,. lo d'aquest merare/los poenza!
qual el /usáis refusä l'alegra responsabilitat del que aeordi te Iltirs obres. Ultra d'ai gó . pacida :aireo pessetes, en 1918. sessió d'ésser empresonat sa-'
Al ministeri de :a Guerra ha rebut
¡tusad. Lis seza
creava falegria per oferir-la al
digni.
Can que no tolerarä a ningú que
comptar-se amb naes les obres la esguditzas talment que ahir va
aquest mati. entre altres visites, el ge.•.; tan feria que s'alça de pila- món".
Tercer.. Que en el seu • dia crites i les estrenades suara a l'esmen- posi en tela de jadie' la 5r.en honradir a alguns andes. "Abans
neral Primo de Rivera l'alcalde de
a tocar el cid. La Mio, "gusEl mestre Casals obtingtul donarem Cumple e n . assemblea tat teatre Tívoli.
desa, leal:Fea la niversie d'aquest dinar a la presó, m'engegaré -un
Barcelona i el de Sant Sebastiä.
• Is das", ha estat arrabassada
amb el Festival Beethoven una pública dels motius fonamenPere si la nostra idea arribés tard, mor.
trer•
A la tarda han ac y dlt a la Presi:nerida amb genzeco dolorosos.
de les nits dc mes alt triomf tals d'aquesta reeduchi,
D:u que lomeo pessetcs ordena que dencia els caps del despatx d'Estar,
almenys . cris donadem per satisfcts si
Abir, quan els delegats del
.utany de la inquietud. lli ha un
artístle clon a director d'orNosaltres ue aconsellem, con& haguéssim contribuit a qüe, d'es de la co de,, 'as': al Te . Benéf:c de Mares Finances. Treta 1 i Gracia i Justicia, Govera
civil es reuniren a l'A.
O la "Novtnza". que pot fer
questra. El pnblie Ii los palesà panys inclatlúrgies, que cap temporada adés esmerilada i que es Laclants: 5o3 a lee nlongei franciscajuntament. sembla que observan
l'objecte de conferenciar amb el
•,•dlar ' l'alta ambició de Nui/IIS. Es
amb ovacione delirante al fi- criclit ni confiança us mereixin din trae el vostre Süldicat esa a punt nos de Ronda: 5. 1100 a Barcelona, coto amb
ren la falla de dtermlnat
president abans de la reunió del D:.on tenz,hs: . el lenti central exnalitzar .cada
do la sial - els que sempre volea actuar d'emprendre, los reservar un lloc d'ha- C3 feia freqüentment; per augmentar
• una impressió d'alegria t-anfonia, havent d'aixecar-se sem- voluntäriarneint sonso . causa rice al nostre teatre :irle; mi el cas lti consignacié) dels caba:s resrervas rectori.
Despeas (le sortir delegats
A quarts de sis ha arribat a la Pro.. Es . el gaig tic la terror plana
pro ele professors per corres- justificuda entre les tenebrore que no passes'd'ésser un rumor, po- traguen Govera Chii; i la resta es va
d'o l'Ajuntament. el secretar!
sidéncia, acompanyat del capita ajudamunt una welodia simple i
pondre a l'actitud entusiasta de la claudesiinitat.
trametre a diversos publes d'Espanye, dant d'ordres. el general Primo de Ri- anà a casa seva; en havent
dra tenlr-se ea emule el imane prec,
•insa, eneisera2 Sembla una candel ptiblio. El inoment mes im1, finahnent, ens cal mani- més que idea. en les rcpresentacions Per allengerir l'epidmia do st:p, tan
retirä a
pat, liegt el diari i
dieta als periodistes que, segons
-errerol frilnani. La musiea fraposant abans q ue sortis l'Or- fes/am'-vos, per a satisfacció que es venen fent al Teatre del Bese? interessant en' aquella datü. • en la qual vera,
descansar, cense que la sera
comunicava el gte.:t.:al e:1 cap de les
c! retar buid d'una felicitat senfeú Cabila, el constituí el fi- d'alguns bons companys, que , Refiats que , tetes .atinestes manifes- no fou sil ficket el crédit concedit. Iiforces
familia li notas res d'anormal.
d'Airica. a Toman s'havia Lot
cansada de la
,ì
•'tzons. L'anima,
nal del meravellúe "Andante", aquesta Junta no ha tinglit mai tacitlis raireieran.tota la costra atenTant na bou suficient, que a Almería
A les set de) mati, (luan enl'enterrar/sera del Jalifa, ami/ el ritual
. ''la que s'atztra en aquest pevi haver de tramelre tina xifra de
que fou expressat d'una faisó cap elasse de relació of.teial ni ció i amb merdis i. la bestreta, atenrara notada s'havia 1111tvat la
i_a aquisciate.i,g,l'eowaus, E .counmicava
, Pe r ft aviat vola cap a Un'S
cdmideräiö-dcl (gefilet4i9pertichl.ur. t_haver-se
magistral, essent subratllats amb la Unid General de Treba- tament.
5aludea .
senyora, es sentí una torta siefeS. l'ostatge -de- la- cabila de
intts.
pele instrumente de curda les Batines ni amb el partit eomuUns amics del . Teatra Lirio
tc .ora, tesfereïda,
tonartiö .La sey
Otmar per a respondre a la mu:la
Beni-Dectaractons
•
de
la
vida
(zureoscutit religiös
seves melodies •- encisadura ge- nisda.
trobä el seu marit estès a terra
estala.
k0 .000 pessetes imposada per la inSin:
f
ovcna
.:
tiernsitat :1)ee—oveniatia, _ami) • Ara biFt as una obiligaeb)
bassaf de siang. El sedel senyor Sánchez de Toca opinads-agressió de elies passats a les entre
G.
un gest depuradissim que cito asser anarquista per perlitnyer
nyoi• Perez mor( immetliata'forres i enginyers que tornaven en un
La , opini4a pahlb a unes declaraveure
horitzó
arfa
a una Junta directiva, ja lio
mant.
don: del senyor ti:latina do Toca >o- dele trens.1
lislic que s'ofereix a aquesta tiadrem tIi compte 1 anirem a L'ellSelly3110 Castellana bre la situar:ti actual, en les qual;
El revólver que utilitzä el deseraHa manifestat que aniria a l'estaci5
"FC1I3 1 11.?31/1011311"
musical.
agrupacid
&manar pate»t als agabellaa acomiadar m'esta tut cl monarca. el clat funcionar+, té una trista histäda.
Laparicid, tant de l'Orfed durs de credencials anarquisDe primer fou d'un comerciant
Era ctitleut que les enseS letrica ar- qual. surt amb l'exprés cap a eant SeCalala cota lels solistes senyors
li113'.! J311
tes."
on romandrà alt parell de dies. ravaca que se su/sida ara fa uns visit
riled a un talut j'insostenible,
deis potils
l
Schumann i l'omitiste
(lel
•
ram
Sindical
folie
ani s. El secretar; de l'Ajuatament s'inPel
Si tine tunos—ha dit—sotmetré ä :a
llan estar ele ntilitars ele que han
El Consell de Inspeechi
cauta de l'arma. De les cine càpsules
Uds coltatuds de la Kittel i senyors tteorg Maiki i de la metal•lúrgia.----La Junta."
signatura reial u:1 Decret d'alguna im(l esew adenat el ciela: pera alga lluvia
Josep Groenen, fou saludada UN.4 REPLICA DEF. SiNDIC.IT Primera ensenyanca ,le Girona.
que tenia el revólver. una la utilitza
pOrtancia.
• :ardor cuhninaren en
11;1 publient una circular. de la
el comerciant per matar-se. i com que
Festival Beethoven, mol! afectuosampid.
Malle res, fis ton fos, havia
LL1L111-:
qual extraiem els segiients pa- de. sallar ¡ea: t'emula de la i fins El Sr. March, de Mallorca, el secretari no torna a tocar l'arma.
I.:( part final (le la I.X sim. ;(t. a baso de les simAquest Sindical fa püldiea la rä gea f s :
tot aquest temps, la segona
Con>lituriú.
. r((mes, 1 r IX, quo es- fonia va assolir Iota la brillanvol que es comprovi la seva durant
fe
st
u
i
resposta
a
I
ina
segiient
"Segstint indieations de l'il- SI,, la
cäpsula que s'ha fet servir lta estat
tor slesitjaJa, Iligant-se en el
I:ixportaut es saber si les determiOstI mestre aientaily,
inetallurdele
hein
donat
¡sial
rissim
senyor
g,overtiaslur
que
ja
rnassa
comercial
.
honorabilitat
la que li ha preduit la mort.
d'executar aquesta mes alt gran possible la
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A eon!,.t nueids d'aquesta obra,
v n rel!nolif acusada de mocar-

