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LA SITUACIÓ D'ALEMANYA

No hi ha cap disposició oficial, cap ordre governativa, cap
prohibició ni cap coacció de l'autoritat que en les presenta circumstàncies ens causi tanta contrarietat com la que ena causen
les abdicacions espontànies d'alguns catalans, els ajupiments no

exigits per ningú.
El compliment d'una ordre donada pel qui té l'autoritat efectiva, mentre no s'arribi a coses eonträries a la di gnitat de
l'home, no constitueix cap vergonya, no implica cap culpa,
almenys
Cn el terreny individual.
La culpa comença allà on apareix la voluntat. Et
manen que
reguis un rètol o que arriïs una bandera? Ningú no pot acusaravui per treure'l o per arriar-la. Treu's el rètol o
canvies el
:enguatge d'un cartell sense que hi hagi disposicions que ho marin o bé ordres que t'hi obhguin? Dones caus en cu/pa.
Caus en culpa davant Catalunya, davant la llengua 1 davant
la terra. I caus en menyspreu davant aquells a qui intentes
Perquè els qui sostenen amb convicció una causa, sigui
o equivocada, han de sentir Ilastima pels qui, contradint
ilurs actes i mots anteriors, s'excedeixen en l'acatament i s'ajupen amb insincer servilisme.
L'home que fa això perd la confiança d'uns, i no aconseeix la confiança dels alstres. Es com aquella trärisfug-ttes de qué
parla l'autor Batí, que es fan odiosos per als antics companys i
,s pitosos per als companys nous.
Comprenem que un hom compleixi les disposicions taxatives, encara que Ii esqueixin l'ànima. Però tot
alió que en el
catalanesc s'havia fet fins ara, i que ningú no ens prohibeix,camp
hem
de seguir fent-ho de la mateixa manera.
Molt pitjor que l'ordre d'usar la llengua espanyola en determinats casos, és el renunciar voluntàriament a usar la Ilenhua catalana en el casos en què hi ha llibertat d'usar-la.
Molt
pitjor que suprimir unes classes de Llengua i Literatura catalana, és el desistir de donar-les, allí on no han estat prohibides.
"Reculeu dues passes !", crida una veu imperativa. I hi ha
qui en recula deu, o vint, o abandona el
terreny, esporuguit.
Aquests catalans no són gaires. Però els pocs que hi ha mereixen
un reny sever. Les caigudes polítiques no ens semblen
tan greus,
per molt que ho siguin, com els mancaments V011intariS
a la
llengua dels nostres llavis i del nostre cor.

Full de dietari
RECIPROCITAT DUBTOSA
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Es evident que en la creació del nou
réglrn, molts de catalans tenen una participació o, si preferiu, una responsaEitat. No solament el general Primo
et Rivera va Ilanear el seu manifest
Parcelona estant, cosa al cap darai: massa significativa, sinó que
frs primeres adhesions que va rebre
i els Prim en visques mire va escoltar
fcren catalans. El Sometent. motes
Corporacions econòmiques, les associaclans dites grernials, la Premsa, amb
si parell d'excepcions van declarartit d'una partidaris del moviment.
La histbria, que no és sitió la recerca de les veritats passades, hura
de e-nsig,nar- ho així; no tindrà altre
reir el.
A (tartera de tota adhesió política
sol has-ce-hl l'esperança de veure satleiet un interés—un interés personal
ea els casos vulgars. un interés idealista en els casos selectes.
Es evident, per exemple, que els
elements plutoerätics, en escoltar de
Ilavis del general Primo de Rivera que
tractar per sota de la segona columna
de l'Aranzel era un erina i que els treba;:adors havien de retre més treball,
rae e xclamar: "Aquest és el nostre

Converses fu o

lógiques
Encara que l'ortografia moderna permet de diferenciar els postverbals dels
dos verbs embarcar i embargar, escrivint- el primer embate i el segon ema
barg, no deixa d'ésser un inconvenient
que la llengua expressi dues idees tan
diferents com la "acció d'embarcar"
i la de "acció i efecte d'embargar"
mitjançant dos mcds que són cumpletarnent horeófons.
Es evident que posseint la llengua
els dos mots cmbarcament i embargament, que fan innecessaris aquel's dos
postverbals, tarlem be de prescindir-re,
i evitariem així les contusione a qué
llur ús pot donar lloc.
Existi/sa pero. en catará antic cm.
barch derivat dc en:bargar. és clar que,
en el cas de no voler prescindir d'ambós postverhals. podriem acceptar cm-d
barg tot rebutjant emboce, No res
menys (aguces expressinns exceptuades, com és ara embara, sens impedimentl creiem que hauria d'emprar-se
embargament de preferencia a miura
que, sonant exactament com turbare,
sempre corre el perill d'ésser interpres
tat com a derivat de embarcar en 1/0C
de derivat de embargar.
P. Fabra

o menys evident que els pollti.-- - - gremis, els grups, les asocan - que van fer acatament al nou
fiar • . cercaven un avantatge.
L: trobat tots, aquest avantatge?
Sluern circumspectes; siguem generoso' . 7, encara acial per respondre
aqu
complexa pregunta d'una manera
Saben/ que hi ha haga a hei de repressió del separatare un Relal deeret prescrivint
sener. r et en !lengua ofcial. àdhuc i
solx- - en les contrades on la Itengua
tafk
a és la del país. Això si que
he
m, perqué aixf/ ens interessa
d'una manera directa. Pera', jutjar si
els
han especulat sobre el non régircconsiderar-se defraudats.
ahnef una cosa que no sabem.
Es u . aviat. El Directori es troba
tan-, ,n pie parteratge. Poden venir la temes que efectivament agradin
al P l utOrrata: en poden venir que cursiPlagan al botiguer modest i a la portera oileinsa. al senyor Canons i al
rub serlptor de "La Vanguardia".
P" ró. velen, començo a dubtar que
' '-natr cap mesura que pugui afalagar
tersortalment els politics i els aspiran!, a politie que lean fet la gro-atara al non règim. Ahir, mentre cl
Petr uquer cm tallava els eahells—per
'e n que va entossudi rr -se a tallar-mels
vaig tenir la sensació que
aneu era le g itim. Llegia
!!!! sinu45 adiete del senyor Manuel
ba'ne , persnnatge que ha consumir teh la seva bondat en el cognom. El
/creer Bueno afalaga una mica el dictado r. ensabona activament el sensor
Sinchez Guerra (del qual assegura que
a, Costa t
d'En Romanones i d'En Gartia Prieto i. s un
col6s) i acaba declarad anth vehemència que no creu que
et. trobi a Barcelona el plantel- de
poinki que fan falta al general Primo de

oficial. Pera; ningú cm negará que
és simptomàtica. Si niés no, vol dir
que res fóra tan mal rebut a .Madrid
corn un Govecn de catalana mes n
menys económica i mis o menys in-

_la >e» q ue Topinió del senyor Bueno
u° 11 una spini6 oficial,. ni tan sois

diferents en matèria d'idiomes i d'embkmes.
Carlee IloldevIla

•
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LA TERCIO A EUROPA
M . Poincrée en el seu disours
dominical, p ronunclat aquesta
setmana al seu poble natal,
fiampigny, ha fixat de manera
precisa la seva posició davant
de les proposicions britàniques
per una nova conforéncla Internacional per tal de Visar la capacitat de pagament d'Alemanya. Digué que de cap manera
podia encentar aixb; que el trae
tat de Versalles era intangibleque solament inventaria la
formació d'un grup d e teeelee
nomenats per la C. de Repara-

clons.
A Alemanya la situació seguelx dificil. El Gavera de l'Imper i ha tramita un ultimalum al
de 8aximia per fer-lo dimitir,
nomenant un comissari del
Reich. Ei (»ver,' asad ha rebutjat l'ultimàtum. Es oreu que seran presea mesures militare.

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA MILITAR

DECADENCIA

(1201 mostee •nvIat especial

Un corresponsal angles explica la formació de
l'exercit separatista rhenä

D'U 'MIME I
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LITIN

LA POLONITZACIO
La unió de Lituänia amb Polonja ha deformat la individua litat nacional lituana. La in--

ble. Després de llargues nego-,
ciacions la idea de Segimon es
veié realitzada l'any 1565. Des
d'aleshores, Polònia i Lituänia
formaren un sol Estat, una
sola monarquia, o mes ben dit
República, ja que els rete de
PolOnia es feien per elecció. El
Parlament ("el seg'm") que
Polònia ja tenia en aquella época, era tinte per a ambdas paf-.
sos. La noblesa de l'un i Peltre
elegia en rornunitat el rei comú.
Van quedar abolirles Lotes les
limita p ions referente al dret
d'establir-se en els territoris
de l'un a il'altre regne. i aixf la
unid de Lituhnla ami) Polònia
es feia mes Intima,-ms urgi-