— altres, en eatpil.
avial i trohon infltincies de
ra(• strls ital:ans — i omplint
Iota la segona part rimb la sevi !larga durada de prop Iritna
mit la. hi figurava la gran
(liosa SOnfonla IX. aquest ma g no"' parras a l'alogria inspirat
sentiment profundament
b ernh , nat prunig de la dolor i
tes de la dolor mateivo.
Quita la EX Simfonia fou estr enada a Viena, l'efecte que
Preabit sobre el pedir, fou ineseciptible i Benthenien fruí
Ple nament el plaer de l'hit. Dio
8rhiedter d'aquest interessaut
eütbeni de In -tempestuo.sa villa del 'T'Asir:
"Aleshores
11111latriu Carotina . Ungher va
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ELS METL.LL'ItGICS DEL SINDicA-r UNIC SUSPENEN
FUNCIONAMENT
Sliis fei, ptilelie el següent
inanifest del Sfrplfeat Un je dei
flan i (in 31etallugia, en el qual
assabenta que deixa en sus¡l'ene el continuar fundonant.
•
Du aixf:
-Companys Uds: Per entendre acinesia Junta- que el taneament dels Sindicats afavoria
els nostres seeulat's enemies
perjudicava de faisó mareadissima els alta .iliteressos ui q tots
els olirers_ sapiens por continuar

futleiOnant . normalment, : interprelant d'aquesta manera el isit
criben de la mejora deas obrers
de la metal g urgia. Cregueren

que es trolsa a Madrid ha re-

b id. la segemetat de que S ' itIAtru¡r¡t expedient
averiguacib
de si llar V011illleta observada

els litt fet mereixedors del eästie sine darterantent els fou imposatELS PER11170UERS 1 DARDERS
DEL LLIURE
Havent arribat a un aeord amb
la Comissaria Régia del Treball,
per a la Constituid/5 del Comlte - Pardas' ' i le l'Ofici, 1 essent
necessari • fer la proelamació
dels candidats obrera que l'han
de eonst Huir, la Junta Direel ¡va
del Sindical Prufessional
lla ni, tosayoea a lobs

associats i als que simpatitzin
andi la , seva actuació, a •Ia-reunió general extraordinària que

L'arribada dels ex p edicionaris del regiment de Vergara
Ahir, prop dc tnigdia, a l'estació de
Franca arribaren cls reclutesdel cosan>
gent de 1950 slel regiment de Vergara que cros a • Melit a.
Ana a rebre'ls el capita general, senyor Barrera: el general d'infanteria
senyor López Ochoa; el general d'Eatat Major senyor Gil: el general d'artil rris, i molla capa i oficials.
Mi havia també molt de públic. cosapost la major part de famílies dels soldais renatriats, deselrotllant-se les escenes d'alegria, • acils de mposar.
Les-forcés repatriados, qüe es dirigiren al quartcr dc janMeL 'en formaven 433 hurtes, entre VIS quals 131 insoles. •
'faldea marxat en &uds..) al Rif
•
•tu 1,5 d'agost" de tez'.
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grans aplandiments, i es té la imDistes, per taut, ea desiguar eh; eo5i. parant-se un tret al cap. • '
pressió que aqueas incident motipresaiú
El . peble es troba sola la im
sallers podia ,elegir els mr.teisott per
varl .una reacctoa
sitie la noticia del succés havia casi- a 1es guatee priutipals Companyies
UN DOCUMENT DE LA DIPU.
sa t.
urtiticade i disminuir les 1...pesen las
T q
ACIO DE BURGOS
Ningú no s'explicava els motius
ue
el • futir le tenir nezessisat d'unan:tentar
hagin ininit a Vicens Pérez a adoptar
les tarifes ui abonar els ltitt minutas
La Dipulació de Bur gos Ya
de bestretes • que es . deflaitita- minase tan fatal resolució. Teitia getutrals simdirigit al Director utt tideuntem
bau aervit per aesegurar dIvidenda i raties i era tiugut per persuna de araa
en el sitial , desprds de l'eco
•
'
seriositat -i d'houradesa acrisolada. 'rol el .sets patriolisisse. et gen ante*
altves Ci / Ses.
aajwi do v oatki imphaagada
el noble ha thrsii iS r per la caes 1110YL'Estas, ro-propietari de les .
tubria. .
~11 el restara dolo aetionitrais,, perA
- antpla descentraintaeld
• ,•,
.. -..,..»era
imper&t
.
La
Nut sra definitiva que
' El suicida ,delatealuita.,t - Ares . füls, laica iadmiatiatrativa. «S*
teiteid d'e l'aettt al Cl erteete,
voluntat per teuir :lujuria de lea e- 'EL:U dzis, quals-ii tete: Ag i 17 anys.
, .

LA PUBLICITAT
les baaes vosde ft l'Assembien de Segbvia, a la qual concorreran les Diputacions de la
Lliga Castellana-Lleonesa. i que

a la Península, Balean i Canicies.
Sha discutit darrerament un projec d'alguna importancia • sobre la

poden servir de conduele per al
desenvotIlament municipal, provincial i regional.
.Aquestes bases l'oren presenfacies al Parlament espanyol, an
com mantes altres d'interes nacional — diu — restaren obli-

mama i tramitació d'expedients a
loes cls Ajuntaments d'Espauya,

dades.

Per Ilur examen —afegeix —
s'observa l'clevat csperit que
guia els propósits d'aquells organismes. ele quals, per l'etualhustiment de la provincia capelaven obtenir el dret dorganitear-so en regió per Ilei natural.

per tal d'evitar antagonismos
perjuilicials..
DOCIara, en nom de la provincia. la viva satiefaccite ami)

que ha vist de reforma radial
i p l'administracie, local que va
finalment a intentar -so pol Diref tori.
Demana la Diput ah(' do Burgos que sigui revisada la seva
nettlació. i clon el (locutora t
amb un estat comparatin dele
sens pressupostos i la qua/dilal que per habitant paguen a
l'Estat i a la Diputació aquellos
provitiries. amb retar ió ami) les
re g im foral i oferint-st' a
p barrear en l'obra iniciada pel
fi n' p ol erl.
PERIODISTA EMPRESONAT
Aquesta tarda ha ingressat a la presa, per cornplir la pena de Ns mesos
de presee imposada per un Consell de
guerra, el periodista Toso Sima' Valdivieso amb meten d'un article publi7at ' referent al Marrec.