fluencia del catolicisme polonés i la de l'organització poli
tica podonesa han estat dos
factors que impedien el natu
desenrotllament de la prii
' Berlin, octubre.
Hitler "L'Pbservador Popular", manes per endegar aquest afer raliura
cultura lituana. La reli-m
Les gestes deis generals Los- com a mesura de salut pública. per foro. 1 he estat nomenat gió i la vida de la Lituänia pasons' a altinie,'i Müller a Dresde, Vol) * Kahr, que coneix Fordre, cornandant en cap de l'exercit
oposa. I Lossdw deixa Ber- volant rhenä. Tina: sota aseo al- gana experimentaren (le sobte
són dos típica fentnuens de deuna deformació radical.
cadencia. Lossou a Baviera ha lín a part, i dainalla rad a Von guns milers d'homes armats
En casar-se la reina de PoKahr. La gaseta iontinua sor- fins a les dents; tenim ametrafet actos d'oberta insubordinarió
contra el Govern del Reioll. fint... Berlín, davant d'aquesta dores, fusells, pistoles, grana- @tulla i fer-se batojar, Jagieilo,
desobediencia, deatitueix Los- des de mà, municions a desdir. el gran duc lituä. es decidí a
Müller, a Dresde, ha enviat un
ultimäturn al Govern saxó, s'ha 50W'. I Lossow, per tota emites: Franeament, el moviment no trence d'aquests fets totes les
ta. Menea una proelarna separa_ reeixiria d'altra manera. Al cap- conseqüències possibles. Priposat contra el Govern constimerament, s'esforo a catolitfleta a 'les tropes ie les guarnir- davall aque4 és el
tuït, que és, a Saxiania, certaniel' ofici.
zar la nació; ho provava per
ment, social-comunista. però no rione de Baviera. 11 es posea al
Hem (Trinen mes si us (tic que
per això illegal . En el fons. davant (fels soldAts. L'exercit Ile nrganitzat tutee les pertor- tots els mitjans, per la propa- nica.
7
Es -c/ar que simultitniament
aquests dos actes, eón la matei- baveres queda creat en un mo- bacions de l'Alta Silesia i que ganda religiosa, per la concessi6
de
privilegis
i
per
la
força.
ment,
I
la
gent
es
pregunta
si
xa cosa: es .sempre el militar
he intervingut en nitres afers Els dos última procediments la poInnitzarió dele lituana proque trenca el contracte de ser- aixa seria el prineipi de la ti.
gressav es räpidament. Les cona
a ditorses parte del
eren singularment interessants. tinuadee relacione politiquee
Es pot preseindlia cree de l'ai- semblants
vitut que va firmar amh l'Estat,
re típieament sefParatista que mún. Empra la disciplina apre- El gran duc tlituä era conside- havien d'ohrir el cami de Lituita eanvi de l'arma que l'Estat
sa anys
va donar . Pera en la sea realit- Id Facto del geleral EOSSOW. prussiä, onpassats a l'exercit rat com a propietari de lates les nia a la eutura polOnesä mtts
he servil_ com a ofipesqué ja
terres lituanes To.t el que pos- antiga i mes r a mpleta. Amb
dit i repetit
riCió. aquests dos aetes eón diles
verses vegades que Alemanya ci al, i ami) aquesta patuteia que seien els duce i la nublosa (els tradicions politiquea lituanes
ferente i de diversa gravetat.
hem
volta
cal
una
disciplina
bovaros no eren sind feudes. s'anaven tambA perdent les parExposävern en una nota pae- està confluiría d'una manera
sada. la situació de l'exèrcit que qualsevol moviment sub- mes que prussiana. He arribat Els fendataris no podien dis- ticularitats de la seva cultura 1
alemany. La constitució de Wei- versiu que es produeixi, de la aquesta setmana (Ir Dusseldorf posar Iliurentent de Ilusa pos- de la seva vida.
mar. en el problema de l'exer- dreta n de l'esquerra. ha d'es- per reínrear Enenpacid de Cre- sessions, t'avíen de pagar imTadeu Pelper
cit. As centralitzadora. No hi ha ser foreneament separat isla. feld: despres farom caure les postos eh diverses formes i
avui a Alemanya un exarcit L'ene dele generals Manee t autoritats a totes les altres ciu- tan soils tenien dret de casartato rhenanes, mentre eorlsoli- se ni casar Ilurs fidles sense
pruesiä. haver-és o sax(). 111 ha. Lossow, interessen, abans
simplement. exercit alemany. tot, com. a fets que es Poden darem la nostra situació a la una autorització especial dol
Aquest. exereit està repartit so- adscriurr a la mds típica peleo- eiutat, ocupada.
gran due. I bei dones; el "boEne havem assegurat el di- yarns" que es pasaren al catobre el país, segons una constel- logia del militarisme. San fenes
imprimint-lo
nosaltres
malació de romandiincies o entina- nhmens CiC decadencia politica i
licisme eren afranquits d'arevelen nue a Alemanva la je- trixoe. Els queviures es venen questes obligaeions onerosos.
VISITES .4 E.V CARRASCO
nies. Al davant d'aquests orgade
Dusseldorf
i
les
ordres
arrinismes hi ha con) a tot arreu. rarquia de valore estlí subverEl nostre ami( Manuel Carrasco fou
Quan aquests atantatges no
tida.
ben
directament
de
Coblenca.
un general. Aquests generale —
resultaven prou temptadors, visitar abans (rabie, diumenge, per
borne d'eeperit ?liberal ha Els melle hornee són gent que Jagiello reeorria a la violencia. sersb-mioS atufes 1 Cerrengionaris.
remarcävem Ilavnes — eón tol s
En
monärquies , lossow, per exem- de tenir, davant-afaquests tete. combatrien per qualsevol que Fins els lituans que tot i essent
ells poden& comentar els srnyors-tre
Pie. As e nn egnt pei seu monar- i precisament per la llum que ele doni menjar i honre i que els batejats pertanyien encara a Nicolau d'Orwer, Leandre Cerrero,
prnvA d'aquests. fets. idees cla- pagui. i que es passen a l'ad. )'esglesia ortodoxa eren obli- Frilguera i Duran. Vicens A. Ballesquisme fanälie. Diguem de
guida que aquests generals. en rissimPs. Un heme que no ad- vereari ball punt cessa la paga. gala per mitjans violenta a tee, Grant i Sala. Puix i Esteta.. Fertenme normals, no tener) cap metí la mes absoluta subjereiil
Amh mi vénen tambA un cert pasear al catolicisme. Aquest ron Varls i Tatirmirr, fluía lotee,'
considerad() social. Els mili- del mililnr Elestat, no Co un nombro (lela meus hone coma 1013oPbait. era tan ferm'ette Ja- Bsldirj Rahola. VollCatcgitle,
tare. avni, van a Alemanya amb home 'liberal- tEstat fa. auch Ponys agente 1%1 servei seeret giello no varil•lä a condemnar a toni Nadal, Arsenal, París. Store i
les orees baixee. Tolltnni ele els rnililars. l'afee MeS greta que francas, que han estat amb mi a mort dos "boyeros" que no es molla altres familiars i campanys, enmira de cus d'ull. Aquesta ge- es pot (er en ilineat .eóni
..5ota_men totbom coaformaren a ..obeir. les
tre el!: els: ene integraren la minaria
rierais. ' de tota manera en /To- -arma Ili nfl; riaeri .-fieSpds
'obeeix i M'alaba de Mantenir ramosirions religinses. I sevesaixf, d'Arrió Catalana a l'Afunfarrumf
(n'esta rfonnei6. !Tetas queda
ques d'e limitada de la lliberen la mas s estricta disciplina de mica en mica, s'anà catolit- arresta afilad sertyors Lluís Massot.
a l constitucional. (pian es de- passt PI mnt. ja quo de gräfic — els mee rebojarrate.
Josep Barben!. [luís Guarro. Martí
zar)! Lituänia.
clara l'estat (IP guerra. eom arnh l es mane a la butxara.
El eapitä Parsifal m'ha aromAncla la deeaparició del pa- Esterie i Duran Rrynals.
avui eetä declarat. peonen una D'un ;ra p tó. gent armada. de panyat despres al pati d'una
PER • "FOMENT"' Y PEL
g e nt Indefensa. El des- eseola on ha passat en revista ganisme la personalitat cultuimportänria mes eansiderabl-.
CENTRE DE DEPENDENTS
L'executin del paíe, rossa a les equilibri As 'ffleSSa enorme i 150 deis Se113 homes. El citan ral lituana baria de perdre ner
imalt
de
la
seva
intensitat.
Toa
A
DE
tuneen rrezrecrelar per no com- ele ha arengat amb aquests,
seves man
REUS
y 'l ;, dones, gorn.tes les conquestes eulturals dels
portar, st l'Eetat no té la
nen ele militare i com fine
S'eslarr
azulinos per aeon.eeguir
termes:
lituane, totes les caracterfetl- que sigui.fent
fosen de subjectar Itt gent araro/tests militars Sdn monasairceada la susPensib del
—Rom p e de l'exereit volant, pies expressives ale Ilur ralea i
quice. es dOna el cae abeord mada. llevant-li en frit mnment
"Fnment" ; la clausura de! CenSOO el vostre rnmandant
(le Ilur vida particular estaven tre si' Derndents,
d'un país dr forma republieana crinsideracia iin retiro de etih- in
de la ciutat de
cap i m'havria d'nheir
rstretament Iligades al p a g a- Retas.
vereivitat gire nnt. explotar a El delega? belga s'II:1regament.
quo té dona( cl govern a per(amera- neme, que no solament regnava
qualsevril mnnien!. L'Eetat gire Inial ami) 111i
sone s subvertidores del régim.
de la costra dis"JUSTICI.4 SOCIAL"
Una N'evada fou declarat. tan té la forra de frr nii no au (Calina. Procureu que sigui en Hure creences reih e- lotes, sina també en la manera de penS'anuncia l'aparirid d'una tlehlt fu'un Fatal , En els naiene cir gran
dones. a Alemanya , l'estat
cultura politices, rl nriiilesr, rom mantinguila. Ni saqueigs. ni re- sar i de ristre. El cristianisme /g imió sermanal, amb el tito! de "hasguerra, l'autnritat suprema de
sense autnritzaeions es- que venia ale Pnlania rstva tal- tieiit social".
a multar. tina relativa impar_ quises
Saximin nassh e les mans del
arare . Matarr". aquel! (pie cm
thncia; 01 son Ilse
ment allunyat del conjunt de la
Seed redactada +iris mis prestigiogeneral Miiller. i l'autoritat 5/1(le tercer
prom a (le Baviera al general gime} oree. Nonas ral vrtire la deenheiria. Dime saquejadores cultura nacional de la Lituältia S il elemenis del "Parfit socialista eaInsenw. A Saahnia, con) que hi rinsiria que PIS militare tenen a esperen juaclici al Rathaus. Mi- d'aleshores que era molt més
ha PI govern sorial-romunieta An g laterra. Nnmee POI reenrdar reu-me rara a cara, perque soc tReu renunciar a da ptqlpia inEl, REGIONALISME A
de Sirgner el general Müller el lo rimb qué Clemenceau frac- el senvin de la vostra vida i dividuafitat que conciliar els
FRANCA
tin g uA trehalle dos del primer tä a Foil' en el dies de' la con- mart. Rompen ele renglesl
dos elements heterogenis.
El caneara' Publicista SePfl'Or
moment- Ziegner i Maltee. no fecciA del Tractat.
La unid política de les dues
A Franca. Ire relarions entre
han pae nascut per entendre's.
nacions exerria una influénria oada i Julia publica en el "Diario Jr
Barcelona"
d'abano d'aliir iv, article
Velat i militarisme estan eneaTut ele separa i res no els nneix.
anäloga. Aquesta uni6 primitiEL SUPLICI
ra avut re g nlades, malgrat la
T a liíllim. la bomba. eselnth.
rament tingue solament un ca- lornh el fuereis. tito! que encapçala
viethria, per la que podrfem
indi g nat contra la pmrärter dinästic. El rei de Polb- soreste.e ratlIcs.
DE LES DIPUTACIONS
En el!, el senyor Burlado referei.r
anormnar "hufetada" del nroees
pa g ana comunista (Saxhnia
nia era i g ualment gran due de
errat un minieferi d'Afors es- p revfne . El prorés Dreyfus va
El que s'està fent amb les Lituttnia. Pera') de mira ell mica, Jr iniciativa del bishe frane?e 'pinguetrangers propie i satt negociant posar el militar trances a segon pobretes Diputacions es una s'anaven estrenyent els Bígama nynn Gieurc. el gual ha adrreat als
terme.
rin trartat arnh Moserm1. &macrueltat-. Durant multe d'anys (1110 unid) amtalós paisos. La Directors del Sengotari i coReasiie WuA Al e rnanya, mal g rat la der- han estat les Ventafocs de les unia que arreneava del stall rcs dr Ti .1,-; . a di:b y ei ;ola rinadar
na la drprsuieit datas ni in iet re
1n Ton fr.-serio rens^nvanro dr les
rota , la j e rarquia r e ntinna in- corporarione públiques, entre s'extenia passant per le
al'anuestes idees on forma aradg cases
litnälum al govern sax(i. El gin - vertida. Perh et ras d'Alemanva l'Esta!, que els encolomava tots dr la gran aristas-alas-ja i pene- difcroy c llenqües rreinroni, ene es par.
vorn saxd, marrnifir de menveavni és en (treta manera a pUrt eis nuniti; pare ell no volia supor/ra y a rinalrnenl en la vida de len a Frenen. Acure'. "idiontes"--seprert . nn contesta. \Mire s'irr- de les ennsiderarinmi gonerali4 Lar, i elS Ajuntaments, que els Li nobIrsa. El prorAs romonea anns dennminaeid del 1'1-riel—llamean
ffi g na• Aqueela indiguarid tra- ame fn.. inni, aixir peroné davanf negaven el pa i la sal (enten- en Pis n lorninis
la
de l'administra- IreltV1t1 . (1,-,,e CaS frcs e sri, o ;
dele arles deis genrrals M'alter gueu: rontingent tan tenien ;a Ivessa. en un inefant tot Atenta_
da ami) mot in das la divisió do materia manera ene .e'ensenyen les
rva. lii ha can moniert que os i bassnw hcam tan sap si yeaa,rilt-es
lurrenr-sli; d'afenle
tre remei sitió ter un mal pa- titiahnia en un i tat s t errit nrials
(In/ que la g uerra 'ivil lies en- bi una rerninisrénria dol nasent, per.
de la lircraetira i hist3r;a
•
entibe:3ms u 1 1'3 que exisljen
menent . per,'n el numeral Miiller
una enn que surja
cada regid.
Va venir el cop. Semblava Polania. Deeprée vingué l'acre
PC estima. 1. a — n lemment n un sim p torna lamentable
.4 fi d'evitar que pu q ui atri/nar-xe
que eren precisament les Dipu- solemne en que An no/ilesa pnpnral — el general Müller.
(le decadencia.
al ndsfr.- n-omenfari. ret,retacions
les
primeros
de
rebre.
lonesa
redí
llurs
blasono
a
la
aclaparat. arorda romunirar la
eu7n, cl darrer deis que hi fi el se.
Josep Pla 'Votes s'arraulien en aquesta
noblesa
establint
aixf
rosa a Berlín. quo és Non enInsta esperanva. Perb van pas- rin parentiu simbalie les ni . nr Purgada, niti ai.rd tradnit:
,s/Imitar-ha al seu papa. A Bei're-itat que re.r,enHe
ear els die S, i ele primers
elasses dominante (le les ilnee
litt, tiren nigua
vi. que ja tasen el CM' que ens ocupa. f's
robra varen essen els Ajuntaten prou trol/alls naltirats amis
L'EXÉRC1T RHENÄ
mente. Aquesta postergaeid en na Erif7:11. (1011 mateix ;tete, polo- quer•-ong u:és fortif;rant que el tAeie
saxónia. El fof ten hes lingut
del "srparatisme" (tin pie estanvol asEl corresponsal del "Times" la desgràcia els va donar una neses i
ronseqü n neies . per', As terribledecidiren con- Hssorwest rshativnl, con hn f.st fa tos
a Crefeld ha trames al diari
iOtt de cocal ge , van apa_
vocar, en moments determinats, mil,. el ate "alrancesen amb el quid
ment simptomätie- Si un exereit aquesta curiosa narravió:
reixer declaracions del general assemblees romunes per delibeno te mes submissia Fa-institurufj,w
Ofellar
cional que la que prové de l'hm_ les"En el "Ilatliaus" he fingid Priztio (te ltivera que van con- rar solare assumpt.es patoics. germen de desenrotIlament regional."
més franca confine-1(1dd, dp
vertir
atines(
coratge
eta
conmor dele generale. As una fnnt
Entre
les
classes
dorninants
llavis del seu cap militar, que trino: moririen, però no aviat
perpetua de desordre.
d'ambdues na e' hi hagud
'NAT17124-•
A Baviera. les sesees sAn mAe el rnoviment separatista es una ni de miel viasania.
oninunilat d'interessos sociale.
erntencat de pnblicar-se a! ['enVan passar mes (lies. :N'oyes Arriba el segle XVI. FI s?di de d'al( una ...vista settnanar arre el tito'
greus. LOSSOW es froba en el temptativa de separar ele rhoras invers que Müller. Lossenv nans de Hair pala per miljä declaracions van arribar a fer Polhnia i (le Lituania eslava
•
"Vatura",
es trohit anda rin govern rime- d'aaenturers profesionals. E3 orouro quo la mort de Ices Dipu- ocupat - per Seginum ülrelehrem (Turno aborieit$ gne
eionäri que (in foja rce mAe que trohen reonils a Crefeld can- tacions seria apotetasica, es dir, tim descendent das Ja g ieno. Se- al alliberar la tila del Verdeen de ror(Imanar In seva vinguda. 'Entre timare d'hornea de limos extrp- quo colobralion una magna As- ginwn no tenia fills. La incerti- foursa prrindistiea seta gas5 es troPem
poe tranquilitzador. semblea per acordar amb que tud de Vesdevenidor d'arnbilfie
Lossow i Vol! Kaltr, s'eetabliren
CONTRA FIS RETOLS
(fP seguida relar i rms rordialis- Llar cap As aria tros,' ¡Mimar, sobal il um-las.
•
palsos 'l'inquietares . Despees de
rinie
i
autoritari.
M'ha
simes. El mir vnlia Iran. dreit_
Art eirrula una not iria to- la sera mor!, quina forma presaCATALA
francament,
que
era
cap
de
Fren eiern 1 miela.
jasa
tahliPat eonträria. Semilla que drien les relarione ealre bahordre de l'enterita? militar, km
Per
colta
professió.
1questa rnl-labneari6 estrofa
les Diputacions moriran aviat, nia i Lituänia? Aquesta tnehg- estat arrencades les lequex
tralowns
—Je aso tino de fer res de la mnIt. erial. Ja ningú Sto retreu taita era el motiu de
s'havia de portar -fine n lee idla
sera
incarrera
de la ciutat de ifatar6 que
I nepe onnseg ro‘n e ins . En m'arte:
política. No ene alernany, sind el projecte de celebrar una As- quietud. Conrenrut. quo
eres. m'edades en catea
el Gnvern d . o Berlín. eta tat, rnn _ riutadä francés, d'origen polo- semblea "in atabal/o mortis". tu ha i Polònia solament unides
raen! determinat I Pnm ig del Sets nés. Ningú no hem sap cl nnm. No els deixaran fer testament. podien oposar
una resisténcia
pm-forte dre t . resent, ron) As. Ein dinen "el capità", simpleNo in'estranyaria que d'aqut durable ale ataca dala velas, I
l'exereif. alernan y ttn afee de yo ment (el sen ajudant do camp a guatee dies aparagues a rho- per tal d'impossibilitar
d'una AQUEST NUMERO EA
dependeneia g eneral. nix AR, (fe m'ha dit que es diu "capità ritzd un nou estel m'ah una nosegada per sempre la separacid
PASSAT PER LA alat.
Berlin, &mana n Loseow que Parsital"). >l'han fet venir a va esperanea.., que d'aqui a dele dos pisos, decidí
donar a
supesnrenrila histärica.gaseta de Rhenania fa cosa de tres _set- yuit desapareguda.
la unió la forma mis tachuela-

La Política

EL

racii de
de la mana dels

la "

les sobre Roma

M. SINCAllt, EN EL SEU DISCURS DE El final de la Coi>
rlinciablernegionel
SAMPIGNY, FIXA ENAGICAMENT
de Ginebra
LA SEVA POSICIÚ
NO ACCEPTA CAP NOVA CONFERENCIA INTERALIADA;

Roma, 28. - A totes les ciutats d'I.
tilia han començat a celebrar-se soleme
ses cerimònies de commemoració de
la manca ieixista.
Creona, que fou seu del comunis
teatre d'importants Iluites, la-ira
victbria feixista sha celebrat arnb gran

UNA DELECACIÓ DE TECNICS DE LA C. DE R.
SERIA SUFICIENT

EL GOVERN I bEL flEICllthMETiNuleo
ThIATUM AL DE SA10/414 OCIE,
AQUEST NO iCCEF11

Es acceptada l a representació deis sind i cats feixistes
italians

Ginebra. 29.-La Conferäncia
Sampigny. 28. - Arompanyat
n'ad dediquen llargs comentaris
internacional del Trebali ha dedel ministre de la Guerra, M. discurs prontinciat alije per M.
dival la seva Sessió d'avui
.Manigot, el cap del Govern
tieusiasme.
Poincare.
discutir la protesta fortntriada
Moltes legions de la milicia nado- POilleerd ha innugurat un MoEl " l'etit Journal" diu que el
per la Confederació General del
nurnents als morts de la guerra- president del Corleen francés ha dore'. alcaldes de la provincia i altres
Treball italiana contra noDurant la icrimbnia. M. Poita - nat una nos-a prova de la inflexible
E :loritats han acollit entusiàsticament
menament del senyor Bossini,
r:s representants del Govern del se- ra t a ha prominciat un discura. voluntat de Franea., la qual vol és- secretari
dele Sindicals feixisreor Mussolini. el qual no palia acu- comemant per retro homenatge ser pagada.
com a representant obrer a
als herois de Sampigny els seus
Figaro" coincideix en les tes
ziir a la ceriménia.
l'esmentada
Conferfincia.
coneiutadans, que el President maetixes apreciacions i afirma que
En aquest misatge el president del
El senyor iSlenisain, delegat
Gevern invita el partit a observar una va coneixer i estimä des de la la línia política que ha tracat Franpatronal belga, en norn de la
sera influida.
ca no serit desvirtuada per cap causevera disciplina per nuitar contra els
Comissiil de mandals, defensà
M. I 5 oito'utr tt fett una crida a sa. En aquesta Oren(*) el país seneletrsaris.
.1a validesa d'aquest nomenal'optimisme i a l'esperança Recer seguir:1 el sets cap.
Te. multitud ha ac • amat amb molt
ment, que el senyor Jouhaux
la "Ere Nouvelle" insisteix so•-•;asine el senyor Mussolini i el corita que In Societat Alsacianolorrnesa d'amics de lea t'oses
bre la relaci,:, intima que tenen ele impugnas-a.
ene.-Hayas.
Eitinlinent, la Gonferéneia iladj
rultivit a Saverne, durant la problernee de les reparacions i dels
MUSSOLINI EA L'ELOGI DEL
guerra, una rosa a la qual donä (leutes interaliats. Manifesta el pe- Treball validà el nomennment
PERIODISME
riel senvor
Milä, 28. -- L'Associació lembarde- son non!, Aquesta rosa formosa nadie algun temor que les reserves contra 17. Dossini, ¡ier 63 vota
floreix avui graciosament a la
tetes per Poincaré en el discuta de
te de periodistes ha oheequiat amb un
Els 17 vote en contra foren
finestra d'una casa que PartiChampigny comprometen l'efecte
vi. Temor el sen company el president
ileria alemanya escollt coro a agradós que la seva acceptaci6 ha ertirsos per drIrgate •obrera.
(le: Censen de ministres sensor MusTendal; aelopth per latian'initat
objectin i atine, I a rosa , din,
je< a Londres i a Washington. solini i as representant; de la premsa
una recomanariA dirigida als
mi Mes valor que la multtRadio.
estrangera que e5 troben actualment a per
Governs representats a la ConAssistiren nombrasos perindistes lini de roses que ann e sta casa
EL QUE DIU "LE TEMPS"
guardava i que m'ere' familiar
ferencia, concernent a la irisFerro (te de la paraula el delegat
Paria, - Comentant el die- perci6 del treball.
nviii
fetos
pote.
Aquesta
rosa.
l'AsenciaelF lomhardesa, que l'a ofecurs pronunciat ahir per M. Poinafegeix
el
presiden
t
eimbolitza
.
ConfrrAncin ha acabat eis
rir- Ihomenatgc 1 un periadiste erren- la fe i
caré diu "Le Tenme" que aquest cene treballs.-}lavas.
la paciimcia d'Alsiteiati en nom de la premsa estrangerad.
ha demostrat clarament que cal
en rallibrrament. Si ola
AnehdAs foren mesh apiaudite en adt Lorena
mena avantpassats veiessin la pasear per la Cornissió de Ruaarabar eii Se115 discurses en el< quals di
done. Si els collegues de Mr. Bald- tem que tot això no sigui una disfressa
ca sta TleSirrt destruida pels
eieiren vius elogis al senyor
«-in volen fer sincerament obra de
shrapella, es considerarien femés sota la gua l s'encobreixi la flama
pacificacKs i sanejament. si cap
ticos selament amb poder resque pugui provocar un dia un nou inEl senyor Mussolini fau objeete en
dell
mira
l'enquesta
de
les
reparae
pirar en Ilur vellesa el perfum
cendi a Europa.-Havas.
reehar ditma nració -Pavas.
mitjà
so,done
com
un
polític
de
rosa.
LA CAPACITAT DE PAGAMENT
IaUSSOLINI CAP A B)LONIA d'aquesta
M• Poireare din que no sisa tenir a Alemanya contra Franca i
D'ALEMANYA
perpetuar la discardia al Continent,
Milá, 29.-Aquest mati han rnarfer ras d'e les permites dele
57it el president del Consell, senyor bornes de roen fe que ärlhtle en Paveen d'entendre'ns ben per
Drusselles. 28.-L'Etnile Beiinvitar a la Comiesié de Repara .i el sea seguici. essent
g e" diu que el Govern ha coMena guerra traciaren
, -:anat a l'estació per una multi- nirtzinar la ronseiAncia del país dons a qué nomen; els perite. M. nmnicat al sau representant a
eel ;inmensa. que acudi a retre ho- i aviii iir-maten aziestessinr-la• Poincarg accepta que l'enquesta la Comissiö de reparacions,
etantre al cap del feixiarne.
M. Drlacroix, que opinava que
creient-la viel Una d'Una amnf s s- ce-estilada al Comité de perite serveiIln estat acomiadat per les aum- sin . Si l'ominar«) de la Rtilir no xi de conformitat al tractat per eva- podria t e nir interba per a 1.03luar la capacitas (le pagament d'A- menlada Comissió oir a deleente civils i militare, ale quals el
haguda eatat un f. vit, anib alee :ver Mussolini expreseA el sen g ria malsana hattrien esperaba lemanya; pera el cap del Gotera crits alt Govrrn alemany sobre
francés ott accepta que nitral per
;refund reconeixement per la calti- sobro la pública quietud.
Itt eapacitat de pagament d'Aleresultat llevar-nos les garantice manva.
rata i emocionant acollida que se
Tractant riet Faeliturf d'Alealedel
deute
abatas del pagament
I; ha dispensat a .AfilA.
manya. ha dit que Irá fluctuaArnh tot , precisa il'"Etoile
many.-Radio.
Tarnbé manifestà la seca satistacs, cions de la sosa D e lfliea !irga
Bei ge". el Govern bola ha fet
7 envere els generals, arriata
arompanyada de la mal- EL "NEW - YORK TIMES' notar al seu representant que
i milicia nacional.
versarl , '. i del deseares, monetari
els esmentals dele g ats no P o
APROVA L'ACTITUD DE
Totes les estadons del trAnzit es- ha ariabal amh ratitatrofr que
FRANÇA
-den,mot},dearolms
aven adornades amb handeree i gar- estera preeeneinnt i renovat ele
Nova York, 29.-El "New-York que a tft.-I ronaultid.-Radin.
andes, arudint-hi les atmaritate i
volis antagonismes <lela Farate
sense reITALIA ACCEPTA LA NOTA
raa gran rentada, que aclamava el alemanys. A les regions ocupa- Times" aprova a Franca,
serves, per haver-se ates a l'estricte
13R1TANICA
ran del tren presidencial. amb el
dos ha eselatat ola moviment
de
Versatractat
del
compliment
tul el senyor Mussolini es dirigeix
Roma , 20.--El Govern italiä
provorat expon' än iarn o nt Pe] lles, el qual es la seva única garan13elénia.-Hav a e.
malestar i la vella oposioiiI d'a- tia i la sera única esperanea. per tal
ha contestat favneabilement a
DISCURS • DEL SOTS-SE- questee regione -11 la palitira d'assegurar co que va guanyar ales- la nota 'Imiten j'en prorms art
ti'T-7 - ARI DE LA PRESIDEN- prueaianti. Aqueetee iniriatives pres (le guatee anys ele guerra.
eme sigui Ins itn} el•Govern (lela
DEL CONSELL ITALIA
no sAn obra nostra• liern retal
Estafa T'nits /1 la Cnnterancla
La riipida i favorable resposta de
Um in. 29.-Procedent de Ro- sempre reernpnlo a ament den-an- Franca als Estats Units demostra que alta de celebrar per si fixar
arribat a aquesta capital el tele dele assumptes intneriors la moderad() (le la nació francesa i
eaparitaf de pagament d'Ale.e-retari de la presidencia del d'Alrmatva.
manya.-}lavna.
va destruir tote els rnmors que han
;I italih, eenyor Acerbo. L'esTractant (le les relacions interaPa- cirealat aquestes darreres setniaRoan. 2 5. - Pl Govrrn iteliÄ ha enn:7Y eenyor pronunciara un dis- dee. demostra q ue existeix centrad t eTee s. fmaseah'ere en t les ineintiacions
nes.-Radio.
zers politic sobre el tema: "El pri- ció en l'ectiteit del CelVe71 ;inglés.
anglo.omrrirines soh-e rl problema de
L'"OBSERVER" I LA REUNID
mer exercit i el Govern feixista".les reearatinns.-Havas.
La Exude; riel total de les reparaPERITS
DE
COMITE
DEL
Hacas.
cielos fea ohjecte de perliongate estuT'arte. un - En una informad(' le
Londres, 29. - L'"Observer" escila
BeEnia, 29. - El sots-secretari die: els delegats alemanys ferren eltá
l'Agiecitt Tiaras es eleektrit eue la Cnie la presidencia del Consell. se- diverges reeades. Adhuc la quantitat respecte de la reunió d'un Comité de mi5s;A de Reperaciens, conservante els
riyor Acerbo, ha pronunciat al tea- que demanava Anglaterra va hacer perir;:
porlers segons ea termes del
"Quan Mr. Baldwin. en el 5C11 die- pleno
re Municipal. el seu anunciat dis- d'ésser recluirla por la remi,sió, ritee'
Tracto; de Versalles. dcsi t imarä els tee.
reflexieque
l'obra
realitzada
ja
curs
nte
Plymouth,
pregA
tare. explicant
la trolni exageradas. La xifra que desMes rl erntetet dele quals es erecta
;el Govern del senyor :Mussolini en pees s'acera exirir fent acceptada pel
nes cl cenyor Poineari un, dos i tres necessari_ i detarrnittarA le s madaliters
tes ele rams de l'alimentació pd- Govern de Mr. Lloyd George, xifra
roes abans releatjar la itivitacié que
pagament del Drene alernanc, que
ilica, i la qual te planejada i es pro- que fou abjecte el dia 5 de maig de se ii ieia. no va fcr altea cosa que Irrt fixa: el prim ar de maig ele terat,
franConsell
-calitzar en una segona etapa,
¿emanar
al
president
del
nteu d'un este de pagamente fet
ilnicament mnd;fleah'e en el cas (le
a l'efecte al Parlament
cés que complis els seus compromisos prev; rI T!SelTiMile deis creditors, <e.
alats a petici6 del Govern de Lon-roga deis pleno poders que dres. Aquest esta de pagaments va de ni de set:u-abre. Desenneerta veme lee deI men1 assumpt o Pranea no adatorrk per a la primera.- ésser comunicat Reich per m'tjA cuy el Covern francés no ha traust en. metrft cap rnadifieariée
cara el mitjà d'acceptar per complet
(Piar ultinultum, La fixació del deute
Igualarte, i de conformitat amh el
alemany va (<ser, dones. definitiva i la preposiciA d'una ennferencia plena',Trae:ea els representante e'Alernanya
om
perits
tal
CRISI RESOLTA
de
conferénda
e ia. Una
na tindran participació en la reunió de
de conformitat a les estpulacinns del
ICACIONS AL GOVERN Tractat de Versallee.
estat eurgerida en vl llibre
térnes de la Comissió. per.'< seran er.
per la qual Cesa ha
endavant.
mis
cap
un
pas
ennstituinl
POLONES
enitats per ells a tito: d'informació
no pot ésser modificada sense el nosPalMr.
donar-se
per
segur
que
Pot
•via, 29.-El Govern po- tre consentiment
simp'ement.-liams.
drin j els sens entlegues faran eis imquedat modificat en la
ELS T.T.TURAMENTS EN ESPEMal g rat siY n't se'n+ demana elida
Enana
en
el
encoratjar
per
possibles
forma:
CIE.
dia que procedim a tina nova evaluanvor Korfanty ha estat cieS de la capacitat de pagament d'Ale- camí emprès."-Rnelio.
UNA REUNIO TAIPORTANT
. . vice-president del Con- manya. n, qué es tracta? Dnnes, genEL GOVERN ANALES
DELS INDUSTTNALS ALEMANYS
Londres% 29. -- 111'0M-tetona
zillament, de disminuir el deute aleEl s enyor Drnaeski, ministre. many. cembinació a la qual no ene
procedente d'origen oficis-is conLandre'. 20.-Al 'Dalle Mail"
«Ah. : estrangers.
firmen que les enntratee deis
comuniquen d'Essen que els grans inprestarem
Et -enyor Grahski, ministre
governe aliats a la propisició dustrials de la Ruhr, especialment
No es pot negar la tema IntenciA
d'Ins' -coció pública.
u
el
Govern
britZtnie
per
Stinnes. Krupp, Vogler i Roesth. e.
del Gnvern n egles, per d qttin <is el quo fiç
celebrar una conferinicia sobre remiran <lern. (Untarte, a Dusseldorf.
•solyor Poznan. ministre vale, tract i c d'armes:a tema intenció?
aedo/ exami- arnh Una prnhahilitat.
rrparneinne.
les;
dIr Stanley Raldwin m'ha (litigie fa
nados pel Consell de Mit< ist
. ministre de l'Exterior
Es mnIt prissible eme acceptin
tres dies una invitació per tal que
nngK.s. en tina renniA que se pet :einns de le, antoritats b^Ignen. les
ha estat designat seda- assistíssim a una conferencia internacelebra:1'ft aquesta mil/Pian tares mar.temn irreductibles.-Ila1 d'Estal del mateix mi- cional seta els atiepicie dr la romissIA
da ei clemä nl rnatf, nhae,s d'em-Bayas,
reparacions. El primer ministre an- prender el primer ministro• se- vas.
cles M'ea ennjurat per tal que refleREPRESA DF NEGOCIACIONS
nyor Balifsvin. PI 5011 viatge a
x;oni almenys tres ceps allane de de - Swansea.
Berlín, 29-al:Agencia Wnlff anunF.T. PARLAMENT FRANEES
Chore les er-ves pramicieinns. Perd.
Eis ministres hrturan ele de- cia que a principis d'aquesta Selmaea,
29. - El Parlament qué dice-miel una Conferencia :aire- cidir si el enntingut iraquestes per mediacié d'una alta personalitat
I;ari..es ha estat con< oral per nacinnal? SeSn tants els prehlemes nne rontestes a In proposta anglo.a anclese. seran represes les negoc ias ihnn presertat al meti esperit en me- pol o no justificar que el ra- ciena entre el departamem alcmeny de
al 13 de novembre.-Havas.
ditar <obre l'assempte. nee encara no
y en de Londres unir dingoi el eampasicions i els.departaments sIe a
14)I NCARE DEMANA OrE
pngut treurein una idea clara. A projecte d'invitar al Gabinet. de mate:xa mena francés i belga. /UTAir!
sita
ele
Arclaterre
fet
un
devaesal
SNTINGI7 L'ACTrAI,
Est al s Un ile t pren el re p ari cus Cia C. :(WA que havien quedat trana,a"
ben !temor en trartae dets mente dis- les investigarions orle slmain des del dia (le l'ocupació dele lentitoDE DIPI*TATS
29.-El president del curses damia icals. Peré jo preetettn: (Te reatitzar amb Ini' jcele nie fi- ne alemanvs.-Radin.
spnvor Poinearé. ts !la (manta eran/esas inét :Is i cnntraelicto- xar la capacitat pagament
ST I NNES SOTME3 ALS ENmte nei.", de .derna2sr que !sigui ris cris res-va aquesta Conferencia d'Alernanya.
(lI
pI NAVE.1(rn.: INTI,IF.j1m.\1%.1IiAilr'S:\TENUTN
nsat in g ut el nombre, actual de internadonale
UN DISCURS PaTTHOTIC: DE
rúnica soltr iA e la meva manera
M. CAILLAUN
EONDUIRA UN ACOTID
de V e llfe-nfeei :11 Peincare-.
Valenciennee, 29. - ial. Caillaux ha
Dusseldorf,
2 0 .-L'industrial.
la Cesm i ssió ele Reretracione mamen;
proranciar un diseurs a Denain amb Stinnoe ha soirm>s als enginyers
': •N Fe d.L ES LLENCA A UN la., partas n reelami o les pateeeirs
motiu d'un 'tenme, drmat per 'a Lliga
interaliats un pla que emite nna
-eneesentad es cite designin tina O - te- dels Drets tic l'Heme.
Lt..\ r, EN AUTOMOBIL
„. (ii nihra, 29..- Un veil ceta' rror : A per estud i ar la earneitat d'AleL'ex-preeident del Censen ha (tecla- base digna de diseussiA i que
menva
i
sentida
elestinada a produir un
per reclamar d'aquesta un
rit o hotel. tr,alt , onegtet, ontue
-a l que no acceptava el principi que
Poh larié de retraté,. eonilu'ra nrnerrena de restaurar : A financ i era i Franca es veles frestrada en el cobra- arord ilintre de por.-Ilaillo.
rana.,
all an t omabil, alMn , probable- manetúrie ; en 'sia nreds
ment de; la indemniteació alemanya ni ELS usrvis UNITs I L'EVENMea! a ransa Tito 7,11-0.7 0 atar
does . • Tet
nn marliftearia
Tl i Al, EMPRESTIT ALEMANA'
tan m'e en la ineerturetat actnal.
mes min'm el Traetat nie Versailee,
Nava York, 30.--Parlant do.
d'hagenans mental. llanca el
Examinant el problema ele les reina3,11re5lg e a toa velocitat en di- la eme no estern disnesars a qua es racione crea que la t‘rrega de les re- la reunió de trenies, eilis
' er.ti d al liar,
nresei ndrivi d'anuesta Comissat, a; cite
és un dente ele la civilitza- americans diuen que (t e molt;
l i 'ant ombbil se subtn e rgi a s t m recreelnafla per eaS1 a>, el'. paracions
g int (Me no trobaria ran incoa- probable que s'autoritzi l'emisriA.
afe
ti tis an¡nz,-,
T-fem arrihat al limit de lee cedies e er la disirregatié d'Alemanj.a si() d'un fort emprAstit alemany,
inMrea de prafint1111. Enrara na ha n oclit
passaremenndiriA que annesta fine el resu'tat I . /1 la qual emimaiA ehe Estats
(Ç''''' roneeseions i d'aquí no
t„itrs t el t ntIca ni el caeläwir
<Te
:espantan de l'estire del noble en llar Units prendrien part mol printIlls ortunat empleat. - Radio.
Paris, 29. - Ela diaria d'aquest
dret de disposar de si mateixos, però cipal.-Havas.
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SEVERES MESURES DE CÁRAC1RÏILTth ::
A LA RHENANIA SEPARADA :: LA REPURICA
CONTINUA AVANÇANT
''

'Berlín, 219.--El Gdvern de lina'
Iren ha adoptat una actitud energica referent als Governs de Sa.x finia i Baviera.
El primer ha trames tina comuniradió concelnula en aquestes termes:
- "En virtut (le l'actitud d'alguns
membres comunistes d'aquest Goverte, incitarle per TIMA de proclames a qué la poblada, e.orneti fletes
contra les autoritats del Reich, el
canceller exigeix del
president del Censen siseó, senyor
Zeiehner, la dimissieí conectiva niel
Gabinet. El Govern del Reich no
reconeixera en avant el Govern sa-

A BAVIERA
DIVERGENCIES ENTRE EL

GOVERN BAVERES I VON KAR
Berlin, 29. Als cardes oficial+
de Munich s'esiorcen en ocultar la
divergencia existent entre el C,overts
i el comiscad Vee Kahr. En un Cien.
se I (le Gahinet sta tractat (le la desMudé del genera; Lnssnw pel Govern
de !limen Sembla sertm que el Gabinet haveree na aprnva von Kahr.
Quant al retret d'altn rmairitl dirrgip
per aquest darrer a tot el partit
roba sin relsó a la premsa nacionalista. 'a miel emana de wat des
de fa alzan; dies la dimissib de la:.
Saal Govern de l'Imper i.
Una declarada del comite directer
del partir nacionalsta a 'reva
c°;"plet l'actitud de von Kahn i exigeix
in retirada dele socialistes (Id Govcrn.
-Radio.
CONDEMNA DELS AUTORS
DEI. COP DE KUSTRIN
Kottlnis.
- Ett la eentencia del
tribunal pel cop de mä de Kustrin, l'acusat principal, comandant Buckdruz.
km . ha estat cendemnat a dcti anye de
fnrtalesa. 1 el comandant Herzen a
vint MCSOS (le preant .-Havas.

La nota Iliurada al Govern de
Baviera invita a aqueet a restablir
la legalitat constitucional amenacant, si iiixa no es realitza, a interrompre el pagament dels salarie de
la Reiehsvher Inas eresa.-Havas.
Berlín, 29.-El president (le I'hnperi, senyor F_bert, ha autoritzat el

canceller Stresemann perquè destinidal el Gavern de Sax nmia i que
per a substitnir-lo dealgui un comissari del Reich.-Davas.
Dresde, 29.-El Govern ca yó ha
rebutjat l'ultintidum del canceller
Stresemann, per considerar-lo in-

admissible.
El Govern saxó fa constar el- mea
ferm propaeit de romandre al seu
ELS MINISTRES SOCIALIS-

.aaae,•Ü

LA REVOLTA D'HAMBURG
UNA PENA‘ DE MORT
Hamburg, 29.-Un dele cape dels
clemente comunietes ha estat condeninet a mort.-Hayas.
LES LLUITES A SANONIA

23 MORTS I 31 EERITS
Berlín, 29.-A Freiderr (Saxónial,
dure els ohms i im destacament
de la Reichswele que liana acudir
a la d i ta poblachi per cite ntenir Forelre, hi ha hagut una sagnant topada.
Ele manifestante les ernprengueren a
cope de, mira contra la Reichswehr,
contestant aquesta a treta.
Sentida eme de la topada han resulta t vint mort.; i vint ferits.-HaVr13.

:14 1111
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La Rhenánia separada:

Gelsonkirchen, 28,--KI total
de la jornada ha transcorregut
nmb calma a lea armes 'trance-.
sa i belga en que estan comprases les ríntata eaparatimtes.
El Govern provisional tracta
d'entaular negociacions amb lea
nutoritate d'ocupacid.-Havas.
LA REPUBLICA S'EXTEN
Coblenea, 20.-El moviment
reptil-dicta moguoix creixent. La
república rhenana ha estat pro-.
clamada a StiderhelM, Kint
Monsingen.--llavam,
UN COMUNICAT DEL
DEL GOVERN
Coblenca. 20 . -En un cornilnient facillitat a la premsa pel
Govern provisional. aquest
tul romple de l'amplitud que va
nm p nlint el Vnoviment separatista.
Afegrix que el aoven es
mostrattä molt rtgarde emb ele
promotora d'avalots 1 quo la alhinebl es considera satistant'iele, - %Vas.
UN nru 7 p nr. Pourres I-NA..
p,IGNALISTES EA N I)EATRE
MORTS ALS NACIONALISTES
Ditaseldnrf 211. -A Walheim.
d'isitricte d'Aquigrä. al guna p o
-lidesarny.judatsper
nerionalistem que havien arribat.
en un autocar:MG atacaren ele
separatistea, eausiant-los
mort i tres ferits als (piala remataren despeé.; d'haver-sels
endut• - Hayas.