El tancament
de les tavernes
Aquest mati. z-, d;t la prosi-

'ciencia de l'alealde. a • lia resutil la Junta local de IteforMea Socials, per tractar de la
qüestió del taneament de los ¡a\ entes.
•
En relació antb aquest ascumple, els vocals obrera, defensats per l'inspector del treball, proposen que ele establiments s'obrin a les vuit del wat( i es tanqufn a les vuit de la
nit. A mes a !mis, es tunearan
de les dues a les quatro de la
tarda, segons la reial ordre do
non d'agost d'aquest any,
Els vocals patrona propasen que
s'esperi per prendre un acord dcfini1M a coneixer els resultats del recules
d'aleada que tallen presentat contra
les-mentada Reia! ordre. que ella conbideren

L'alcalde ha mantingut la trocla de
què. en efeele, la Reial ordre es-ti en
vigor i cal complir-la. perô l'assumpte s'In de posar a Coneixement dels
Iletrats municipals perquè in formin.
Els -encala ebrers han mantingut
llar criteri i els recala patrona han
tel el mateix, pisant-se l'assumpte a ,
votació.

En la votarte, de la junta Local—de Reforrifee Social, sobre
l'afee del laneament de les la-

amb el propesit de facilitar-ne la
resolució.'
LES

INSPEGGIONS MUNI

C I-

PALS
• A la Presidencia s'Ita lactl.lat un telegrama de Callosa de
Segura (Atacan!), segons el
qt119, a ronseqüencia d'una irisrecetó han estal detinguls l'alealde Mora, irex-alealde
Roen Pina, el depusitari Vicens
N'aldea i el secretari .senyor
A yarra.
uNA co311.SSIO •
Una cornissió de la Cooperativa de Periodistes por a la
l'011titl'UCCil )
' de cases barates
de Barcelona, Ita 'isitat cl
erelari del Directori, coronel
Nouvillas, i el sots-secretari de
elovernac, general Illartinez

Anido.
UNA CONFERENCIA DEN
•
BENAVENTE
Saragossa.—Al Cercle Mercantil el
senyor Jadia &tuteen:e ha donar la
scva anunciada con:erencia.
Conterre g dient que hi ha tres ataiteres d'escoltar i per min. tres classes d'espectadora: 111P1 ebedient e uns
altres ,rebels i eis- tercers, senzilss,
que es deixen eudur per la paraula,
sense preocupar-se de la persona.
D'aquests darrers valdria in que fossin lots cls espectadors.
Es refereix després a l'escriptor
El lirón saneen ha rebut anda gran
estupnr el desenrotllament de la gran
guerra. que be podria anotrenar-se
universal ja que, encara que hi hagus nacions que no hi intervingueren
amb les armes, un rehi va haver cap
que es !limes als seus debats esplrituals.
No pires cscrimors la van poder
contemplar amb templete screnitat,
mancara la paraula piadosa de par/.
A molts els estranya que s'llagi
tutilit un nou ordre social i cal tenir
en campte que de tant en tant conve
que apareguar rums ordres secials: perO. perque hem d'acceptar Iluites entre nac:oas i no %Mes cutre classes
que san mes legitimes?
L'interessant (.. 5 que trionifi l'ideal
de la justicia.
Deu no respen pas a una hora fixa
11 1 a limitacions dcl temps. Es l'eta 1,itat i l'eternitat Ita d'ésser norma de
leadre.
Bo serà que damunt les turbulendes de la vida triornfi l'ideal d'amor
, amb la suficictat Njrtualitat,
' Acabä la seca disaCrhicies recerdant
. les paraules de Shakespeare: "Posen
• a la mar tots els tresors del mena (fue
seran futesa en perdre's en la sera
immensitat."
A la eit se n'entorne cap a Madrid.

El senyor Silvela

• i els fonds secrets

rex-nlinistre de la Cfovernació, senyor Lluís Silvela, ha
ha hagut 'capa t.
adreeat una 'letra al general
Mentre l'inspector del treball . /11artinez Anido dient-li que si
ha votat amb els delegats
lio ereu oportú estä disposat a
obrers, el capellä vocal-nat ha
els justifieants de la
votat arnb els patrans i
itivershi dels cabals dels fondo
de. sense decidir, ha anunciat becrets.
que la reunió ha continuat
Diu que quan deixä la cartera entregit els comptes generals ifitquesles quantitals al
DESMENTINT
L'ex-ministre senyor Golcoechea pu- senyor Millän de Pliego.
blica una carta als diaria, qualificant
COMENTAR' A I.A PROJECde fal s a la imputació que se li fa de
TADA ASSEMBLEA DE
que obtingué corn a ministre de la.
DIPUTACIONS
Governació 15.000 pesae les, de l'AsaoI.a "Epoca", referint-se al proc'ar'e 'Madrilenya de Carnal.
p e sa del Directori de convocar una
.esseinblea (le Diputacions per deTumbe rl senyor Marfil, coto a soissccretari que Ion de la Presidencia.
terminar les reformes que s'Id ¡laup ega que hagi percelmt cap quantitat rel] (le fea diu que el tremit els
de Tesmentada Associació.
eemblfi excellent. El Directori se
les ha de veme atril, una de les diL'INSTITUT DE. REFORMES
ficultats naturals de iota una clasSOCIALS
eificaciem territorial, a la qual se
El dia 27 del mes entrant es reunirà
n'Iii batidl. d'afegir una (le mes
el ple de l'Institut de Reformes Sogrossa, can caldrit dotar els nous
ciais. per continuar la discussió
organismes provincials o regionals
lavan?-projecte de hei del contracte
de les funcions que els correspondel treball.
gui complir, segons la capacitat
manifestada, i aquí rau, precisaELS SOLDATS DE QUOTA
ment, el puta delicat, grcu, dc la
Els pares dels soldara de quota han
reforma, el qual requereix nut madirigit al president del Director; una
jen examen, i (me lieCessita una
instància en la qual aplaudeixen les
disposkirms del Directori, començant completa i escrupulosa atenci6.
la repatriació de torees i el Ilicenciameta dels quotes de 1920.
Demanen al Directori la repatriació
dels reclutes pertanyents al contingent
del 21, que també han complert ja
huir °alteran/la en files.

Nota del Directori
A la Presidencia sima facilitar la
següent neta, en acalmar cl Consell
del Directori:
"A la reunió del Directori d'avui sita despatxat en primer Roe
tina conimutaci6 de pena de mese, correccional per arrest, (record
amb l'article segon del codi penal,
és a dir, a petició del propi tribunal sentenciador,
donat compte d'un projecte
de Decret ampliant Mis el primer
de desembre prilesint cl terinini assenyalat en l'article 45 de la hei
pressupostos generals de l'Estat de
29 de juliol de 1922, per tal que
els Ajuntaments ifue no he Iraguessin fet sollicitin la supressiú
l'encapealarnent per a l'impost de
consuma.
S'Iaa examinat un altre projec-

te de Decret tendint a facilitar les
inscripcions deis industrials en llar
corresponent contribució, per
qual s'amplia el termini aeeenyalat
perquè Lacia les cportuncs (teclaragions.
lis recaigut acord sobre un altre ..piejectc de Decret relacienat
ku

flelegaciona d'eusenyanu

rial ,.cutencia nke.

Disposicions del

Directori

ELS GOLOale.: I ELS PROCEDI31ENTS BEL.LIGS
CRGEIN
L'ORGANITZACIO DELS COLOMARS
La "Gaceta" publiea una dis• posició aprovant per lt. O. el
reglament de l'Estat Major Central que utilitza els caloms
missatgera per al servei de eumunleaciuns, i, per tant, la ticeessitat de Forganitzaciú deis
colmara de l'Estat i l'educació de eulunis seguns les normes del ram de Guerra.
Aviat es constituirà la Retal
l'ederació Colombófila Espanyola, formada • per diversas
generals, cumandants, tinents
coronels, capitants i presidenta
de Golornbafiles.
El Consell actuaria intensainent icrqu bunt prompt e estigui ben organitzat aquest ¡IIIpeolatit servei.
LI personal militar que forma já el Consell actuarà cense porjud'ei dels serveis que actualment fan.

EL COL.LEG/ D'ADVOCATS DE
SARAGOSSA
Saragossa.— El Collegi d'advocats

(Taqueara capital sIn reunir dirigint-

se al Directori militar, adhcr'nt-se a
les conclusems acerdades per Madrid,
Huelva i Teruel.

Dissabte 27 d'octubre de

Mg.

PALAU DE LA
GENERALITAT
VISITANT EL PRESIDENT
Visitaren ahir el senyor Puig i Cas
dafa'ch els senyor Manuel Borràs 1
de Palau i Joaquim Daltnau i Fiter,
degä president i censor primer, respectivament, de lilhtre, Collegi de Notaris de Barcelona.

EL NEN

5}11117HOR CON1}1 111115

COIll SS IO PROVINCIAL
La Comissió Provincial ha despats
xat cls següents assumptcs de la Secció de Comptcs Municipals:
Dictämens proposant l'aprovaciú i
liquidació dels comptes inunicipals del
Masnou, corresponents a l'any 1917;
I.a Granada i Mantea, corresponents
a rally 154S-19, i Borrcdä, Montnegre,
Orla Sant Andreu de la Barca i
Sasserra, corresponents a fany

Ha mor! aI 10 a1JJ d'edil banal AM is Sola MIMES i la lieuedicciú apoifica

A. C.

Els seus afligits pares Agustí i Montserrat, germans Agustí, Manueleta
(absents) i Josep Maria, oncles, cosins, parents tots i la raó social "FILLS
DE FRANCESC COMA I FREIXA" en partidor a llurs amistats tan dolorosa pèrdua els preguen que el tinguin present en llurs oracions.

1921-22.
Dietämens relatius als comptes mu-

nicipal, de Canct de Mar, de l'any
191S-20, i alanllete de rally 1920-21,
que cal elevar al 'fribuna de Compres
de Madrid, que els resoldrä definiti_
. vament.

Les Institucions de la Man-

L'hora de l'enterrament s'avisarà amb oportunitat.

comunitat
BIBLIOTECA DE CATALUNYA
La Biblioteca de Catalunya ha publicar el Butlleti d'aquisicians corresponent a l'any 10;2 2. SIti descriuen,
degudament ordenats per maatries, uns
i,600 títols dels nués importaras entre
:es obres ingressades a la Biblioteca.
durara l'any passat.

OFICINA D'INFORMACIO
ECONOMICA I SOCIAL
Sota la presidencia del conseller de
Política Social, senyor Noguer i Coriet
reunit cl Cutis- dl de l'Oficina
d'informaci6 econianica i social, traetant de diversos assuinptes relacionats
ami) rorganització i orientació de les
iietivitats de l'esnientat Consell. especia/nieta per a la continuació de l'obra interrompuda del Museu Social,
reorganització de les Borses de Treball
1 altres cstudis de profit 1nm-tedia:.

NOVES RELIGIOSES
Quaraula bares. — Estilósia P one
de Sant Miquel del Port. llores-dital
d'exposieie: De les vu;t del matt a les
sis de la tarda.
— Cort de alatis.—Parniquia de
n'atestó, de Sant Just o de Santa

elaria.
— Comunes reparaddra.--1 la parrequia de Santa Maria de Jestis (Grecia).
Vetlles en sufragi de les j,nitnes
del Purgatori. — Torta del Via-Crucis.
DEL BISRAT
El bisbe ha siznat els seelients tiomenaments: Regent de Marganell.
mossen Pau Brunet ; vkari de l'es21Óoill de Nostra D011/1 del C'arme,
questa ciutat, tuossn Josep llorgenlyó;
virar .' de Sant Antout • de Vilanova,
11100S&7 1.11Ifs Vendrell; alead del Ventiren, massen Praneese Torreuts; cl'
ran de Tiana, mossan Jantne Itaca.

MAGA ESPIRITUAL DE I.A MAEE DE DEU DE MONTSERIIAT
Aquesta entitat p ruta als essaelats
que se serveisin assistir a la Missa de
comunlú que, cona de eimsturn, tindre
!loe derne, quart diumenge de mes, a
l'esr„lesta dels Sants Just Pastor.
Ensents remeda ene cada dissalite,
a dos quarts de vuit de la nit, a la Infle
tetan esglósia se celebra la Visita espiritual instituida pel g ran Li›lm . de la
nostra terra dos-tor Torres i linees,
recomanant-bi arub inters l'assisteneia a tots els católies bareelonins.
PARROQUIA I/EbS SANTS JUST

1 PASTOR
L'Assoeitiele del Via-Crueis l'erpetu
i Vivent, establorta cauenicament
aquesta esglósia parroquial, es cumplan a assabentar els Fo e is i denlas
fitlols que el pietOs exereid sil ViaCrucis es pruetiearii a.ulb la ferrita
aeostunittila fl die 2S del presimt mes,
a dos miarts de set, despres titT res
del Sant RON111.

Darrera hora

CR HIGA JUDICIARIA
——
AUDIENCIA PROVINCIAL.

DE MADRID

VISTES DE CAUSES
A la secció segona ala presentar joaa
ferixe e- alienas, acusat d'un delicia
d'atemptat comes amb ocasió d'ésser registra: un company sett per un agent
de dgl ancia, al qual va disparar uns
trcti scuse tocar-la. El fiscal li ha
demanat la pena de quatre att s , dos
mesos i un dia de presó correccional.
Davant de la segona sectij ha cotoparegut. acusat (l'estafa i falsedat. cl
preces-sal N. N , per al qual ha retina
l'acusació per mancarnent (le provea
Sha assegut al banquet de la sccció
¡marta Abdon Navarro Lozano. acusat
de danys. per al qual ha retirar tambe
l'acusació rt fiscal, considerant el fet
cnin a falta.
REUNE) IMPORTANT
Convocats pel jutge deeä, es reuniran avui. dissabte, a les quatre
la tarda, el, magistrats amb categorta
de Territorial. per posar-se (record
respecte a I, designació del funcinniri
de la dita categoria que haurà d'inter.
en la Junta organitzadora de:
poder judicial.

Els restaurants tancaran a
les dues, peró els cabarets
a les quatre

Disposicions per a l'actuació
de les Juntes locals de proveiments
La "Gacela' publica una circular
de la Junta Central de Proreiments
adreçada a les Juntes locals, expressant la necessitat (me aquestes siguin
reorganitzades car per no ésser-bo no
tenen prou cficäcia.
Entre les disposicions donades, 50bresurten com a mes interessants les
següents:
Les Juntes provincials no:ornaran
una comissió executiva con/posta d'un
president, un secretan i i tres vocals.
Els única articles que per la junta
de Proveiments queden sonrieses a taxa
sen els sucres anornenats "blanquete'
i 'fieret", que seria d'i,o5 i de 1,75
peasetes el quilo, respectivament.
Les infraccions seran castigades amb
grosses multes.
Es absolutament lliure a tot el territeri d'Espanya cl transport dartiecs
sense altre obstacle que c/
de dinar-ne compte ala respectius municipis.