París. Telegrafien de Berlín
e "Le 'mena!" eme el, cerdee social iste s berlinesos cle.saproven la intervenció que ha tingut el canteller Streeemann en rincident amh el ministeri
(le SaxOnia
Tambe es declaren conveneuts que
si (l'un moment a l 'nitre el cance-ler
nn obliga el dictador ven Kahr a caPii.
tular, el Gavera de l'imperi s'enderrocarA.
Els reaccionaris redoblen Ilur activitat amb , 'altjecte de !substituir el (lo.
vern actual per un règim de dictadura multarRe considera molt. probable ipotser
imminent la realització d'un cop d'F.stat.-Ilavas.
•;•

NAR-SE DAVANT L'ULTIMATUM
Berlín, 23.-Ele ministres socialistes han arribat a Dresde, on han
celebrat una reunió per procurar
arribar a un ;tened sobre el conflicte amb el Reich.
Tots els partits es mostren una!limo' en considerar que el Govern
(le Dresde no not inclinar-se davant
fultimittuin del Acida-Radio.
EL GOVERN DE L'IMPERI
NOMENA UN COMISSARI • A

l'Imperi.-Railin.
SENSACIO A DRESDE
Dresde, 4.-La noticia de Eultimkturn del Govern de Iluiperi al
Govern saxie ha causat gran acusacié. Durant la nit del discalite i el
dia (Fallir se celebraren extenses reunions del Consell de ministres per
tractar de la situacib.-Railio.

guA la panela, la qual, ()espité§
de gratis esforços, va aconseguir impedir que es realitzre
l'intent dele obrers, havent resultat quatre morts i 16 ferits
a conseqdencia de la hulla.Plastas,

A Berlín es tem un cop
d'Estat

TES DEL REICH A DRESDE

ELS PARTITS SAXONS CONSIDEREN UNANIMES QUE
El. GOVERN NO IIA D'INCLI-

SEVERES MESURES
' Berlín. 29.-Davant la negativa
del Envero deDreede
tiounetree
Eultiiiiiitunt del Reich, el overn
de lit/loen ha decidit nomenar un
comiscan del Reich a Saxania.
El comandant militar la pres
adveres mesures per reprimir qualseco! flirte ¡<flete encarninat contra

Constantinoble, 28 .-Després d'una
sessió celebrada pel partit popular,
sota la presidencia de Kemal Patxé,
ha presentat la dimissió el Consell
de Comissaris.-Havas.
Constantinoble, 29 -Després d'una
reuniú celebraila pele representante
del partit popular, el Consell de Comissaris lea presentar la dimissió.
Segons telegrafien d'Angora, l'As'se/alca nacional ha aceptat aquesta
dimissió. Es creas que Ismet Panca
cs (arel derce de la Presidencia.Hayas.

Freiberg. 29-El totpl de les <-fc
eollisid que s'esdevingud-tiensdla
dissabte, en aqueitä eintat; . dntre els
°brees „vaguistee I mi de:tacament de
la Iteichsuiehr - puja a 23
. Morts i 31

xe'e."

Les reqions ocuoades

ELS CONSF.I.LS r.roxamics

nr

ADENAUER. VOL DECLARAR
REPI - TILICA TIIIF.NANA
DINTRE Ef, QI • ADRO n'E 1.1MPETII ALEMANY

LA RUHR

Dusselder f. 29-Ele Consells econòmics han cemeneat ja a funcionar
a quasi tota la Ruhr. Per ara no semhin que els.patrom posin en execticid
l'amen:tea (me ven fer de dedarat el
leck-nut general a Dusseldnrf.
Una reunié d'obrers sanee feble que
havia estat or g anitrula sense nutorització previa de les autoritats (1'neamacié fest sugpesa 'tibie a la tarda per
l'autnritet militar.
Dos crnts cinquanta d'aquest intentaren, cense resultal, posar en 1Ebertat
els manifestante que foren de.
tmetne
anda matin dele distnrhis del
divendres.-Ilavas.
A ESSEN
4 MORTS I I C, FF.REI'S
ELS 1.1f,friRES

nr.

rill mili:ferial !un
Piid per a
-cap del ola Gota

Eohlenca 20. - En una en!revista atnh els periodistes
Malthea ha drclarat qua Adenauer ti. la intenoiA de proclaCoblenea
mar nvui mateix
repaliea rharianr., penin dIntro
el (binen l'Imperi alernan.
-Radio.
FERITS A GET...SENKIRETIENtIohmnkirchen, 2 8,-A crin
seqiIt'meia %l'una manifestarid
o'obrerá gens° treball que es
drilleaven al saqueix, la noticia
en e va yelmo obligada a intery,nir-Iii, dispersant-los. flan resulta! nombrosos ferits.Ravas.
E.LS SENSE PEINA
DESORDRES .A DUSSELDORF
Dusechlorf. ag.-Nombraseis inagatzerns han estat saquejats. havent intervingut en els successos la noticia,
que ha dispersar els manifestants, fent
nombroses detencions.
. Totes leallactigurs han tancat loa, seres portes.--ITa v3 s.

LA CASA

KRUPP DESTRITrs

Essen. 28.-Hi han hagut algtms saqueigs.
RIs Obrers han destella. els
'libres de emitid abilitat de la
fabriga Krupp.
Un grup d'obiters sonso treball ha intentat. enquejar sin
slon
que
havia en
una hareassti, un) ii i intervine

n
1
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"LA PUBLICITAT"DONARA
UN NUMERO EXTRAORDINAhl

D'UN TO DIFERENT DELS APAREGUTS FINS ARA

Contindrà nombrosos gravats reproduint diverses interpretiteions mitigues
de la diada per dibuixants vuitcentistes
i contemporanis.
En aquest mateix número apareixeran
les bases d'un concurs entre estudiante,
que no els imposarä la tortura de saber
de memòria els libres de text, però si
la paciencia d'haver-los llegit inteligent-

1 111111111111111111 1311111111111 11 11I11111111111111111111111 11111 /iil
:
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1

1

1 ment i antb esperit àvid de facècies. El
premi serä important.
A precs e molla subscriptors, lnaugurarem tambti una seeció de petits
anuncie; classificats, de preu de cinquanta certims les deu primeros paraules 1
deu les nitres.
A tots els que dositgin anunciar en
aquest número extraorinari els preguem
que no retardin Ilttr comanda, per evitar que l'aglomeració a darrera hora
ens obligui a restringir l'admissió, per
tal d'evitar irregularitats en la sortida
ió.
repartiment de ¡'edic

¡a idnimaitedivirmafflomi

Diserte, 30 d'octubre de 1923
SERVIA

Tr111,1r1TAT
"eue

METEut-UiLuulL
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UF. t..A1ALUA
cl'OCtubreb de 1923

1. BITCACTO ATMO9 'ERICA CENERAL A LES
7 DEI. MATI. (Obaerreelan. d'Europa, Nord d'Atrios
rdiluntie, rebudee per teiegratia recriar Hiel:

Continua el regim de bajaes pressions al Nord
d'Euro laa, havent-se formar un Ileuger mínimum
seenaulari al Nord d'Africa. Plou a Irlanda i a les costes de Valencia. — Baixa el barb metre a les costes
de TOest de les Illes Britit niques, indicant la probable pertorbació atmosférica en aquelles regions.

A.

2. tIESTAT DEI. TEMPS A CATILIINTA A LES
DEI. MATI. (Dbxerrarian * de la Xara s metenroldeirs
earatnan, rammende * per tel¡itoni:
El bon tenme és general a Catalunya, observantse atarlas miente a la regió costera.
Ha nevar als lleco alts del Pireneu, havent arribat la mínima a i grau sota zero a Puigeerslä,

tat de les coree, encaro demanfi me
de.tZiluLn quart i mig de set s'aixecil
"Ca
461 . comentar que ahir feren äs d
la paralela els senyors Par. Puigma
ti. Amargós. Alba i dos regidor, mi
Nomes cl senyor Par parla en natal
i no sabem si els a tres senyors Irr
terca sä de la paraula estranyar
que no li sucede cap dany ni perjudic
Els delicias castellà del senyor Aló
peras, ens ho recompensa,
sessi5 fon tiren degut a
l'absenci
del síndic senyer Vi a Teixidó, el re
gidor que, segons ell, es Tamo de l'A
juntarnent de bo de bo, car ens vejé
rem privare de gaudir la seca florida
i terma oratòria que ri ntereseat, potser
per no isser politic, no escasseja gens

ni mica.

Rectificant al con-gut negociant senyor
March
El director de la Tabacalera

& VENTS SUPEItIORS. A BARCELONA. (oriclat- gro de Patmoalera ! linee. a len 7 dr,
.00:
Altitud, memo:
250, 500. 1000, 2000, 31t00, 3750.
Diraceia:
. NE. ENE. ENE. E. SE. SSE.
Velocitat metros pm emeet
3,
6,
6.
4,
5Piafó de núvols a 405 rnetres. Strats.
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA IiNIVERSITAT DE BARCELONA

Horra d'bbaero ocia: 7, 13 i 18 horra
I3ar5metre a zero i al nivell de la mar: 7618, 7627, 7636. — Termb raetre sec:
19'1, 177. — Term ametre humit: ta'S, 146, 1 39. — Hinnitat (centes sienes de saturació): 77, 39. 64.14'9,
— Direcciä del vent:
NNE., ESE., NE. — Estat del cel: quasi tapar, qua si serè. — Classe de núvols: fracto- cúmuls,
cirrus;
cirrus-strats.
Temperatura eslremea a Tornbra

'!".Itocirria: 20'4. — Mínima: 12' 9. — Minima arran de terra: to'S — Oscillaciä termometrica: 75
.—
Temperatura mitja: 166. — Precipitacid aiguosa. desde de les 7 hores ðl dia anterior a les 7 horos del
dia de la data: inapreciable. — Recorregut del vent en igual ¡culpo: 117 quilametres.

LA SESSIO DE L'AJUNTAMENT

Sr. Bastos, en atenta !letra, en
prega que publiquem la nota se
güent:
"Trobant-me a Barcelona
m'assabento de les manifesta
cions t'eles a la prerusa pel sPnyor March sobre la nieva gesti' eom a dirootor de la Tahttealera.E! 111P11 carinyds respeete
Cansen d' A dministració, al qua
no he pogut c onstan ala en] veda
de contestar (legua:0)mM en
aquest moment aquestes falses
imputacions sobre el resultat
de la nieva gPsiiö etun a director. Cap importància pot tenir
f Mimo id g ratuita que una altra g est id batuta (Instar encara
majors beneficis, per.'• personalmont barg de dir al paf,: que el
primer any de la nieva gest ió
au g roentar la Renda de Tabars per a l'Estat en el vint - ldos por cont, i que la sola mal
sfe le•: d'inentaprensible
gnandia del argayo,' March t e s la

i po r gP vnennt gestid
nerseetició del enntraban. sena
se apasionament contra ningü
perannalment, sitif1 contra tots
(do que del eontrahan es beneficien.

S'aproven tots els dictàmens :: No es fa gaire ús de la paraula
Important proposició sobre la tramitació d'afers municipals
S'obra la sessió ord izaria de primera convocateüla a dos quarts de si v
presidint senyor Alvarez de la
Campa.
S'apreva l'acre de la SCSSió anterior.
F....s , pasca al
PARAULES DEL SENYOR
ALCALDE
Entre abres Oficis i comunicaciens
hi ha els següents:
Diversos oficis del Gevern desestimant alguns recursos d'alçada interposara contra diverses cases.
Un abre del Govern civil concediat

passatgers als carrers i places d'agitesta ciutat no autoritzats com a punt
de passada.
S'aprova.
El senyor Alós. que no sap del que
va. fa quatre premmtes que ningú sap
on van i acaba quedant-se tan entera;
com abano.
ORDRE DEL DIA
Tots els cEetamens de les diverses
Comissions són aprovats.
La majeria sän de tramit o de pec
interés. Cal cementar, entre altres, SIS
següents:

Les censure; que pele esnienlata tetes i porsotiris se. m'a/fi-Pi-in, sola pod a n proffteir-n i e Ore_
isfaceid, puix que re • av e r g onviria nierAixor h'anluitduinenl dala
eneinies de la Renda del me,'
pala . tole estie enea eroga( ..le
defensar. --.. Bastos,"

sal , un resurte de la ir; fartnació i pelició que formula i quan sigui hora el
seu resultar.
A un primer ta',6 rinteressat, sota
la seva assignatura, coneigmara suse
I
eng ataran i clara la reclamada o informad.", que vuigui. L'Oficina passarä el
AUDI
E NCIA P R OvINM A L.
taló al Negociat corresponent el ma:eix cita. El Negociar , tot el més tard.
VISTA DE CAUSES
tornara el segon tetó ''endema amb la
A la Sereid primera alta prenota de l'estat de l'afer, signada pd
senta! Joan fria/ 31in g ii,./.. procap. Si l'expedient no foa al Negeciat,
cossat pel debele de flirt. En
armes t fara la reclamació al Ere ore sia,
e' final tornara el sego» taló directa- Falle del judici PI fiscal la' ni.dificar les conclusions en el
ment a l'oficina d'Infetneaciú.
sentir d'aprreiar fet coto a
Neenciat d'In g resara . Muni. delirio d'estafa, i va sollivitar
cipals estahli ea una oficina amh un pul uit peoPPSSal la pena .11 . dualfuncionari enrarregat d'anotar les re- Ire Inesoa i 1171 dia tritures! uta clamacions relatives a casaos concrets jota nids la corre,m-ment mdem_
d in g resos municirals, quan es traen
nitzacier.
de re h les nendents de pagament, en la
1)avant de la Seeci.S tercera
redacció dets meals hi pot haver de fet
uta corp paretrut els processats
Lea reclamacions pasaran immediata.
tumeraind Valer. naeamora i
mein a grup earresniment l'encierre.
gat del nual, si receneix l'error d e fet, lenta, luego Halados. atensal
ordenara, sota la seva respoasabilitat, tle fui!, Els fi,eal va dernanarlo, la pena de guaita , a0VS. IlanS
la sla s nensid in s erina del proced'ment
recaptador corresp anent. ner 1/9 terme mesos i lITl dia de presidi marde 5 dies, (Imane els nteds l'interesa:ir reeeional i per :11 Clumeraind
A'alers. la pena
ais anya i
presentara la r('clatnació escrita, i
grup earresuorrear rectificarii. si cal, d'a ele pre,idi trapa . , rn d s la indenunil zaeide correaponent.
error. 1)e le; entres de suspensiai interina en si g nar: retan el reca itana, o
PltESMEN't'

rR MICA JUDICIARIA

exempci' de subha sta i eencurs solliciUn de la Conds.si6
tat per l'Aiuntament per fer obres a denant l'enderrocament de les barrales Cases Consistorials.
ques de fusta existents a la muntanya
Una comunicació del regidor senyor
de Montjuic. entre l'amiga font
Francesc Manyé renunciant el arree l'Estrella i la ca s a Laribal, concedint
incompanyia
-er esser conseller d'una
un terme de vuit dies.
ampatible amb l'Ajuntament. S'acteaUn altre del Negoriat de Cementi-.a la dimissió.
ris cancedint a 'a Casa de Caritat el
participant
alcalde
senyor
del
Oiici
trasllat de eadavers en atitorami6 per
que s'hattra d'ah sentar un quants des. dins del Cementiri del Sud-Oest.
neme amtest efici. el senyor ALVAHi ha un dictamen de la Comissib de
7,1'7. DE LA CAMP -\ explica e: rno- Fomant demanant que es concerleixin
a
seu viatge a Madrid.
pee mes de 3 05en pessetes per a la
Digné que haría sortit impensada. construcció d'aria tanta i vorera. El
ment per parlar atad, el sots -seerca ari le ensair ALOS. (me és de la Cornissid
t;evernacib, al qua l exposà clarament de Fament i a s sisti a la Jama on s'a.1s aseen-entes administratins i el tute cre-di passar el dictamen al Cansisteri,
•.na relació arnh l'interés de la cintat. dial que <roba un pera eleva + set
aPI ene en pedem dir asairacums
una turca E' .en v or P,t'tr; Xr ARTE ti
P-.,colona. He de declarar ami) <a- diu que el que s ha de construir és tina agent executiu. E's encarregats de grup
rituid de
41tir. en
'lit.
seran re snoihables de la reseltició dins -. 14-locclotli
que he trohat tota mena de tutea i una . vorera. El senyor Ai,ns
ale rllie ll ga'eSSZI. Va ardel
termite;
1. per part del novena. Si un
de
lea
ree'amarians
encara no gaerla cenvenent: 'vaina
ribar el n n-.1t proz, i.iont tranuestit
fer tot això, dones, fära cu'- construir-se una tasca i una vorera m'esta nema, la iust iiieació de les rueda
senyor lienet Salguds
de
twistri
documentalmetet
riatereasat.
v
e
s
exnliracians
del semes haeares. N a
A Iva ro/. el qual prenstrit pisasesde l'oficial majar de la Prestnyor PUIGMAR T f Per ene no Ca- Passats el; 5 di, de auspensid, canti- side de! eärree oen l a daaaepes , a
Come'l de ministres maní- prora ndc dir • arnen?. &mara el se, nuarä itivaria ldemmt el terocediment,
Jee el dia /2 d'octubre de Io2.1 m-- AT.OS. Per fi. es Ilegeix rinfar. e,ent responsable rencarreciat de grito les den del
—rara
ASSENYALAMENTS PER A
Inteenarinial me del dictamen, i el senvor ALOS diu de les molesties i attecessaries nee ,'nen,ionin al co ntribuent. alai con; (lels
-ries Elecriques. la clausuro
AVUI
que aixi queda Mentan
periedicis
que pugui soirir rerari mu1 -erä el dia primer de juliol dt.
AUDIENCIA TERRITORIAL
PROPOSICIONS
niciral.
Sala plantee:L-1
E.—La informad& que, rom rota
altra de "jefatura" /l'Obres pfiUna de's senyors Par, Argimen, Pus.
quanlia.—Societal Ger! dignes del (le yera civil maaifeatant (mal. Proubasta i Sala pernue s'oled urt la tramitada (ratera
mans i Font contra .1iigust Esate. en vista de 'es instäncies del se
eredit a diopiarid. de l'Alcaldia per la g ra t uita. seril coles:ida i faci nada a taub Balltis.
e ir Josep Saler Moren demanant l'a
nuantitat 12. 000 pessetes ser atendre ''interessat dins de les 72 flores dc
Sala segona.—Vila franca (IPI
--evació de noves tarifes i poder posa/ el seres » ; de higienitzaciódHostairanes. fórmula. sentare que no hi hagin d'in.
tervenir dos o mes negociats o ofici- Penedes.—Executiti.-13anc 1ii.1
• cierulaciit 2 catees mes per al ser- Arremeta.
nes farultaiins, que al-shorea ;emes r Penodes contra Frances,.., 111.1:- aúblic d'autbmnihris entre >in;
Una apra deis senv q rs Anlarcais,
relorrix
Arlr'a del Besé. i Ho s pitalet. i !'ofici elas arn. i Sala esamité el d ia 5 de' mea termini s'amurriar:era a raó d'un ri ja per
Sala segona.--P.gueres.—Poameor alcalde de Barcelona com., que ve s'i l augarin oficialment les F.s- cada centre que hiel (l'intervenir.
brosa.---Josep Ca.plbait I-'orrial
• 1,f raccinns que diu comeses en
S'atan-tea la proposició.
coles del Pare del Carinard6. Aprovada.
CuatII
: a Antedi Itelat Frituras.
(L'o rearlitzadin- d'aquesta 0;icina
Una a'tra lela senyors Puigmarti,
vació de l'esmentat servci púSala
seuona.—..1rolieneia.1—
. el senyor Governador ha resolt Fent i Castells perque ''Ajuntartient d'Informació és un cremad del senyor
alcalde Durant 'a r.esdit de l'Ajuma. Menor quanti:t.—Casimir 313'1'acerar les tarifes de les rlites instan- aprovi el segiiem procedimelit que renaa i • dahin ', arraigué a la tribuna de 1.11,11 eónlra Societut As la i
c ias i que es destinin els dos cotxe... eira per a la tramitació cTafers munialt re.
Companyia i
la Premia. Ens han astegurat que
desestimant l'escrit de l'Alcaldia, i pe) cipals.
ne
tant no imnasar les multes que prom.,
1.—Queda prohibir l'accés del pü- timba cap sou, malgrat la gran feiAUDIENCIA
PROVINCIAL
nada.
ea. car ''Ajuntament no te competen- bl ic a les oficios . ; administrativas i
lie g e si
cia Tier tensar traces a aquesta coticesLa última proposició que d'un xic
1. 1-ce de si la mateixa oficisi de caracter . purament governatiu, na hi hagi j et una ~reta de citació. trul s iii, s'aprovii, és Una del senyor Vich.—Dos orate per estafa i
lesions.
rar per can pasea la línia d'autbmnibus En autiest cas. cal que 'interessat vagi Pitiemarti de tnanant una subvenció
Secei4 segona..--Orist.—Exea per una carretera de l'Estat. nt nn
amh la papereta i a la que es precisi. 3.200 pessetes per les despeses (ale ocasionaren els diversos acres de la festa pendieM billtete falsoa. Oral.
posar la multa que és injustificada. pes-B.—Que- el Registre General de SeSeeeiö tereera. — Suil.--Bobaq ué el senyor Soler pot establir els iti- cretaria estarà rd ert al púhlic durant major de Sarria. E! senyor Puiamarti,
tori. Josep Valle. Oral ,
neraris i tarifes que cregui beneficios les hores reglamentarles Els decanten a després, a' desliar,/ de l'Alcaldia,
quarta.—Ilarroloneta i
Per al pählie.
cem permisos per a canalitzacksis al- es reunir,» l'alcalde i els tinents d'alGranollers. Cinc orals per ledigné. que ell havia promes
tres semteants, ami cem teta mena (1.2
El senyor Puiemartf. Smb i Pont
i furts.
cemprobants r&atius a arhitris i impos- aquesta subvenció. i /ate si el Consis- si,
presenten tina proposlci6 demanant que
s'interposi un recurs d'al ç ada a ¡ 'ea tos municipals que han d'ésser presea, tori lla g ues cencedida !lamia ‚balats directament als registres dels Ne- nal el', i el senynr Par li conteshi qus,
enearregai del despatx del ndnisteri
de saber-he abans ohlig ava a minar a
gociats. podrirte éseer-ho cada dia
P reterir contra la resolució dictada pe!
la votació. El senyor ALCALDE, desnon a dele del matí.
governador civil craquesta provincia,
pres de Ilegida la proposició. digné que AQUEST NUMERO HA
aprn vant unes naves tarifes i autoritC.—En els baixos de les Cases Cones podia concedir la subvenció, i que
zant la circulació de dos ca.xes /71P9 sistorials i en els altres edificis on
Pe ' al servei d'aittämnihtes entre Sant
hagi centres municipal; s'estahlrä una Mide no havia de sentar absolutament PASSAT PER LA CENAdriä i Hospitalet, i desesiimant Tes- ofic'na especial dinformació i reclama- cap precedent.
SURA MILITAR
en , d'aquesta Alcaldia rela tiu a les
Aquesta oficina estarà dotada de
Després de cada proposid6 el prjmer
talonaris numerats, en la matriu de les eignant s'aixecä a explicar-la. Algun
Ortl reo ienresa des al concessionari
OfOr Josep Soler Moren per prendre quals Chi anotará el nom de rinteres- regidor, que volia estar ben enseben- lamo n
s
a
i

n i tes

EL GOVERN DEL DIIIECTORI
HAbi ESTAT SUPRIMIDES j Diä4tiONS:REGIES DigkeENTANÇA
_,
S'OBRE CONCURS PER PROVEIR ELS CARRECS DE DELEGATS GOVER.
NATIUS ALS CAPS DE PARTIT JUDICIALS

AQUESTS DELEGATS REBRAN INSTRUCCIONS DEL MINISTERI DE LA
GOVERNACIO, SENSE PERDRE, PERO, EL NEXE AMB EL DE LA GUER.
RA, I NO SOLAMENT HAURAN DE TREBALLAR PER LA
MORALITZACIO
ADMINISTRATIVA, SINO TAMBE PEL PRESTIGI DE LES INSTITUCIONS
ARMADES'
Són suprimides les delegacions régies d'ensenyança

ln estainparä el cap del cos o dependencia de l'interessat una nota reservada i concisa sobre si cl annsidera en
A la Prcsi lencia han facilitar la
condiciono per al cärrec,
següent signatura:
El elegits estacan obligara' ä encarSupritnint totes les delegacions regar-se de 'es delegac,ens a les
sitial;
regles d'ensenyanea i e//con/aliara
siettin destinats, romanent en situaciä
la tal missiO als inspectors ' d'enseda dispos s ihilitat amh els huevera i emenyament.
luments que assenyala l'esmentat retal
Concedint a tots els habitants &cree Al. que en é ss er
designar deid'Espanya el dret rt er formulart xessin destins de plantila
que hagin esdenúncies als Ajuntaments.
tat assolits per antiguitat, elecció
cnneurs se's reservaran perque els tornin
a ocupar en acabar ;lar cem¿aa ¡ si
ELS DELEGATS
ces sació reglamenta r ia fea possible
de no proveir-los. En ras d'inesessiGOYERNATIUS
filiad es eansultara cls interessat sine
podra. q acceptar o renunciar el cárrec.
El "Diario Oficial del .11inisCoh,aran nurs havers pel cossos u
teriel de la Guerra" publica la
dependencies on feien Ilttr servei.
segilent circular:
En acabar en les delegacions tiraban
En eornpliment a l'ordenat
dret preferent per «arpar les vagad;
pel 'tela' decret de 20 de !
raeque ocorrin en le; localitats en servien
trial. s'obre umeoncurs per pro_
Sp atad) caps i capitana de, l'e; abates d'ésser nemenats. Si haguessm
estat
calierts eta destiles que rodera
xereit els eärrees de delegats
sempre que ne cessin ren prbpia volun
tlels governadors civils de les
tat o a conseqüencia de mesura goverprovfneies en els partits
nativa , aplicacant-se aquesta preferenal e apdavall III -. la 1,1'4c i a per als destins segons l'ordre de
diSposieb; s'expressen, i
prelació establert a l'article 1 5 del reiai
d'acord amb les calegories que d-cret de 2/ de maig,
de toto.
s'indiquen. pertanyents a Estal
Als que estiguessin servint per inri/
nutior, infanteria, cavalleria,
foreAs a •la península. Balears o Caartilleria i enginyer,
näriea seis considerara ettnip'erts guate
pie aquests cape
acabi el termini corresponent als seai ()Delata han de portar a sau
Vela de de'euats,
compren. no ,olarnent el treA les fulleo de serveis dels que co
hall de moralitzaeid adminis-•. nomenni deleeats s'anotarà :apresta cotrativa i la tasen espiritual que missió cene rnerit extra,dinari que,
PS concreta en
Iteial deerct unit als abres, servira mes tard per
eefererteia,
tanda, el optar a de s lini de coneues u
ur

prestigi de les instiliteions arLa graduació dels nous demarles i polsem romplerrient
mes eficae de tole la labor del
Directori, porque la patria sen- legats governatius militars
Cera timira posats en ells l'ade Cata:unya
teneid i nots heu oblit o la
Le, ealegortes que. es fixen
mes pet q a talta d'autoritat o
d'eneert, a rci. s, a 111(; :li desto r - Pol' als caps i oficials als quals
bar el funeionameot dels orgrr - b.- s'enearnanarit La inspecoid dels
'Asume iminicipals, serä inter- Aituttantents de Catalunya:
Brwt lona.—Aropys de 'Mar.
prPla.la ron' l4 t3f t/I.Sa de descrity
capità; Berga. un eapitä;
de mal concepte .o..da Ira--dit.
tin
comandant;
cts.
s.
Els delegals instrue- I g ualada, un eapitä; 3lanresa,
linent
edron
el;
3lalarri.
un
g lotis del ministeri de la stovera
nació, al qua! dopa rt arte e nt ene- linent coronel; Sabadell. MI tinent
coronel;
Sant
Felin
de.
a
Llorespon .1 er a r. - les, pe re u no per
aixt)porden el n exe ami, el de. la bregar, tun coreandant ; l' e rras°tierra per la jerarquia militar ad, lili t i pent coronel: un
que ostenten. ppr lii sova situa- comandant; Vilafranca del Peció • de disposaldes i per la suya nerli‘s, un emnandaill; Vilanoimmediata dependencia d a la go- va, 1111 tinent coronel.
Girdrut.—La Bisbal, un caa-eme:ohms eivils .,de les provinp:lit; Figuere.s..un linera coroeiea. que ensems ho eMi
nel:.01(11, un comandara; Puigcerdii, un capilla; i-danta Colma,
Aquesbis

ele

(.1dgiicii tildes a ext ralear la eta.rpeeial en Ilur conduela oficial
i privada. Ale 1. :0:-nS que, si han
d'esser funcionaria perfeetes,
han fl * PSSer, lambe, imnlel de
eint aduna
Mai eorn en aquesta "casi()
s'oforira als eaps i oficials designa', n-ap enipleu Pll
final

.

pulguitt pe:al de eellell Ibtnotabililat sonso nüteula i 071 el

‚brial mes ;11)11)011,1am:en! i
rada portin la r a l t reSe/Ilaci . i de`
l'honor ni i I ata 3l a a istara,
els ealdrit palPsar l'austeritat.

s

de gente ,

esperil de justicia, do
serettitat i farinosa.

porque e.' (Iban:, en les ....sea de
la mol. ..asid de soldal !salive'
cap . de Ibir conduela els ama,
la
riors Mrarquies, ara els
eh l'apiniO país, i si esd
vipgitea un sol ras d'ignoränea,
o a lo maliata. restaria Meada 1:1
públioa reptitattide do l'eXt,real,
lis iIidiSlOiiraiutrlI', prl apie
aspiritt al anerifiei que retare
SP111,11 a .V10,13 Cita roes. un al,
solut obl do les eonveniensa..-

personals utratit al lloo

la r,
mol

aigna aquesta reial
van proietiple de intiontual

tat, persteM smeosar
I I e,tímul ealrany al Marre seria un arene.. a utii. l'eta honor
i pel :sol amor
al Sifil
,.nearregar_
a la . phi ria.

so de tan ! p airo, ColllieS.

Podran aspirar als cärrecs de delegats els Mienta corone s, comandases 1
capitans de leo escales actives de les
indicades armes i c..ssos, no eseint präxims a ésser destinats per torn ¡oreó.;
al Nlarroe.
Les i•eticiins es jara» en forma tle 1
paperela signada per l'interessat, dacard ismh el formu'ari que a cimtinuarió s'aconinama, en la utial rdran
licitar-se iins a tres de estacione preferides, pera sense que ígycò
dret per oteenir-lcs , can la designació
sita de fer atentan les convenienciee
d'un servei tan delicat i transcendental,
encara que es curar de satisfer de„jn jr.s dels peticionaris en la mesura eld
possible.
Aquestes paperetes es cur s aran per
conducte regular i ambo temas perque
es rebin en aquest ministeri en e: termini de den di g o a comprar des de la
data.d'aqesta reist ordre. A Iler peu

un capità.

1.h.yda.—Balagdier. un coniandant; Borges Blanquee, un
capita; Cervera, un comandant;
Seu tITtgell, un capita; Salan110, 1111 eapilä; Sial, 1111 Capilä;
011 eapitü; Vilella, un
capita,
Tarragonn.—Falset, no eapilä: Gamlesa. un semita: Monta
hlaneli_ un oontandant 1 Rests,
si n tinent eoronel: Valls, un eoemitid:oil 1 Ventlrell, un capità;

T o ldoSal. 1111 1 Inlltit loa:0111d,
f 1 illoaeS. — EiV 1 S511, un minandalo ; lime- a, un comandant:
iin I irieni coronel; 3lanacoe, un

El capita general de Ca t aiunya interi visita el pres;dont del Consisten i
Prim . , de Rivera ha
rebut la visita dels emarregats
despatx d at diversos nunisteris, i la
del capitie general de C . :tutuma inlar, general Barrera, el qual roinandr:t dos (lisia a Madrid.
Ila reina tamhe la visita de l'atusa : 1,T de Ermita.

El cródit agríco'.a a Espanya
l'aeilitadd :a /a
La

Pre Mis:aleja ha u:-

donada la següent disposició de

Foment:
Creació organiame que s'anornenars junta per a l'Estudi del
Credit Agricola, ami, la missió de
proposar les bases en qué ha de
for.amentar-se l'establiment del
crédit agrícola a Eapanya,
Organitzant una comisan) investigadora relaliVa a les condiciona en
itte a'efeettet el comere d'adobs i
regulad.; (le Ilurs presta.

Les accions bancàries i terroviaries segueixen fuixes
u:iva . lors

feSlall irre-

guiara, bit ixis ola Amortizables i millorant l'Interior i Exterior,
LPS accions ferroviüries
bancarios seguerxert fluxejant,
cerIM1 vuit enters els AMeants
i sis els Nords.

Los Stiereres acusen bona

disposició.
Els !rimes laminen a .13'95,
baixant S cent,ms.
LA Q.17 STIO SANITARIA
Al tealrl de la "Latina, ahir,

de pro.,
papada sanitaria, que es ve16
va teair llqc uut miting

molt .concorregUL-.
Es pronunciaren .discursos en
el sentit que el 1.1-overn atengui
la ,qüestiö sanitäria..

A la Presidencia, han facilitan

aquest telegrama;

La reunió . del Directori
S'aprova, en ,principi, un projecte de
decret modificant la Hei -de Justicia

Municipal

- De la reunió del Direetori,
va acabar a dot batata' de nou de la nie se n'teä fa'cilita't' la següent

nota oficiosa:
"En la reunió d'unida tarda va
niereixer, en printipi, l'aprovació
del Directori un M'Ojea-e de Decret
referent a modificacions de la Lei
de justicia municipal vigent, en el
que' afecta a l'organització de triliudara i al nomenament de jutges i
fiscal, tnunicipals. -

Fou examinat també im projecte
Reial ordre aclarint - alguns punto
del Dectet anomenat '-d'incompatibilitats, que sense modificad-lo en
el mes minina, determina, la interpretaciä que es-clespren del seu eaperit i Berra.'
• . ia Gros terratrémori Villarreal
de

_

.1.0sca)

Osca;

va

nnierfrra
i' rerrelèmeosl,

qual dart.tre'it-segons:
El Veitiat quedä dtertiat, pum
es destruiren 28-forits 'de les 30
ami) que - crimplaia 'ed poble.
aparegueren al littraric del pinar' tilveroieS-DintS"d'atgua fortamerit
L'ANADA DELS kIŠ A ITALIA
250‘. ;.011:
0Ur (P;EI:sSSEUN CrIFI:EsUpTEU I Lt ) .E‘i...s
Aqu st a setmana- -,signara el
rei un elecrer Mandedint un creMI de 250.00t) pessetes per a
les despeses Cine Origini el vialge deis reis,a
Ni) se sap (Mi S-uliStituirt interinament - all-president del Direefori els dies- • que duri el
viitige a•Roma,-tenint en cornete que tole Pis generals que
formen el Directori ho sán de

brigada. -

ei gP egn9 be ritabl n 3, 1ititterot tnIze .rAänwd oe

LES COMISizION' INSPECTOR E.S
FF.ItROCIAltitILS
Amb el - gene i,a1--Meitendia
van reunir' hiléis legTomissons
inspi: ctettes d'Eriiy*,+.4.1, de bel,
cringtfrtildes,
roCarriTs
de la segona'i'l& .14tena, que
bo l'oren Cssa-titelthg§at•
LA HIGIENE .A LkPREMSA

MADRILENYA,
Sota la presidencia del director general d'Oribe ritihlic -general Aelegli',

s'ha lea:muna a •lestaee elarrAsaPC • acié de la - Prensa: un Consultor; de me¡aldea di la pelli eeneri avariosis, dedica, at•tr.iernient del* empleare 4
nremsa en general.
toiltiartets
Aa. 'w
te de la inuteuraaió pronuaciaren , ' discursos, emil • iut tasca Je
d.aa,t1z.etietladexte:
ie,,
l'As.s,soecniayc,,i ró
tor Sana. direcior'del Consultori, i el
esa /eral Arlegui.a. a • , -

A Madi . id les tavernes es
tanc2ran a les vuit del _vespre
L'alca de ha maniitaral ais
tes 55 ue har,ii estar prearacerd de cumplir la Dedal Ordre del Ininisleri •Ict
Trel .all del ates d'agnst -timada dacotalanth l' i nforme -de la - Junta de Re•
forme; 5..cia s. i.segrera la- qua' les
ra y ones ' nena', podran estar oberits
(lotee Iteres, de lea estala dues sean
coperdide,; al peraonal pa.- a dinar.
(-on) a, conseeiteeca. d'ara Aulavant
les lavernes remandran .oberties de ka
volt del ciad fin;
vuit dii vesere.