Un incendi a una fábrica
A les onze de la nit oua declarat

El general Lossada va dir ahir als
peria J stcs que els cabarets medran
funclimar fins a les quatre del mate
perb sense música. En canee es mante landre dc fer ranear tata els establiments de rnenjar a les dues.
Aquesta decisié, en esser coneguda,
causà viva cstranycsa, tota negada que'
estableix una desigualtat, mes irritant
encara, quan Muge descoueix que el
deixar oberts els cabarets no taus- la
cap utilitat pràctica. !neutro que els
establiments dc menjar responen a necessitats d'una gran part dc gellt que
té el sea treball dc nit.
A mis a mes, el general Lossada
va pretextar que aquestes disposicions
ebe j e') a un propòsit tnoralitzador, la
qual cosa hom to sap veure-la, després de l'autorització especial que sacunda als cabarets.
Es parlava aler d'iniciar una protesta contra la desigualtat de tracte
que es imposar a establiments que es
dediquen a una matcixa indestria en
alguna aspectes.

ter incendi a una fábrica de nines que
hl ha a la Ronda de Toledo.
Aviat Ila pres ulla intensitat formidable . i el vena afavorint les grans
Camones, ita fet que es cales inc a (lues
cases seines.
Al Iloc del sinistre hi ha les autoritats i nombroses forces de segurctat,
acordonant cha edificis incendiara.
Ili ha un bombee ferie
A aguaste hora, les dues de la matinada, el foc segueix amb gran intensitat.

ASSOCIACIO 'JE MUSICA DA

CAMERA
Avui, dissabte, hidra iRe le scssió
amb que inaugura ¡co oetTS activitaus artistiques ca el present CIIOS l'As•
sociació de Música da Camera.
Tenen a Ilur cärrec el desenriallament del programa els cinillents cantants del Gran Teatre Imperial de
Viena. Elisabeth Schumann (semen),
Dermirme Kittel (contrall), Georg
Mails : (cnor) Josef Crociten (balltim), eis (malo ens oferiran, cortjuntament, en execució segurament memo.
'rabie. la interpretació d'algunes de les
mes bel'es "Caneons 2maruses en forma de vals", de Brahma. El programa, interessantissini. ei completan:e (le
la manera següent: El tenor Maikl interpretarà !es obres de Schubert "Amor
callada", "El fill de les musco" i
" Frisança", i Groenen, hariton, tres
ubres sic
"Camitmda-, "Arcä"
i "El jardiuct". Menten:le Kittel C211sich l'"Oda 5áfica". "En cl cementiri"
i "3.foit amor es flor", de leraluns, i
Elisabeth Schumann, "El rei i pastor"
i "Alleluia", de Mozart; "Demä", i
"Serenata", de Strauss.
Tractant-se de la primera sessió
la prestigiosa entitat esmentada i amb
ehs artistes nemenats, de l'alta qualitat
delsquals quedä plenament convençut
i entusiasmat el p ostre públic en la
magna audició de la "Novena Simionia" de Beethoven, dallada cl pasat
dijous per Turquestra Pau Casals, hom
pot augurar una vetllada brillantissima.

DE CATALUNYA
Es detingut un matrimoni
que duia dues caixes de
cartutxos de dinamita

—

Yiwilillmriiminummanumollnimo
1 Fätrica de Produetel Cerältl iCs.
Rajetas de N'aléncia I adi-

ctas da construcció

/1.11 arribar a aquesta

capital el tren procedent dc Calatayud
en descendí una parella que duia per
cquipatge dues caixes.
A tireguntes de:s empleats declararen que allaVC11 ',lenes de blat.
Els einpleids, perb, s'entestaren a
obrir-les. i aleshores tots dos cónjugues
desaparegueren a tota velocitat, abandonant :cs caixes. Aquestes contenien
eartutAes de dinamita.

Força,

Casimir V i CeAS I
D espat x : Tallero,
Telólon A. 5090 !
Fabrica: C
Benavent (pra l
xlm a la Travessera da Sana)

BARCELONA
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Salut i

Vigor

PER MITJA DE

LA ELECTRICITAT

L'Ihstitin Electro I eeree
Uareelona acaba de publicar
un (racial d'Electrorerapia, per trainetre'l de trane a taus-VIS matan, QUO el de/muda, aq ;testa g Tau eera rnerle-a. o4CS1!
g. •d 111 n 8 parla '-lasa 1 ..o nzIlla. apllea la gran popotardat del
tractameni decirte m de la manera que la eleetriettat canalera obra andi ces mateas del 515I(01/3 uervIes 1 muscular,
101118 la senil ets dennitats. encunes i (mínima.
La C31153 deis sunplouies do cada are -ml. Minuelosament deserttä rem tal d'U
IllStrar el matan sobre 13 naluralesa u g ravetat del seu es-tai 1Ndl(0) ( . 01/1 la ateo
trtettat desenroma ei corrent apropia' per a cada afercle. I 'apint aide del Cocad:II
galränic ca Ca, audt preferencia. durant tus bares de complet repcs, t em maian
Pol sentir el 'luid regenerador com penetra (Itiu:anient 1 s acumula dins del sus-te
1118 iiersios. t tete elcilant u 13COInulant renergia nerviosa, 11/10d813
Corea molido de la mamiouna humana,
cada ramil l a ttaucia le possed adth. sta obra per as -s aboutar-se
de rosca CM,
1 nanspensatdes tiet a la salta. a II de tetor bendice a i na 1 espileac10 de 1,
malanta, a eettsems que ei rimad cert i garantluat, amb l'us del nostre manee
CINTI:110 ELECTRIC GALVANI
La tranitisa ta rem de baile, alalatt9 d'andulds sesecu escrt ,du una senzilla
tarjeta pcmal per rebre a correu
aguo...0 creciera obra d'Electroteraida
belnaneu - la al Director de linetitut Electro-Temo, A. PALAY, Rambla del
Centre, 12, principal. 1111ICELQA.

IMPOTENCIA

1DEBILIDAD-SEXUAL)
poluciones nocturnas, ecpermalorrea (Mrdidas seminalest, cansancio nzenlai, perdida de
memoria, dolor de cabeza, vértigos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerciosos
de las majares y todas las manifestaciones de
la Neurastenia o agotamiento nerviosa, por
eronieas y rebeldes que seart, se curan pronto y

Què passarà a Bilbao?

radicalmente con las

Grageas potenciales del Dr. Soivré

Bilbao.—Al Govern militar ha es- tal
recollida la versió que s'han rebut noticies gravissimes sobre fets que, quan
Siguin coneguts, causaran gran sensació.

Indicadas especialmente aloa agotados en la
juventud por toda clase de excesos iviejos sin
aflosl, y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, el sgor sexual, propio de la edad.
Venta. 5 pta.. fem.: Upa!, Nambla de las
Fiares. ti. Farmacia 5elart, Pruwe.a. 7 y prtecipalea
farmacias de España.
Amarda.h.

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA MILITAR

MERCAT DE LLOTJA
BLATS
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VAGONS ARRIBATS
ESTACO° al. 11. A.
33 de Mat, o d e ferina, 1 de
1 d'erb.

o

di s

i

ESTADIO DEL NODO
de Wat I
de tarima.

geneeral:
Fou el d'ahir animaL i amb afluencia de compradors forans.
Momeo. Novament animat el niurese, can !oren venudes totcs lea partides que daten els
darrers vaucedls entrats al p ostre port, matiNant per taut • una puja en la reo elida. A darret-a hora els tenedors importants d'aque t gra,
Sroa—

tlematia%en ja :Ja pcsectes.
Orales. — L'oferta de la classe Mauxa NE aguaillant-se a Ven-eles 2 3 i 23 1/2 en inwedeneia. 'lambe s'ofereix ordi
stortlamerica a pebetes '5'imU I 29 l' tdn'e carro aquí.
Mongoles. — La elan AmUllqUililla i l'a IC u ritt ve duna u 1- .n:, e a 101 pessetes dantunl earrii al Ilustre mol 1.
Garrotee.
Peraisteix la fermeaa ifaqueales, 'la y out safert considerable puja lea d'Elvista i Mallorca. Tumbe les
negres han auguientat llar mal con' hoin pul O cure en les ressenyes que venial publicant,

.'4".

27 d'octubre de 1923

Malas

LA PUBLICUM'

ELS ESPECTACLES

Corts

Denla.
larda, a les- tres. El
-1-FATRFS.- —Demä.
gran exit d'En 1 : ,deli 1
L'infant que no ea? son nora,
44.1144•41444~41444+41+044" p re l I
len I n• n I. - A
art.,' d.'
sis. Pr,grama dc gran broma.
$
90 TEATRE TROLA
La ma'vasia da Sitgas i D:n
Pau dels contels • Ni. 2 exils.
' Empresa Francesc Delgad.
2. 5 ¡lelos. 5. La divert ida on rei, ilia d'En Sagatra. El matriComp.,nyia dramàtica calamoni seoret i Don Pau deis con, lanz. i castellana. Primer ¡lee
seils. l's ilespatxa
fr
1

nyor Esteve, d'E,1
...4+9+.4.4444+944.4.44.4,441

JAURE BORRAS
Primen'

L'auca del so-

actrin. Elvira Fre.
mont

TEATUF NoU

dissabte, tarda. a Ir,350 pessetes.

companyia da sarsuela, opereta i revistes da

Gran

Butaca.

DON JUAN TENORIO

:E .

a le-,

,

nou. 2 obres,

PE? VIÑAS

1 i dotes.

o

e

libi:mmigo. tarda i jiït.

Don

Juan Tenorio El nuevo Te-nono

i't..4444••••• 444-0

444.11-e+.5•04.0~.
Gran Teatre del fose

Teatre Català Hornea
um.-•71

vpmeerrve. tarda. a les
itataques a lia 065 p r s.1 impressiO gitana
ELS ZIN-CALOS
ir, comedia
broma

LA MALVASIA DE SITGES

èxit s dTri

t
La concicsa da Montrrartre
1 caneen 1,1
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CIRC EQUESTRE
rerniecos la int e rnacional otorn•
Estire, 1,0031/•, r...rance 5 musical !m'error: Mr. Ventura Gannau
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5 5111. ab: sobro. tarda, a tlns quarts
de elite, malinOo es:
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leo den, grandnis pr og ratna, PrO•
11011 1 - 1.1 part
La a g iten, meravella del aran
RASTELL.1
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als elcastes
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ELS 6 VICTORIA
U Els 3 Morandi, e,t, anrdinarls
aoridodes sallaitio's; a Ele 3 Bryan.
tes, eolo s sals giumasles
t e s' a The Ernins, ParrIsles: a C.
Fontanas, e‘ pie.ire: a Higgins,
lletue Vulatd": The Arquea, elt11librke2ce.
Entrades «maques ja. 1-1 a/ a a
n Ir.avre• Pompolf. The,1
5 Einrg,
Navas I Germen, solva Kodak

Dona, tarda, a P . , /pudre, I 1111,
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Hoi-nes nous, Role Mere,
tramo:sta de teatro,
Dionisia, Búfalo Bhf, 15 i 16,

FUTBOL
CAMPIONAT DE CATALUNYA
Demii Iniin,neo. a los 3 . 03 tarda
u. S. de Sans-fßartinenc
Camo
S. de Sans

Cinema Princesa
—
Telefon 1371 A.
Aviii, dissabte. programa extraordinari. hile ''a' 1 illtlisSlIli
film d'aeltuditat Thcodora, el
(ruar consta de gran argitinent
i visiú arristiozt
repoezt roAsul es de›patven bitaY en e, nerarles
um
per a la SeSS:45
mana; Lasca, grandiós drama
Uno quars de :el de &Mi
tilagISI p almen( pel
notabilissim ;olor Frank Mayo:
La revenja de Meciste, er,•ack.
101 gran atleta. projeclant-se la
eNe+0+4,444.4444444444~ sf• g n r na tiltinia jornada; Hola
Vare, dues
de broma.-)teina, nit, estrena de 11
Gran Teatre Comtal i
11105a cinta Clutat caros ombriGran Cinema Roltémia
veles, del solcete pr,;;;,raina
Aj uria.—Dilluns programa sendIssable, tarda I
Prograsneiiinal, tid , estrenes. entre ells
Irrei col0ssa13. Sri estrenes. La
L'o:me!' blau, del selecte prograpellicula «maca Present paletee;
ma
El solltari,
Els
les tO1'1110JeS COletlleS El meroner
amics del sexe dèbil, i d'allres.

Barcelona-Espanyol

Camp Barcelona
Sabadell-Europa

Terrassa-JúpUer

Terrassa
Aveng-AtIétic de Sabadell
Camp Aveng
Gracia-Badalona

Camp Gräcia
i localitats per
aquests parl solament PS des-;
paIxaran al eamp tiC ,i00. el dia
mateix de la seva rielebraciö.
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---s-est.see.~6
•

AFICIONATS A LA FOTOGRAFIA
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ERAN SALO DE MODA

PROORAMES SELECTE.

Ornuestrine Sudé. Saló de reuno) de famlhee distingidea
o • wiwrabl, •pon ir, -flia.
gran
exi,
In5,1n 111r •R1na
La valor de lea änimes, .11 la inual ii
r an ael , 1.1 .051-1511
oIL;
rrrarlo 13 Oh, 110e-rana r1111.1 Pamplines homo de negocie,
II,. molla broma: Actualitets Gaumont, ama la oakstrofe del Japli ando 5-5 ste515 . Tomo° 1 NIMIO. 1 de-pres. del t e rratrenrol: Mal enlossal do la
TIMO aVvIlosa entnPrIla La fuga de la promesa ii , voluslaai, superproauccló rto
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¡CO 5 e 5 1 • 3 mUna
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II'' la t'auni arel, a .11leo Lake.
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i Cinema Nou

%en!, ra ss abre, g randfiSs trinmf:
El que Ignoren e/s hornee, creae.0
de
lara
/115..
rique,a, El ralo roe les ánimos
Na0 101151 ,Pamplines horno •
de negocio,
ni..111 1/1 . 4111. I la •
I son sar..
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de! Japol.—trilluns, '
Le Carry, Explorent 'Afinca vcrge
anal el princep Guillara, do Suecia,
5. 5r o eres 5 Illut.PA1311;

(.1111. dIssabte, tarda I nI1, grandaeo.
01(1 IlLe, 1.1, 101 al ..• n ••
eurnealles La I alnada
EI retarlo er;
pel4iesae.3 e.iaiffites Present
gallea I Pamplinas agent de nego.
cis; 11 111111 e urao rdluar, S.Icronei
d'amor, per romo-a:o a e-tr e lla 1.11C1 Uurarne.
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MITJONS, des de

0'50 pessetes
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A LA LUZ DE LA LUNA
LOS MAL CASADOS

tarda,

La fugida de la ttúvia
pertanent a l'aereditat
pr. n g ratna de
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tal de t'Angel, de tres a sal
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/ SALO KURSAAL
. la grandiosa super -produc-
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SUSAN METCALFE-CASALS
P rograma: libres de Haendel,
sIx• hurnann, Ravel, Wagner,
Rimskv - Kursakow. Dupurc,
Carreta i Casademont (estrena). Despatx de localitats: Enid
Musical Espanyola. I / 3, Por..,

tic-

GrandiOs exit;ts
Nit, a les deu. grandiAs
deveniment arlistle. La bu.mosa etarra Pfl tres ;tetes
SIAR'IlA, per la I
Felisa
Herrar°. e! tenor Artelli,
barilon Fuste i el ix 011
Rey. -diumenge
larda. La Geisha i La alsaclanz.. \ it. Pa que la via
unté hablä, La Remolino ' «".
Yo amo, tú amas La
>

eo

media deis gormans Quin..
toro, A la luz do la luna.
2s 1 . 1.rond
eepresentacid det
drama CII tres lICIPS. obra
piishirmi del drainaturg Lo-

de gran partida

ELASTICS, des ele

)/..eian (»ai-

ada do la Interessant peine:ida
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les eine , la xamosa come-
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TFATRE NOVETATS