Partb pie fii t hol de diumenge
‚Al Perrrol guanyà el Celta al laaa
eing ere 3 a o.
A Gijoa, e' R. Silba-titile guaryi al
Racista de Sama per 3 a o.
A Cäiliz, e” R Beles guaayä a fEspausad ner 3, a 1.•
A Vilhao, sena l'Atiene al Baracalda pu', 1 a o.
A Oviedo, el Starl inm Ovetene guamas al Reig de Clioti tier 3 a o.
EL FUTBOL .A OSCA
DESGRACI ES
Osca —Alije va tenir lloc nr, partit
de fintad entre el; equips t'nis-ersi
-tan
i Osca F. C.
A la primera part un deis defenses
de l'Oaca va reaultar anal. la cama
trencada, auepenent-se el partit.

LA

"GACETA" PUBLICA,

Reial Decret concedMt un crédit
de 15,000 ¡remetes del vigeat presau..
post de deepesee del mirtisteri diostrucció pública • i elle Arta, capi.
tol 23, article Maic;concepte 23 'per
auxilis i subvenciona, etc., etc., a su

eral il final deUdit

s

'es aladiea.
pNeè delïlU

nitre oficialment

*se combateren en iM a
Itranatiaito de Cuba.
Ordeedis posent que les des-

Id 'bárs late:lintel almea peláis - lijOii -Citit6 1 Olftýa 1 els Oomandante senyors Lara I Venra.
cossegudes d'aquesta ciutat

L'ACADEMIA-

pE SANT'TOMAS.D'AQVINO

Arrendatària que suspän
. el treball

Una conferincia
del senyor Unamuno

SIGNAMENT D'ESCRIPTURES
Al despate de l'Alcaldia han
estat signados les eseriptures
d'adjudicació del solar !letra A,
lila núm. 10, salió segona de la
Granvia Layetana, a la Cambra
Oficial de la Propietat Urbana
i de vend d'un parrella procedent de la Granja Experimental
a don Joan Godó.
Foren respectivament autorilzades pels otario senyors Alcocer 1 Martorell.

Weingartner (Feas), eilebre Medre
tan apreciat dei nostre palie; dirigid,
"Tristany i Isota",
Sabater (Josep), mestre català.
Soprans liriques-drarniniques:
Campinya (Fidela), tan apreciada

— L'Arrendatària de
Salamanca.—M *eonvent dels Papel nostre púhlic. Concato (Augusta),
la m i na Santa Isabel, ha susres Dorninics el senyor Unamuno
una de les primeres figures de l'art
s'oque
Os
els
treballs.
moviment
i
diste.
de
donà ahir una interessant' . conterenitaliä. Hacikova (Agna), del Teatre
passen
obrers
parats
que
Ele
en
ravinentesa
de
la
inaugura& en donar-se COMplintent
cia
Imperial de Petrograd. Ilaffgren-Dinde • 300, han visitat a l'alcalde
en el Reial Decret del 20 ció del curs de conferencies a l'Acakela (1.ijy). la famosa "Brunilda"
per expresar-ft la seca critica
corrent, relatiu a inspecció es- demia de Sant Tomas d'Aquino.
tan grat record. Kusnezzoff fallarla),
sil unció.
Acial en les comptabilitats de les
L'orador comeneä citant els mots
de fama ttnieersal. Miriovska (Lisa),
t'alcalde ha telegrafiat pertYaligpreses ferroviàries, 'es carreguin de Jesús: "A Din el que és de Deu;
del Teatre Nacional (le Praga. Simannqtgi se'ls colitoqui a los obres
Steanitol 13, article primer, concepte
al Cesar el que és del Cesar".
va (Delires:a), id. Schwartz Vera. arconstrucció.
en
ferrecarril
vuitena,
del
pres.
del
simer bis, acedó
Analitzant aquesta sentencia va
tista de molla fama a Aemanya i Nord
A
COBRAR
Aepost vigent.
arribar a la conclusió de que hi ha
Stepanovä (Borena), del TeaUn timador d'actualitat
quantitats
' De Finances.—Reial Ordre dispo- una concepció 'pagana de la religió
nitres
Els sons I
tre Nacional de Praga. Senirreell
De Saragossa estant telegrade l'Aout s'ajustin al model que es pu- (le l'Estat que confon el de Din amb
mensualment
que
cobran
lenal. del ?catre Imperial Wilbrumm
fien que a la Plaça de Sae d'aele
blica el llibre registre que estan obliel del Cesar.
(1-1e'ena). preferida de näblic del Megnella capital. la policia va do- juntament elsa professors,
gat s a dar els metges per coneixer
dipositaria
muTanmateix hi ha bases que no són
seran
abonats
trnpnlitan de Nora York. 7.ulodnvä
fa ir individu, anomenat Jollurs ingressos, subjectes a la con- paganes sine sacrílegues.
niripal
dema
dimarts
I
dimecres
(M a r i a), &I Teatre Nacional de Praser Moreno, que emparat
tribució sobre utilitats en la riquesa
Parla del respecte i del culte a les
de dos (Iriarte de tleu a una.
ga.
insneeeions.
de
les
Eaelualitat
autoritats. Tosa autoritat ve de Déu;
Soprans l'enceres:
es feia pasear per inspector
VOCALS DE LES JUNTES
Del ministeri d'Estat. Secció
no és prerrogativa dels reis.
Cinvanelli (Pera). notabilissima so.
realitzat
amb
ba y eta
..-THisenda,
D'ENSENYAMENT
Comerç.—Anunciant
haver-se
pror'd'un
alcalde
Tant és rautoritat
,
pean del teatre italià. De Hidalen (E's
aquest motiu diversos timos.
com la d'un agutzil. en el seu origen.
La Comissid de Cultura en la vira), la nnstra iRastre rompatrima.
rogat per sis :ilesos, o igui fins
Fou detingut a requeriment seva,
última Junta neordit pro5 de maig de 1o24, rarranjanient co- Cal respectar l'autoritat. per') aquest de dos inspectors d'Hisenda
jold (Fritz) , releas:as artista de l'Opei- inercia! del primer d'agost de 190 6 respecte no exclou la !libertas per
posar a l'Ajuntumen que es dera (le Viena Rejholk e vä (Maria), del
entre Espauya i els Estats Units
signi els regidors Srs. Amargas Teatre Nacional de Praga.
criticar els seus decrets.
Per enderrocar cal tenir ciencia
d'Amèrica.
i Esrlasans por a formar par!
afezze-sn e rans. enntralts:
Acial ordre circular daclarant que constructiva per edificar després el
(mili a vocals de In Junta muniDavydoff (M'aria\ ben cnnegurla
mentre els governs civils estignin que sigui necessari.
cipal d'Ensenyament primar!.
pilbre barceloní. afinareva Marjal,
exercits pels governadors militars.
No costa naire d'enderrocar un
Que s'elevi una terno al goTeatre Nsuaenal ric Praga. Sadopodran aqttests sollicitar dels capicosta
més
és
fer
de
la
president
edifici: el que ja
vernador civil,
ven (Helena). ntelt nn ee rla rl2 de's rieStans generals respectius, els caps i una deguda separad() de materials i
l'Ensenyament
Junta provincial
tre= licei st es Serena (Planea). notable
DEL VIATGE DEL Sr. ALCALDE
oficials de la guarnichs que creguin
començar d'edificar.
primari, que integraran els re- arti sta ael trance italiä. Setxiskava
Envara no se sap del eert
precisos per prestar llurs serveis als
Sala
i
.
Cal tenir' el concepte de l'estalvi
gidors
senyors
Dengue!
(Antenie : 1 , . del Teatre Imnerial cte T'equin Os el mot in del viatge
Esclasans, perquè pel ministeri
• governs civils, a fi de posar al dia el con/ el té l'ama de govern d'una casa.
smerad. Willer (Luisa). la mes famosa
Madrid que araba da fer el sedespatx dels assumptes pendents
regidor
designi
el
Sala (recononutzar t estalviar. Ecoes
competent
a•rmara.
nyor Alvarez de la Campa.
exercir les comissions que eis cucar- nomitzar, pena. no és estalviar, ni
que ha ffe formar part com a
Tenors:
Se sap ell mateix ha ha dit
•
' reguin, sernpre que sigui(' compati- viceversa.
vocal (I l'expressada Junta.
'Tulum- (Reman). Testre Nado— que era per afzr5 adminisEs pot fer «culmines sense estalbles amb els deures (Me els imposin
Hnrsky
(Mirkró, fdem
cii
de
Pra
ga
ale alele s'ha
JOCS
senyor
El
tratius.
EL CON SISTORI DELS
Ilurs cärrecs militara i sense que reciar. El gute cal saber es satter a que
Hruska Wad). id. Pal e t (J e ep). el
referit ale afers adiministraflus
Que s'autoritzi perbin cap emolument.
es destinarà el diner que abrí s'estalcempatrici que torna entre noslen genera l). Nosaltres (Tetera
què accedint a ço que ti5 eolliel- nostre
alter, &eme: d'una bril l an; campanya
ELS ENGINYERS DE MOATS vii.
que el seu vialge es degut a un
el Consietori dele :Mes Floel senvor Unamuno retetat
Segueix
per America. Piccaltirts (Felin). Tm steil
afee sol.
Ha estat, la PresidAncia una
ralo de Barcelona. coneedeiri (II
al-se als estudiants constituits en
primer= tenor de l'actual Torre hala i
No podria rasar que es traeComissió deng.lnyers civils de ri
competen t permfs perquA el Cos
associacions !limes que viuen insertas
entès d'adjunte de la dita InstituriA que ve precedit d'una gran tema. Po5raonts per „parlar al presideat als claustres on, atolles regules, s'In tés dele arbitrio? Tenim
més
sem s kocrslcv (J o rdi). notallI/Issirsi te.
que entre ole ele:neme
if de la provisiö de vacants.
literhria pugui reunirse al eald
refugia la Bichas de pensament.
felligent e 41 0 l'Ajuntatunt 110 ha del Non Consietori. a Enbjeete (t er del Teatre Imperial de Petregral.
Va acabar dient:
ELS ENGINYERS CIVILS
estat gaire hon vist la supressto (le celebrar la Junta general re- PHI fTersior .). tnor ru s . tan rehle'at
—Prepareu-vos, minyons, per no
en la darrera ternnoroaa d'hierra Re Com a oonseqüeneia (runa Reial caure demä, si arribeu a la governa- de l'arbitri sobre caca, aviram glament
s ich (Iman). eompatrinto nostre. pus fea
ordre dictada arnb el fi d'harmonitzar ció de l'Estas. en els mateixos vicis
i ous.
MADRES DUPLICATS
brilliercampansee al T'entre Reial
rinteres públic -amb les aspiracions
LA NOVA 'VIDA MUNICIPAL
van
caure.
que
l'inels
que
ennformilat
amb
Que de
abobad. clarrerstnert.
(Teotfor).
Sembla que ben erial es por.
s dele diferents coSSos derglnyer5
Nornés cal la raó iba intelligencia
formal pel director de l'Arsin
taran a rar una sirio de reforT n - t re Nnein eed Per,' Selmvil s . han estas elesIgnats. per a cada
la
a
regir.
doni
per
municipal.
es
Consistori.
iftstórie
beet (Rkart). el famAs ten e r reatreerR,
me s sil Municini rd
ritt d'aquests. tres enginyers opte s'enEl senyor Unamuno fou ovacionas.
Biblintrea de l'Ateneu Martí- tan vo'rut del un s tre edddie. Steile
No es pot precisar do moment
carregaran de -redactar 'una ponencia
Ilibres.
(fe
lot
hi
ha
rar
nene
un
r
nneistiran,
ratirel. la /TIA= grar eel-hr ,.tat ad
en
ercaminada a aquesta finalitat.
Teatro. rxece-eslovae. Trantnnl (Ano.
gran reserva•
El que es persegueix is evitar teta
ON ABOCAR ELS ENDF.TITIOCii
t' t e) nl fans", t o nnr da l'Arwrs r'r Pi
Pndern avar.ear. per?. olla hl
infleencia de la política en tras els
Per a evitar perjudirie ale
1. Was s elow s ley (Ntr:cl, erlel,endçslits intene i ó d'arro y nr. tul Ginnomenaments de rexpressat personal
ti
i gunders dels
117'
rapto
pflirt
a
PIA diethmene en blor,
s , m tenor &I Teatre Imperial de Pe;' al servei de- l'Estat i en la ponencia
s. , ami) imposieia
Pillete
chis
a:
trec-ad.
cen se llegir-Ins un per un.
es proposarà el regim a que haurà
mulles, el hilen d'aleado del dis 'nimbé es rlin (lulo sernn neoAltre: ((mere:
crsjustae_se d'ara endavant la previsoliviar Argimon . ha
lelo!'
X,
i
emplea/a
a
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obrer
mindata
NanalmffITArial ( atigue') i Mullo
ji ee cierres. .
la ennformi l i t t'e s tiregut
.1.tin
creo
.
rar
ralealdia
rannieiral a
(Nil.
El; comisinnats elan reunit a la
•ydele propielarie ale
iiva
de
sobres.
que auf lia
Barbeas:
Presidencia amb els generals Naaolars que hi ha a l'emirrnament
Daqueste aromiadaments
Arpan (Pasettall. el roló: Imiten.
Taue sarro i afayendia i després d'un
deis rarrers dr T,lttli i Loro de
alunas.
Entre
n'llan
realitzat
eln«i
¡ir:ir entre els rnAs celebres.
se
canvi d'impressions es retiraren acorVaga m'unir' dipo s ilar les peels :termina:11s s'hi co puda PI
dant tornar a reunir-se un cop sigui
(Faena'). (lel Teatre Naque
transporten.
dres
Bilbao. — El governador militar,
gemir., d'un dele nona regidors 1
cional de Praga. Damioni (Vitforin),
redactada la ponencia.
en rebre els periodistes. els va dir:
fill d'un serretari de tinencirt
celebrar artista d()I Teatre ha/U. ('.roeAhir, diumenge, quedaren clausuMES EMPLEATS MUNICId'alraldia.
reo (Tomó, rnelt ap • awlit del nostre
rades
i
suspengueren
definitivaregidor
Ahir eonlfrem rom el
PALS EMPRESONATS
públic .Turenieff (Jordi). del Trate
ment llurs ioneions les societats
de refertmeia felieitavn. per Gran ladre ðel Liceu
Tmeerial de Petro g rad. Mostrar (han),
De l'Ajuntament de Fuencarral basqueo on es feia politica antipaIdri
a
len
fet,
al
senyor
st
.arpi e
de l'Opera de Parle. Noeak rthet,r).
els individua que han ingressat a la
TEMPORADA D'HIVERN
-• •
triatica.
planeta
per
bsser
es
hora
que
del Trotre Nacional de Praga. Redenpresó són ela sedents: el regidor
rq23 - 2.;
El nombre de societats clausuraqui
era
raromiadat..
Pere Aqui. un germä d'aquest anoELENC ARTISTIC PER ORDRE du (Marc's. nite ha etaineut gen exit a
des s'eleva a 34.
BETORN DE L'AT.CALDE
menas Joagnim, Francesc Martero,
América. Polar,* (Vitt). del Teatre
ALFAIIETIC
Entre aquestes hi ha la Joventut
tren
exprés
Nacional de Praga. Starcciri. Ricord,
Emili Crespo( i Fidel Calvo Abat.
Diumenge, en el
Mestres. directors i concertador;
basca de Bilbao.
l'inELS GARDABOSCOS
l'eminent
bariten Wi-demann (TIerMadrid
i
neompanyant
dr
Les autoritats s'incautaren deis
d'orquestra:
Una coraissió de guarlaboscos
fant Alfons fine a Sil gen. l'alContes (.411,ert) primer director de . man). conegut i aplaudir del núh'ie noslibres d'actes, estatuts socials i !lisIre.
C
112 visitat el general Mayendia, per tes d'alterits.
ealde En Ferran Alvaro de la ques)ra del Tea re Imperial de
sollicitar que seis considcri com a
Baixos:
Carnria. arriba a Barcelona.
En algunes Ilibreries han estas
trocad: (1;ricirli les (acres atuses.
funcionaris de'rEstat els jornals
Hulm (Siri). del T'entre Nacional de
Altir. Ealealdo acridental, s e
conegut del nost e
troliats volums amb textos antipaFalcnni
Piiigmarti. li va fer reme--nyor
passin a éser sou de l'escala de tritaies.
diricira les óperes italianes, Praga. Journet (Marcelf), el celebre
baix tan e s timar al Liceu. Kaidonoif
2,50o a loco pessetes, i que tinguin
sa de l'Alcaldia.
frances es i espanynles.
atribucions d'agents de seguretat
Morskoy-Frutz (Valentil. del Tea- (Constantil. mit aplaudit deis hiarcelut
Que passa a Valencia?
VISITES
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ESTAFA INTERVENIN T - III PER do senyor Alvarez de la C.a tupa.
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ramitaixador avompaga. alanoçarda (Tosen). icen conecta
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director
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a
ar alencia.—Slia notat al jutjat de nyat del (q
Teatre Nacional de Praga; dirigirà les (•ntre nosaltres. Peris (Tosen). (lel TeaA la Direcció general de presons el guärdia un moviment inusitat.
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tre Nacional de Praga. Torres de Lu(apere s txece-eslovaques.
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Universitat
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Delicia; els tinenta minuete seper tina imp e rtant estafa, en la qual
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Del Municipi

Darrera hora
DE MADRID

A BILBAO SON SUSPESES

34 SOCIETATS BASOUES

MERCAT DE LLOTJA

Ii

reemplaçament del 1923

Al ministeri de la Guerra han faChitar la sedera nota:
Els reclutes del cupu de files del
reemplaeament de 1923 que (tesisgin accollir-se als preceptes de les
Reials ordres del dia 24 <l'abril i ii
d'octubre de tazo, dia 2 d'agost de
7922 i <tia 6 ole setembre (le 1923,
ho solficitin mitjançant instäncia
presentada en Ilur caixa de recluta
i dirigida al cap del cos en que pretengui servir, si te algun dels oficis que per a cada cos s'expressen a
*continuació:
Per a la litigada obrera tnrogra•
fica de l'Estat Major: caixista,
marcadors, maquinistes d'imprentta i litografia, linotipistes, enquadernadors, dibuixant, pintora, es,

tampadors, fotagrafs, delineants,

gravadors, auxiliars de topzn grafs i
obrera del camp amb aptitud per
ele treballa x lea gomMaions geogra.
Maui'

CEREALS
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125 " 130
114 " 118
108 " 110

C.

5.

37 de Wat, ri de farina, 2 de cu y ada; 2 trortit.
ga gecin DF, sioMD
25 de Wat: 5 de tirilla.

general:

faerer.t.— El dia d'allir passà amb regular animació.
Moroso. — Persisteixen ele tenedors en voler-ne 33 pesseles, numfenint form aquest ¡tren. SI no arriben prompte mate
earrPgamentn fi aix.S, de monten t, es impossible per no haver-hi compres abundoses (eles d'embarc selernbre-octubre) la int.,
pressió general és d'una puja i r ruin( st gra.
Wats. — Es fan poques compres i l'oferta és allundant per part dele tenedors, que es ven van proveits d'ajustos a Castolla i Manxa.
Farines. — La venda fluIxeja, proveittl-se els flequers sol s a mida dr les necessitats de la srlmana.
Cereals. — Regisfrern una puja ell les faves extremenyes 1 si hi afegim les dificultats de fa( turació. fa que los disponiloles, que mío) [toques s'ermareixin.
En favons, eivad'es i ordis no hi ha variarid dels preus a rudats més amunt.
filongetes. — Dejen al nosl re primer centre. que potser la setmana entran( s'acabar i a la taxa, 1)(1(1PM-se negociar cense
restri«iió de cap mena.
Clgrona I arròs. — Dels pri mere diem que s'aguanten l'erras i ami) tendAnria rada dia mas alta u proredAncia; de l'arnés.,
no hi 11;1 eilp s'a y:fletó trimporlänein. (d'oriol Vallutein i Ampostla a peSSPIPS 53 - 54, respeetivarnent, allí.
Garrofa> — 9fereix el camp da Tarragona, de la tusase novena, a pessetes 7'50 i 775. respectivament la Cinquena de 40
quilos sobre vag , aquelles estaciona.

Bala *Me:

Gaeti Rebenato.
Primeres bailarines russes:
Zote:* (Egoraga); Allan (Eugènia);
primer ballarl i director de ball rus,

Borde de Pallo Anead srquh 11
senyor Borda de Palas, sempre merad'
poleo, noca decideix encara a fer-nog
conèixer quelcom que ja té acabat
que t'autor amaga com el tos arar del
sea tresor. En canvi, sembla que la
"Sor Beatriu", d'Antoni Marqués,
inspirada en el formós poema de Maurici Maeterlink, arias podrcm sentir-la
en sessió privada. Tots aquells que coz/visen fragments de l'obra coincideixen en l'elogi.
El senyor Mestres fou felicitadissint
per tots els assistents a l'äpat,plesantli tothom el sen agraiment per les bes
res intencions artistiques que el guien i
que tant contribueixen a donar esplendor al Gran Teatre del 1..keu.
Sols de s itjarlem que prenguessin brees noves inciatives en la direcció escénica permanent i que sense necessitat de gratis despeses innecessäries
s'acollís la collaboració d'exceHents
artistes de la ciutat. els quals portarten
corrents dr modernització en el pasticome de l'escena, centribuint a una
mis depurada sensibilitat estètica. Potser (l'afincara manera acabariem amb
un seno fi de petits E.. cra sis detalls
que sovint deslIneixen la tasca d'admirab es quadros d'artistes que passen pel
Teatre del Litem
La reunió es perlIongä flau hora ben
avaneada. comentant mis assistents
anal elegi unänitne el tacte exquisit que
presideix el conjurnini artistic de la
próxima temporada.

t.
Teodor Wassilief.
procedents am zpe 6„ itg ti,"iio)'ir.
procedents del Teatre Imperial de Petrograd, ultra el Cas de ball de l'Academia que sosti l'empresa del Teatre
del Liceu, sota la direcció de Na Paulela Pamies.
Directors d'escena:
Alex Sanine, celebre a Róssia. Franz
LudCig-H e rs noé arta, tan (rencert pesa en escena "El cavarer (le la Rosa"
1 Ras: es dues en anime mateix Teatre.
Gaspar Barlcfra i jarolan Kväpil, director de Belles Arts a Praga. del Teatre Nacional txec i autor de l'óaera
"Rusalka".
Director de hall per les óperes Ixeque:: Aquil Viscusi.
En rónera Parsital prendra part
celebrar Orfe4 Nfiria, que dirigeix el
mestre Climent Lozano.
Reperteri: "Parsifal". "Tristan i
Isora". 1Valkyria", "El cavaller de la
Rosa". "Fau s t". "Boris C,,ditnoff".
" Fals "Ralo in Maschera"
''Traviata". "Trorador", " 1 1 secreto
di Susurra", "Manon Lescaut". "Andrea Chenier". "La Dolores". "Marianela". "El nrincep Igor", "Barbgr
de Sevilla" i "Pagliaci".
Es mearà en escena par primera vegada en amiest tentre la deliciosa ópera r;nnica d'Hoffembach. "Els contes
dlieffmarn". i s'estrenaran les lincees "Knvan:sina". drama musical popu'ar de Mussargsky: ''La nóvia velluda", ópera cómica de fort interés
musical. de Smerana. i "Prosa:ka".
ópera txeca. !libre de Jaroslav Kvapil
i música del famós mestre Dvorak.
SANT FELIU DE GUIXOLS
Els escenógrafe senyers Vilomara.
L'afer de les aigües. — DocuAlarma. Castells. Batre i Amigó mann
mont interessant.—Aftees nopintant e' decoras per les (meres "Contes d'Hoffmann" i "Kovantxina". Les
ticies
Aperes "La miela venuda" i "Rusalka"
Per manca de salut s'ha retirat
seran presentades amb el decorat. VC5a la nostra nulas, inscrivint-se en
tuari i atrezo del Teatre Nacional de
aquesta parroquial, massen Josep
Praga.
Les óperes "Walkytia" i "Tristany" Colom, el (mal hacia estat rector
de Canes de Verges durant vint-iseran cantades en alemany; "Faust" i
sis anys.
eh « Cantes dlInf freann". en fronce;:
— Pel jutjat de primera insthn"El cavaller de 'a Rosa" , en vienes:
cia d'aquest partit han estat con'Boris Gudonof". "Kovantxina" i "El
firmades dues sentencies dictades
princep Icor". en rus: "La Dolores"
i "Marianela" co espanynl, i la resta pel tribunal municipal d'aquesta
chitas,
en merits de dos judicis veren han.
balo civils seguits en ell per dos
Durant 'a temporada es domaran po
prepietaris d'aigua. als (mala la
funciens, de les quals 18 a les tardes
l'Empresa Oliveras" havia tallat la
dels dies festius , i ag. de nit. Una n un canyeria (le conducen, des de la gesable innovad() s'In introduit aquest nerals fins a Ilurs respectives cases
any: la de que sois es donaron cinc les quals se serveixen d'aigua de
funcions per setmana. de manera ci te propietat.
la setmana que leltnE'S tingui cern
Com que es trama d'un ras d'infestiu el (Fumes/cc hi hauran quatre
terès púl,lic. donern aquesta notirepresentaciens
nit i una a le tarda.
cia, per interessats a tots aquells
i la setmana que lii hagi dos dies frsais mutis haviat estas saneada Vais
tius es donaran solament tres funcions
gua de llur propietat.
de nit i fines (le tarda. Aquesta nove— Han estas adjudicades als
tat. d'ésser im ¿emane prl públic, senyors Agustí Germans, (le Eapermetra que les (loes sien millar assa- nyoles. les obres dels munts de
jades.
grava, i la sera ntilitració per a la
La temporada s'inaugurarà el dijona. conservado; dels quil annetres ial_
dia z2 nie novembre. cantant-se "El
25 d3t al $ 3 de- la
4.
1 0, 19,
privo:ea Icor". Com settona ópera es po. carretera
de la . nostra cintas a Gisara en escena "La Traviata". per de- rona, per la quantitat de 55,009 peskit del nostre compartid el tenor Jean
setes.
Rosich i primera dels dir.os Elvira
— Signas pels ex-consellers reHidalgo i Ricard Stracciari. A agites- gionalistes senyors Jaume Mara!,
tes (luce ser:anean per ordre "Mannn
13. Bartomeu i Josep Maria Esteva
Lescaut". "Ilarber de Sevila" i
fou presentas en la darrera sessió
ris Guaoneff", e s sent la setcoa ópera municipal un (loco:1/ms en cl qual
que es cantara l'estrena de "Knvant- demanen ran de certes manifesxina", que tindra tom la brirantor que
tacions eIne s'Inri formulas en ei
rinteres de robra requereix.
Consistori i fora feta
L'elene i repertori que precerieix i una revisió de la gestió portada a
que consti•uirä la vinenta temporada
tenme per totes les mineries catadel Gran Tontee del Lieeti ens fati lanistes que slan succeit- en el nosfaci hat rol senyor Joari Mestres, pres- tre Ajuntamert.
tigiós empresari de l'esmentat Celiseu,
— Avui, diumenge. ens visitarli
en el sopar intim que ac e stumn a do- el potent equip U. S. Bishalenca,
nar tots eis anys a la Premsa i (me la qual ve a lluitar contra el primer
etumany Se celebra al resteran Martin.
ze de l'Arreen Deportiu.
Faci7ment a primer cap d'un es are
SAIYANUJA
remarcar el fort interés que promet la
Diverste, noticies
próxima temporada d'Hera tant en
Fa dies que per ord: e goveraativa
obres com en artistes. Toses les estre
fou suspes el servei (l'autos de Sanacnnttitnelxen un encert sota e' mes-neu
hoja a Calaf. propietat d'En Maten
nur plint de vista de la valer musical.
Alseda, i malgrat haver-se dit que
joa "Korantsina" és una altra rneerea aviat tindria els documents definitius
ben si/ce:estiva del treni de Mussorsky. (abans els tenia provisionals) per tortina altra jeto aetistica en la qual ei nar a reprcadre el serve.i. van passant
roble rus ha exaltas en el sen recular els dies amb el servei suspès. essent
carac t er. Les Aneres "La ntivia rentt. ; aesé, causa que la Companyia Alsina i
da" i "Rusa/ka" són dues nbre5 nie nes
Crae:Is de A. T. Itagi snprimit
dintre dr la música rxectt. nue tant
auto de Sanalraja a Calaf, i apujat
teté: ha despertar ner tot Europa i
stress dels seients.
la qual Smetana i Dvorak són els seus
— Han-era-se acabat la verema. ara
compositers de mes prestic,i. En quant
els nostres pagesos catan al bo de la
als "Contes d'lleffmann". que tantos
setnbra.
representacions han Atinaste a l'Opera
Cómica de París, indubtablement
STA. coLonia DE GlUrelANET
curaran delicioses vetTades al Liceu,
Conf cnimoia
sota la simpatia que inspira la musa
distin g ida del famés Offembarh.
La (liada mutualista organitEl repertori d'Ares c n negudes asen.
zuda pel ComitA local de proleix anuest any un excellent nivel' 'le
paganda delegat dr la Quinta
de Salm! L'Aliattea i representaselecció que no cal fer remarcar. i (1
mateix poden/ dir del e artistes entre e's
tiu de la Germandat de Sant Istque es comen celebritats mundials de
dre, per a lee cinc de la tarda
vitae positiu.
de la festivitat de Tots Sants.
consistira en una ronforencia
Durara l'amical reunió. el senyor
M' yerres stinceri va g ament als presenta pUblica a l'Esrola "Nacional"
el que secó la temporada de quaresma del rnrror Mejor. 6. a eärree
rIT.n Joan Salvatella. N'Evarist
de primavera.
Salat i N'Enrir Torne. presiA la quaresma se celebrara una seCornifb /oca/. general
rie (Ir ceneerts d'orguestra sota :a di. dente del
I._ de l'esmentada Quinta, resrecrióde dos mestres-compositors (le
pectivament. desenrotIlant els
petiso/latear mus ical tan marcada ces)) temes: "El problema mutualista
Strawinsky i Ricard Strattss. L'actuaen relació amb . La Quinta da
ció craquest darrer es un tant insegura
Salud L'Alianea". Projeete per
encara. El; dos famosos músico dilafundació d'una associació do
giran principalment obres le yes, per?) in
socore múltis t;lie dones.
tambe cenhiminades amb altres de llurs
palsos respectius.
Per a la primavera, en vista de la imPer a fer-se ita brin vestit no
possibilitat (le fer venir la gran comés pas neeessari gastar melle
panyia de "Barcas" russos de Serge
tota aguasDiaghilew. contractada per a 'Montecar- (Mus tie. Veten d'Unid
fa eelmana l'Exposicid d'Aletee.
lo. el senyor Mestres tui el .formós proVoetit a i Art irlas de eastroria.
jeete de donar um "cicle Mozart" , la
ale
qual cosa constitueix una bella pensada digna del mes sineer ajut, i que
Magatzems Santa Eulälia
contribuid/ en gran manera a (tonal
prestigi al nostre primer colseu.
La nostra Seoei,", a mida pstä
confiada a exporte tallatimee.
Durant el sopar es va parlar també
de les ¿peres (pie Sellen escrites o a
ditzem els mithes gèneres
pum de trencillar dos eeneguts músies oil, es fabrico.: n u venera ftntb
de la capital. Ens referim als senpors utilitat molt reduiJa.
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BARCELONA. -"Los mal.
casados", tres actes de J.
per Pinillo (Parmeno).

1,5-

Aquesta obra póstuma. arranjada, sezoits entes, pels germans Quinero, no te res que veure amb les proluocions més conegudes de Parmeno.
No es tracta del me odrama mes o
ncnys social o poli:ic; és una com ja de costums (d'això que se'n diu
ícanédia .de ostums) amb esquelet de
siso. Cc.tnedia graciosa i !len vista.
• au mica innocentota. i potser una
pesada. Sarrossega len/antela;
làg cómic no arriba a ésser prau
i prou tallat cern la situació ex:N. De totes maneres, és l'obra mis
•-•:linguda i mis de deb6 que ens ha
a conéixer :a companyia Alba-

•

. truc del marit que ressuscita i la
nue es traba amb dos marits es
cosa coneenda en la història del
El que en robra de Parmena i
i.tintero està bé de debí) és la
cm es pinta i retalla la psicode la dona del: dos marits;
• ••ta figura interpretada amb una
-•' , meravellosa i insuperable per 'a
•-• Alba arriba a produir aqiteil benfelicitat cómica que es cerqu,mm
• -a les remedies.
Bonafe i en Romea fent els dos
•-•i. no cal dir que satisfent e's de.l'espectador més exigent
COPA, -

Herminas

d'ff,•nry
traduccd de S. Vilaregat.

masearar.se, i que Bataille la del ineix
germana d'amor. Per arribar a les seves grans audades. Bataire fabrica
una mena de cors teatrals, uns cors
goma, amb totes les apariencies d'un
cor huma niui i palpitant; són cors que
no es trenquen ni es despinten, que sen
pot fer el que es vulgui: pot jugar a pilota, se'ls pot esclatar i deseres tomen a la seva forma inicial.
Amb uns cors i unes ànimes d'aquesta
manera Batail e fria el que volia i escrivia el que li donara la gana. El sea
gran merit consistía en fer-ho em i tassar al bithlic, que el públic no s'adonis de la tranna Encisar-la amli els
seus grans malabarismes d'heme de
t,atre, movent els ninots atril) ruta gracia única, i encara li quedara temas
per deixar anar unes imantes sentencies, unes imantes paraules d'efeeir,
miaja dotzena d'afedismes i cmi regarzell de ;teman/ mis siddims. Quin truafe aruest Ba t alle! L0 gent nun es vi
fer l'en esa Iba criticat 1 l'ha rebe-n-,
tat. peri) ningú rindrit 'rugar-li la valor
de la sera atelít¿a, els seus dots
sungestiO i la sena gran ciencia de teatre.
A - a compilaría Díaz-Artigas i ve
atnala la c o media. La senvora Losen)
Díaz esti discreta, res mi s q ue discre•
ta, en la interpretad,...) de Prdro iro. El
senynr Artigas és un mal c•-mediant
?unan el mte volmtin. i en él naper
imortantissim cnie zeKe enla s'in de
c rdossar inne' f a mitíta pena. El senynr
Díaz de la Han si cridés una mica
mis i e teatre Co ya no Migues tan Males condicions acústiores... De tots Lis
tilines mis val no parlar-ne.
• El decorat molt mudat i el del quart
acte graciós i bé
tons.

.1 les tres, L'iniant_que no up
San nom, tl'En Fololi i Torres.
A dos quarts de sis: L'auca del
senyor Lates., fi'En It o ss nyo I ,
deeorat dels inestres
Alarma i Junyent. Nit, a les den,
L'auca del senyor Esteva, interpreterió i piesentaciti impeca-
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corrido, innocent i manir.
MI a les don
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Denla, elinairrei, sIClO le ToIS
Sant, rama, n les elite:
EL LLIPRE VERD

Notables sextets I trlo

ten l'era PE"TZTES

Arin. dlneart . el I randlOi 1 sensaExp orant CAtrica rrge, ama el
nrfncap GuItkm, de sy¿cia
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trtaair mea uc alu de la can.n,ung.a.

, er,5.

ha. Alrevides ca y eres do fries
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-TPATRFS
Gran Teatre del

Liceu

Te mporada d'hivern 19'23-2 'i.
panyia d'òpera de primiscartello. Queda oben i l'a-

•

iment. Als senyors abonats
.'t inta temporada d'Òpera
- reservaran les seves loca- fina al dia 4; transcorreresmentaila data, l'Emdisposarä de les que no
estat retirades.