Els nostres VESTITS I ABRICS són còpia k,
dels més distingas models de París i Londres, i els oferim a p reus tan modestos que
sembla impossible, sense que per això deixin
de rivalitzar amb els dels sastres mes cars
i millors.
VESTITS I ABRICS confeccionats com els
de mida tall anglès i teles de Gran Chic, a `r
25. 40. 50. 60 i 75 pessetes els mes superiors.
Tenint una partida d'ABRICS que liquidem a 15 pessetes; VESTITS ABRICS per
confeccionar a mida des da quatre hores de ii
termini, a 50, 75 i
pessetes els mós su- r,r1

el-is de
1'15 pessetes
BARRETS, des de
4'95 pessetes
CORBATES, des de
0'95 pessetes
PIJAMES, des de
10 pessetes
CAMISES, des de
4'95 pessetes

El.1:04.-1110
companyla de sarsuela
de JOAN VILA
en la 111111 1111791 Rosal'
Leonis, Maria Laralle, EranGran
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Preparant-ros per efectuar unes grans reforInes, ens cal liquidar lotes les nostres
existin- n
cies a qualsevol preu
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II Coneer1 de tarda.
diumenge, 28 , a les
arnb la
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PALAU DE LA MUSICA
CATAL4NA

.
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eese (la
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PAU CASALS
ExHusivarnent per als
sor is
Pal au de la Música Catalana

11111-

1 , "Wrl'aIlla 1 . 1 1 ,1 IllalrienS pron.,
1,1w1. alIalleloW. renovació total
del pronrome, e..strenatil se, entre
3:!re, 1w1.1i1 . 111, , , la 111,11.3,el!oe.a
"Ola (la"! JoventUt da crIncep, en
la dual realit en superlies crear..ons
''l . ardís/es de tarea 111111111131 F.Nal
l lar. \Veril, kr,ins 1 ''se- Ilart11,111I15 I el feran- s drama del Prog rana Ajurla El moneare do la
golosia, Intorprerai pe r Cele.nnin suroa Puntilla Pal:5 :1. TanCrO, el
In arriben a leal', ül illaIrie .1111I rg an... a 11 ril.
5 oa-"arlil
les vistes de Las curses de CAutberoll es Sdges, ‚:1 miel chita ha
adrpnrit ami. ?la empre sa oil ese rlo,a.
r
. l'Uta: l'el. PI oncert I per la fon.
; ''‚-5 E PECI.U. ‚lt' IllaIriaa 1lia
de
01 111. al Mari. Iple s'nela
aun
se! p m- ademen!, e s d toalxen Inealltals
W IIIIrratleS a taitolila at UI,

tue

EL NUEVO TENORIO

es

Regint els mateixos preus confeccionem tota Mena de pec e s. tat d'Etiqueta con' d'Esport. Cambra, Fantasia i Casa.
te
En les diferentes seccions de la casa, com
són Corhateria, Camiseria, Cauelleria. Guanteria. Gèneres de Poni. Vocadors. Bastons i
Paraiziles, Bisuteria, Perfameria i Carteres, N
garantim sempre preu més baix que el que
vengui mes barat.
mnelicitat
preus no onn
ens priva d'obsequiar els nostres compradors
importimcia de la compra, tenint
segons
aquest efe,te un gran estoc de presents: mit- •
unirles, d'a faitar. perfums, biEleters, carteres, bisuteria, ele., etc.
Els nostres impu!sos de competència . cas
produel y en cada dia una xifrit mes gran de
neeocis, i a l'ensems cooperem a ron:: de baixa que ha de me/lar-A:os a una miller sil nació m
teo;Mmka.

de ¡Oblea

u' 'U

1'25

de ciar, 1,1 l'..- ruatirree por/miar
i' a [oren, 5 • 5' . N'Ir,. ter
Haz so:a
'
I. , ‚lar drama en a artes
JeAM. TENORIO
Durara alLI, ellIralla, I peso -la:
general, n'i d , n'aramos les aneo.
Me alltals.—ad, a un ornar! do den
en pum
CON JUAN TENORIO
per 13 ven)1.11 . 51 1 :mural I el
tenlas.
II. EI pro/errar drama en s et artes
EL NUEVO TENORIO
per la ten> er t 1 ;111larl 1 ei Censor
1- ilre1111.1.
Soporb ri.ntrat dels mes repula:,
escenAgrafs. Fantástica presentae:..i.

f,

sgrilge SISTEMA MRDAMERICii

d'amfitealre anib

•

liest re amb entrada.
2
pts.
I , u r ;ola in ,,,r:II.
N o , a un quart de 11,11, el malora

•

"
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TEATRE COMIC

roa, . l'obra del dra

18, PASSEIG DE GRACIA, 18

" 10

lambe

Rafel Gälvez, pianista.
Ddions. 5 de novembre.
e;•nee ex trasalinari
o
de la
ORQUESTRA PAU CASALS
sota la direcció del gran

1100,1 Norruari.
PNEUS, inclosoe tole era impostoe:

s

o

Elner.es

d • or p r
o . . .. oo

amfiteatre, amb entrada,

Entrada general

o loema, dlU me n g e,.tarda. a '2 ciliar,glia/re.
2 obras! :-:
actea!
El. LLI3RE VERD

SENYORETA MAMA

SCLECCIO MAJESTIC

I. Actualitats Gaumont; 11. /.a Do•
mea 1 .,•I I r a el de la ..lanaersal",
Er nerv ll vt. r er -o adv cid fa,. no ' *-t n llool .3,1),,tri, ni , In.
li nie II 1111,11,111 per Corquestra,
loonada per 25 profeSSO ,. la
1/ 1 /al eterfl tara Ott,tura-Berger.
/V. I.a divertida Polfrenla canes.
Baccant cilla, efear:ri de Lee 310r'ari. %'. "' gola I dantra JOellada de
LA 1:14...A DE .1.0eisONEAu
Interprelada per 44 1,11 1 111:, ve VeliK I

Pies.
Millaca de segun anifiteatre., altill entrada
Llotges de platea ami,
entrades...
a
"
6

esmentats arnstes, ha accedit a enearregar-se de la
part de piano el distingit
rPet Or
JOSEP SABATER

Cata r anes, 595 32 599
Tellefon 3535 A

Atan, 'arda. a .. -: 'inane:
Esa ratreordinarr de la

gro.

PREUS: inclosos tots els impostus;

SENYORETA SAMA

Corta

II. Andante Con nudo.

4444444444.444444,44,04.44,
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quatre

Strauss, a una a

Veller . Per deferencia als

COLISFUM

núvia.

III. Scherzo, zillegro. Finale, alle-

do ni, la mujer

LII

la

de S o bubert.
Widf, Mozart,

Oh,

1114444,444+#44444444444.644

Cinqucna Simfonia en do menor.
1. Allegro con laño.

louniengc, tarda, a dos
quatre. Lluvia do
hijos, A les
i !l i t. Cuan-

nNIZZ•11131n1111M)

B

mort d.

14444
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Beethoven

dels celebres a; listes de 111
t pi . ra. eli • Viena.
Elisabeth Schumann, sopran.
Hermine KILel, centran
Georg Maikl, tenor.
desee Groenen, bal iton
Gran

ele BO frie lid,. X, il ' ‘ VI IL
1 dar rers: )(marre, 1'MM:red),
per
Ja edule C looaa.

II. La gata i En Bolitre.
Glossa draleal lea ›, ' l ' i,' 1,, 'lIluu', popular El testament d'Amtella.
Els mestres cantaires, obertura.

Lamote de Grignon

quarls 1.IP

:CASA
GRAN BASAR

La

reeoai de vital a canee

r P.e.

Der Freischutz, obertura.
„, Scherzo do El somni d'una nit d'istlu.
Dos cants populars catalana, llarniunitzals u -rquestrals.

Menucissohn

asoc i ada Música Camera
-Dues magnifiques s'asolen.
de començament de cura,
dissabte, dia 27,

dissable: En ele dice de
BuTtelo Bid, xv I X y I -eles,
da- L . audae; Flor del mar; Un
nu•i musa perfecta: P er r eMn
e i•
de Joanet.— PIIII-nener, mr. s e ss (2 r
matural de I I a I, —il, En ele
‘1111.

PROGRAMA

lizsgsuctrustisisEittfcriurrnstaseerreltrcsattr;r,s•rimszumtisitrettinizarl
H

9

diumenge, 28 lEoetubt . e. a les °fue del mati
Concert extraordinari
per la

1...1/41111%a

LA

Monumental - Pedró
Walkyria

595 al 599. Tcliiton 3535 A,

OROCESTRA SIMEONICA DE BARCELONA
dirigida riel nieslre ',anude de
Lirignon

tn a

•••
•CONCERTS::

•••

ISEITIVIC

COL
C atalanes,

Honinniiiionnimmondin

119; 13 111 111 • 1111 111 111 1•

II

I

•

:CALCAT
hig i

•

amb SOLA DE GOMA marca FORD, Box--

cali, tall angles, doble runti!la de cuira

78 14" 15 '
▪

"

59

{'tes.a
tes. par

Tipus de luxe a p reus barrtisslms. Espardsnyee
ambos.
la da goma, des de 2511 p essetes Parell.

VENDES AL DETALL :lit

Correr ANSF_LNI CLAVE, 9 (Final da le)
(Abano carear Dormiten' Sant Fritneeliß).
10 II II 11 11 11 11 11 11 II II 11 11 11 Itääaill

LA

Die «bit 27 d'ookiliei

PUBLICITAT

,Ium•••n•n••••••••......=

ef.n•n•n••••n7

P111111E11"
DE LA TEMPORADA

IBA dt be, 15

INAUGURACIO

Exhibició continua de les darreres novetats en els salons interiors :: Gran assortit en >guate, d'última creació u Abrics.

SECCIO ECONOMICA

PREUS ECONOMICS

CORTS CATALANES. 624

Echarpes i Renards de totes classes i preus.

Secci6 especial de transformació s•: Pelle
per a adornament
S'adoben i tinten tota mena de pella u

•

fnII•MMIMMIRIn111M.;

Planas
ondulada de
120 per 75 cm.'
'(ea. 760 m.2

.01.i.a 7-1

Portal de l'Angel, 1 i 3 pat.::

GRANS

11•••••11E1111111111111111

-

11VM
C.A.1
(Davant l'Hospital)
2

brica

° ee

Unica

casa per a

Culeat bo i barat. Tapineria, 20.
Suctraal, 13

FONDA SIMON
MLNJAItS A LA CATALANA
LSPAItTERIA. 6-VIDRIERIA. 1 2
Telèfon-1378 A.

Telefon 3344-A

a Sarria

BARCELONA

aminagiamiciwwww.
OBSEQUI als nostres lectors

material compost excluiivament amb amiant 1 ciment
( Pingues de 49 x49 cm., colors grii ciar i roiz.
PER A COBERTE3
( Xape.¡ ondulides Caulleta de 120 x 75, 185 x 1 ) 4i 250 x 114 cm.

t Xapcs "B" de 120 x 120, 120 x 190 i 120 x 250 centímetres.

i
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Uralita, 5. A •
Oficines centrals :

Pina

k

t]

lt

d'una magnifica bicicleta de la

"Aiglon"

DE TURISME O CARRERA, A ELECCIO DE L'AGRaCIAT, QUE SERA SORTEJADA DAVANT DE NOTAR! A
FI DE DESEMBRE VINENT

URALIT

TWIERIA per a 'miradas d raigua, de dilatare diàmetres

Per cada exemplar d emanat deis que s'indiquen,
,: enviara un núm. d • opiú al Mocionar' Enciclopiedlo IIlustrat, edició 1023. Cont . 1,mm ravals, 400 retrats,
20 gravallk de pagina completa , 15 mapes, quadros de
11 a e i on s en eolors, 13 pessetes;
banderes d I
Higiene del Matrimoni, preekls (libre necessari a totborn, aprovat per la Censura eclesiàstica, 602 pägigines, 10 pcssetes. Tenedurla de Llibres, obra indispensable per practicar i a prendre per un mateix, sense
mestre, la carrera mercantil, 406 pàgines, amb fõrmumoles balanços, etc., 10 pessetes. Es remeten a lot arreo. Marlinez-Naldivielso, Prim, 28, Sant
Sebasliä.

la

a

Ensenyança perfecta i ràpida de
bres, Cãlculs, Le
tra comercial, Mecanografia, Taqui.
grafia, Ortografia,
Francès, Anglès i
Alemany. Títol de
Cemptable

¡848 A

BARCELONA

BOA DA

VID, urinärles, poli, Raiga X,
Diatérmia. Rambla de Catalunya, 31, 1.er, 2... De 2 a 5 i d e 7 a S.—Clínica: Sant Pau,
número 44. De 7 a 10 de la nit.

D R.

el

c

Tened urja_ de

BARCELONA, MADRID, VALENCIA, SEVILLA, LLEYDA, SALAMANCA, BILBAO
López, 15, Telefons 1644 A

os.

Cia.

gran marca francesa

PER A REVSTIMENTS

40

armats ab amiant exclusivament

JOSEP ESTEVA i

• 11B I •• B 1111 II II

EXISTENCIES
PREUS BARATISSIMS

z

PER A TEULA VES
Materials

I B ES

IN.

Plagues da 40
Ptas. 505 m.
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SENYORETES:
pis principal
SEN VORS:

pis primer
. JOVES

SALO CHAMA

pis segoo

ARCS, 14
(Places santa
Anna i Nova)

Telèfon 5041 A

Dilluns vinent, 29 d'octubre
L'estrena de

major sensació

del

Aques ta Acaderie.
Palau es la mes mporlant d'Espanya

món
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TaPiaboa piniate La casa me'
mid • Fepanya. Eapretailtai n
.01 rr r ir106 os EsposeS pern. n 1,6;
quadros a 1011 frrarata oleogr,rlea
ab s. C1,10 (le Inart• 1 Inoll1ure,
ornr • ru acoso cunar
e. alartralcon Botare 4 (Iltul
ter116361.
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amb el Princep Guillo de Suecia
ElloE VIS ifildf

MARCA SVENSIKA

del Dr. (Perded. Rambla Pie 1.
▪
e. lar teuire
P1111. — Veden . Impuldipcia
Lipeciall traeluneuia per f
aleul rapid ala lea n'allane».
61611.1 11 peil adieta p,0*
Sella, de a a to u d. 3 •
alee per
edaDiesta

Exclusiva especial Gaumont
Viatge científic instructiu a través de les selves africanes, continuació del cèlebre film AL COR DE L'AFRICA SALVATGE,
que tant d'èxit obtingué l'any passat. Grans caceres i curiosissima exhibició d'usos i costums dels salvatges habitants de l'Africa
Equatorial

sasesuse unitamelnievaizamsesm.
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