,,eee4o-s•-eft+ef-e.~~
TEATRE TIVOLI
presa Francesc Delgado
C-nipanyia dramatica cata' 11 castellana. Primer ac-

tor

consells. - Dijous. tarda,
da do Tots Santo, a les tres. El
gran èxit d'En Folch i Torre.,
L'infant que no sap son nom.
Preu p o pular. A II.> q/111
sis. i nit, reposicií, de la ina aifica obra d'En flossinyol. L'auca del senyor Estcve, lloe"ra:
deis moslres Vibmiara, Alarma i

g

-riera artero. Elvira Fremont
dimarts, i dimecres
colossal pr-grania:

00111 JUAN TENORIO
El. NUEVO TENORIO
-u-in i divendres, 1 arda r
:mit, a protis redufts:
Do y JUAN TENORIO
EL NUEVO TENORIO

4114>ese44444444+4444.04+11
Tt'atre Catalä Romea
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Telefon 350 't

dimano, larda, a les
pren popular. els dos
sits d'En Va litnitjana,

ELS ZIN-CALOS
Don Pau deis consells
;n

ELS ZiN-CALOS

1 Don Pau dals consells
' s ala. tarda. El truc del senyor
..anyuls i Don Pau dels con-

l'$. irl. JOVe/nlill
loan/m:1:
zin- calós i Don Pau dels

ere en set rieles i en vers, f
DON JUAN TENOR:0 ....
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Gran companyia de sarsuela, opereta 1 revistes de
PEP VIÑAS
Avui, dimatis, tarda, gran.
d'As vermut a prou populars.
!,.1,.. In nits:
EL PIERROT NEGRO
- Dirnerres. 31, sensacional
Los mosqueteros del Rey
Prulaue n III - lea: Pep Viñas I

JAUME BORRAS

Dirneeres, nil, el di ama sti-

Junyfmt.

TEATRE NOIT

TFA TR E NOVETATS

l Gran l

);

Cou laanyla p u sarsunia ,.,
de JOGAI VILG

g , .loor
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pr1chlto. El
d d os arte. tres
.en
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u r r1 l

umrista Sesstie Haya Krtimat, essent sontpre ont les smives meacjons l'atliniraed del pnbli-.
!, , cle programa Ajuria: El solilari, pr e ciosa Cinta tla gran ar-
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e mm ptIrada i le l'ardor
tiran cornpanyia (le (tornAdia
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ALCA - CONAFE

t1111.1 n -w.
ELS Ei VICTORIA

a Ele 3 Morande, exirtadannarla
arrobares s ' atipla,: a Ele 3 Arman.
te., ree..--sel.. reenee le- eeiniellersle, a The Ernine, bar -rus', a C.
Fontana., ,;11. ,1, ii Higgine,
. l'hurne vulient • Time Arquös,

Avni, dimarts, no hi batata funció a la tarda, per donar lloc ti l'assaig general i
tutintalge del decorat de

.
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Eldratlea ',negara ia lt aidainnt
rlowri, Pompa!. "'Sede 1 &Ana.
Nava. i Ger ire. idee m Roda
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Don Juan Tenorio. Nit, a
!res quart a 110 den. El dra-

.s

le‘ den, fIlmo, dura
crol, flinetona, ra/renatiL e el
eptandl CII ‚In arte, tfivg.r.
milpa
sOS 11113 1,.• I Vfilld
DON JUAN TENORIO
p lt dral,mm lien Po-nnolf, Theedy I
Emej i
Es dospatxa a Camptadurie

:

ma fantästic en set aetes,
n to l'immortal Zorrilla,

.
L.o'
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DON JUAN TENORIO
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A

RISTOCRATIC
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SALO -

CINEMATOGRAFIA

Orreueverine Eufle. Pelea el e reunió de lamines Aleteo/pides
dratnätfilltari.. 'alerte pm 4)er:una. Gran eso de la mattnInra
I ain : vistes uenoremiquee
1 La n'un g e, per la trenial rl ,ard arl lo SIm
a la tutet de Lee, arnb la eleve fina de muti l es; la d
enli senea M ula Curse
una aarlltr% rontrdat d'rall
broma. u l'arre, [tia

e,1l 5
•

e

t .,

ner. s
er se e

La irga de la prOineea leNeluslys , sener-produreln de

e

Denla, dimeeres. lardmi, Los
mal casados. Nit. Don Juan
Tenorio.

TEMPLE DE LA

“%lein.n...

gran ItOr I . lIs salnent preaentada, nn la KettIll artIsts nme nirana
¡ola liana, amb la seva ing ntellat I la sera gr acia, a in im nt una de 1.'3
SeVes mulboru creaelons.
dlnirerea I minara resta de ants sants, per tal d'estar en enmaren/nena
anib la frs. /1%11A
l'any, es proJertalt la grandiosa produern nailon« D011
▪hala Tenorio, mailairalment Interpretada 1 pr,einatla suniptitoquuern,
Ir- l a leede,niosa pellleula
prIncoat etnee Miela iexcia.
' 14 '• Presentada anal Ira neo 1 grandinsitat, interpretada Pel a erninents
artileire Le/ Danlearr i ataron' kiein.
Nr,
-Avut, demarts, de sls a «III, es despatien /aulaga« nurneradrs per a
l a «asió eSpeclal de les els de la larda de elal0«, resta de Total Sanas.
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qu ”sia tortuosa vorturcaa la rnnian
cornençara a dIS gri,e n s a.naze
. en punt del mal!.
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Gran Teatre del Bose
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Empresa S ndica" Musical de

de l'entrada: UNA PESSETA

AFICIORAT9 A LA FOTOGRAVIS 4
Fie•ela de plagues 1 peLilrulea
.,
.3
1 toi (renal. de ALliarelor1
Lo reme/ al cap de

5 HORES
CASA

tina", de la mar, amb peix.
Amarrat mol! Lleyant. Con,
siermiari MarlOs.
'Vap or ospanyol "Canosa", de
la mar. amb poix. Amarrat
de Llevan!. Consignatari
noca.
Vapor espanyol "Tito ° . de la
mar. amb peix. Amarrat moll
de Ll vant. Consi natari S. A.
de esca
vaon
PSDfI
: ;al " ft 7719U", de
Al er. amb nus. Amarrat mol!.
d'Espanya NE. Consignalari
Companyia Transrnediferränia.

CASELLAS
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...!e de •In mea., a.
(Prop de le Rambla)
Ca
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Vaixelis despatxats

Vapor e panyol 'Conde Wi-.
fredo", amb eärrega general,
cap a La Ilavana i escales..

Vaixells sortits
Vapor espanyol "Tintoré",
ami) encrega general, cap a Macan/.
•
Vapor espanyol "Canalojas",
amb earrega general, cap a Valencia.
Vapor espanyol "Cunera",
arte carrega general, cap a
Gruufla i escales.
Vapor amerielt "Flour Spar",
de Iríttisii, cap a Velenca.
Vapor espanyol "Monte Toro", amb earrega general, cap
Mattó i escales.
Vapor espanyol "Luis", ami-,
el set] Aquip, cap a la mar.
Vapor espanyo) "Cabo Blanco", a/1lb carrega general, cap
a jii:hao i escales.
Vapor espany o) "R ey Jaime I". amb carrega general cap
a Palana.
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¿Per que compreu robes a 1.
.L2s botigues?
::
Heu de saber que ELS :•el
FABRICANTS han obert un e. •
magatzem al carrer de Trafal- •
gar, núm. 5, i us donaran al
mateix preu de cost de produc- :
ció, sense cap augmerxt, tot el :
que necessiteu en teixits i no- .• a
.
v t a t s per a vestits de dóna.
..„
Tot és tant barat que fins E.
.•
hi trobareu vestits de llana a .•
.. a
2 pessetes.
.•: ••
No deixeu d a n a r- In . . . •
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To,t•Sant,.
C0 :CERT PER L'ORQUES.
TRA PAU CASAL"
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E
I l t n 'o 'Mil/lis nnmerades a taquilla, d'll a 1 1 11. • 6
5 a Sei, per a la funció e special fl*•
dlions a la tarda.

o

G!lahert.
Vapor espanyol -santa

a•

.444.44+~~444.444+44+,,

Gran companyia enmico-dramatica de Mercó Nicolau, dirigida per l'eloineril primer actor
i director Enric G mincz. ExItanrdinäries tuncions per demä
(iimeeres, 31 d'octubre, nil, i
dijous i divendres, 1 1 2 de no-

g

tS

1•

t

.

• .

MOBLE

Superba mere/teste/ola d'art.-Surnptuova enhO
ibPS de la indústri•
franceen.-Socció Retrospectiva.-Sal« complctee do diversos estile
d'epoca.-IPcbi!icris complete moderne, de Iss mes renomen•des caseo nsciona s i estrangeree.--9.ció estelar i tecnico-robles do
ie; Jcguines.-/Eaterial didietic.-ConCUe.i de coses humile, etc., etc.
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Denth. (humores. tarda, El
e caprIchito i Trlanerias.

55 111, alfil:Pis. Hl'. a leS den, n •5Ira ualtnarl pria,ania. ',Pan-ni -in
par/ Iota la rrattpartt la 1 darreres
presenta...tan. de/ eran
RASTELLI
Gracions ecninwe s
rIellale5

p eone, nit.

r • t.. , I

IN-

PARC DE NIONTJUICI1

Les

Avni,
0../...sal pro_
grima: Vutat caras orabrivoles,
granditis f dramitlie. iiderprelat rimgistralmont pot genial

TRIANERIAS

o•

•

DEL

Em

Cinema Princesa

Vives,

CINC EQuESTRE
nran ,ornnanria inn nartonal aern•
batIrg. rmte.slre 1,intrq 1 tnnta.
ea: Idrerior. Ale Ventura Cena«

e

ENPOSICIO

TER NACIONAL

Lon
eis Malla
alla Litrallo. 1 ran . 5,
Lm
n. l'I sP 4 ia II, . 2, .. 1 MIIIM:11/ Ute- ....
r!
I ei
t ‚ Av ui. (limaras, tarda. a -;
le, itiiiii I entriiito's El
lualfc sa .n,q ,.. 1 .;
,.,_i rj
Y
i
onadr
os
9
CANDIDU TEituitiu
No , ;, don. L'era renhjs El
s
capr:chito. Primera representaciO del sainet en dos
artes i sis quadros. de MuNu
ñoz Soca i Pérez Fernandez,
música del meslre Amadeu
i

Emili Vendrell
4444444.0444444444.444444*

-6444444444.444444444.444

Inealre 811111 entr.ttla.
2
aun
,
u, oa vela . , al
Uut,44. em nwo-e a des entraSea, a re6 de DUES nts. l'ent-sds.
PlInas rl mal! , a pera Col públic,
proleeral. en It a a a ..-.1,,. d..
ei-au, ,, 1 r.. c a iallr ont.
ei-au,
LA DAIFA DE 1,0":39REAU
reell al ¡clan Infor1111, e1t 111 1 r ,S

1/. lol,l11;t1•:

.

e

oo.00•

PREUS, hiemal

Teler.m 1371 A

i

biVERSOS

%Vender lirlleS Pan
Ilartenalln.
tcts ola impostos:

ttlarInt.

Militares y paisanos

CUANDO ME LA MUJER

Teläfon 230 A

1

n p ee

•

Nil. um

can CHUPETES
Quintin.. e

‚1011-

•

de teatre

A cesa BON-TEMPS
, / Restatit ant esperan 151 pelo Al'
tres. n eirt.e..s. aviraw , eftça
Correr de Quintana, 7

, s

i

Els Espectacles

••••••n•44.84444441444144444.?

i Sortida

Valeitis entrate•:-:-

. Vapor espanyrd "Cabo Tori-t.
fiarla", de Bilbao. atril) arroga'
gen eral i 211 ps
a s. atgers. Amar-7
ral mol! del Retia:x. Consigna,'
tar1 Ibarra
Companyia.
Vapor espanyol "Franmsea.
Urava n". (19
aMb rartuí.
Arnarral moll
Ponent. Convr
natari Guillen) Felin.
Vapor espanyol
7 ehulz".
Avilés. amb earrita:'."
Nana rra 1 tapen
i nalari Argimon.
Vanor espanyol "Vieenle La
Rodal. de Valenria, arnb
ira ge neral i 5on pa«aT•21,-,.
1marrat 111011 ii*Espanya E.
Consgoatari Companyia Trans,
aledilerrania.
Vapor espanyol "Re y Jai-t
1" , atrito eiirre a ge n e ral t,
1
passatgers Atnarrat
te les Drassanes. Consignatari
Companyia Transmeiliterränia.
Vanlr espanyol "Llava-.
cardjf. amb
Amarrat
moll del P nlon. Consignatari
ni

s:g
z
,g

REST A URAN
T1 ....,c
,.....r.........

CASAMENTS
BATEIGS
teatres Trionit Marina f
DINARS DE CASA
i Cinema Nou
-.4e.sseees+ea.asper-9.44->te+x.

Gran Cinema Pollémia

49.0.:•14.0 te- n •

s

.

1.

a

,

de Beethoven

Solistes de Viena: Schumann,
90111 711/1 Kia37, conlrall: tia.ki,
tenor; Groenen, han on. i
CREE° CATALA
Programes r.q ) to ls •?Is m agal-

Aviii. efiroarts .segcma .jcirna(In El tren 24, Cae d'or, Amor

i

p

cinc tarda
NOVENA SIMFONIA

ei,...4.44,34)+$44.444./474.44.9eifo9."

Avni. di/rarl . Valent obseaquella gran força de pirata
In
%vid , dIrnartS. larda I nit, progra,tre i de comerciant de l'ese,)na
culi, La fue ada, El tren número/
s pelllrules
EL NUEVO TENORIO
ro 24. L'audag, Búfalo Sal, 17
irM home aquest Flatai!le! LauS11(10111 1114 ul lb del• 1110, 1e11/141rs
1111. Boleta:l es a dolo I L'oilsca
del
n 18 episodis.
1 lempenta del dramaimre arriDeearenrarrals E aniirt ra prt,enittele.
d'una
paussa;
la
forlIdrta
euaindia
_
tats els pinvols imaginables. ataY
El:
cag.rilie
del
'Jet' I; l'ad. re:san(
Bc.tilla de ninfa , n rn eitst•
, situacions arad) una horro Unii1/11 1,1,I Amor trap.cai; 11 »I.i La nacho del sitatlo
r de tat sen surt airós. i agnia
.1
flap:, de la p . • ir. I t irezito,ionant
'A44+114444444444+110444+4
del públie i hi brea com un nat
• argmnent El tren número 1.4 1 la
CONCERT PER L'ORQUESTRA
,/ id:Imana' Xete Ke bobine«, pel
entre 'es potes un ratali fascinat.
.
`4COLISEUM
enInp.illy Le Cha. int.
PAU CASALS
es tracta d'una dona casada
Corte Catelenra, 599 al 599
.\
1 1111.
,sutja ésser l'am nt (lel secretari
El CoiWié de l'Exposíció ha orga.f.-0.141144+09.34444-344+044+0.
Telefon 3539 A
-• u marit, peró això no vol dir quc n'tzat per al proper d:jous. festivitat
DON PAU DZLS CO:USZLLS
I f
- nn•nn..
s'estimin desesperadament. de Tots Sants, un acte pap i lar que d'En Valimitimina. Al limita: Cm:
,-' tplatro d.. la 1 ‚11.11
jt.atun.
- Xal
e-7, 444+1 44 ere r Ex
1
extreordenari
de !a .1
in seguir de times i de combina- ha disser un podaréis estimul per al
tala llamea
SrLE^Irt /..l.A.IES"; te
4
- d'un teatralisme esverador, sal- nostre públfc. tan commen.itrat amb
I 711vetats Interercionals l•UniverPa lace Cine
sn "; II. Piral, de la ineueuració de
er damunt de totes les :ógiques i
ffllIZEIMInr
tot el que signifka cultura i bellesa.
t l'A :Vdroen N-cion 11 de S tges; III.
• .7 el que pugui &ser verisme i
Es tracia d'un concert per la famoI a .1,.,..1“ia 1 ''r ala r.a.c n a Lile0444+4+444~41414044ei(
GRAN SALO DF M004
Hta . en Bataille va pintant i diornes 'e cavan; IV. E! monstre Co
sa orquestra Pau Ca als. El prograla gelerin, mil f -1 , drama dr1 Pr,.
( I nfle:ensalce sit."1.:(Si
..it la fi g ura crantiesta dona, my., ma que ha confeccionat la d recc.6 de
r.-1 111-1 Atu ia, de r/ra presentaric. 1
leal re Pol i orara a
, interpreta( per l'e t aantl,nna Poni una amant ni una dona fidel l'esmentada onitustra compren corn
' 3 I altoll: V. traeanerti musleal
X Atan, din:ales, larda i net, projecriú
,-it, amb ?estricta significad.; posieions dre Beethoven. Bach , Wagti( per
i orquestra di . OS prore,so-s,
a, de a, Ir,. Ii 1, nIrs
l. a i r i ora Im•-• 1 inea're
C nmanvia de (lomediei
-a de la paraula firldilat. Una 'e, Dvorak. Rimski - Korsakaw, etc.
senyü Joe.e,
idos Ele ccerizia del dastf, per la
Cene
'1 'u' Rifen: VI, I.a 1.1011,,SIlli/
rA1/ nre min. /a 1.13 Mara:- la h./tino. 4
3tnza arre perill. sense con: p rIrilla J:vsntut ce rl-cep, Inssa Amer trodczl, ina.rea amere 'aun,
: piratea en l'obra Parral del
Mal
eta
Im sentint•iiial. ite g,atal!A tal,
Aviii, dimarts, tarda, a les %.
A Mol, eu /a goal rral t,en nolabl,
Xits.rro Lozeicii,
teell,
en a, •k
- tul Jark
7.
. errael-lis el , a-It tles oe lama n/rn
rau, ualpany
cinc, matinée popular:
(lial Era ‚blau,

Fxnosició ternaco.
nal
Mohle i
coració d'Interiors

•

Vida

Vapor espanyol "Monte T 0 -n4
ro". de Molió, amb carrega
t'eral i -16 passatgers. Amarret-..:
01011 'le Muralla. Consignatari-

,

e•,,; Gran Teatre Cointal

.1011 ru,

MUSICA
CATALANA
ORQUESTRA PAU el *SALS '
Ultim conoert de Tardor, diumenge, 4 de novembee, a les
PALAU DE LA

1 44.
v11441411.0•9114{14444+444

;',444-34-e-esweeeis..9.4"4.94,4,.-e-e-e-r-t-~~444-344******9•

empc,atla d'Hirern de 1973.24
Con panana C , 91,.111ra
ROJAS- caTaCO

CONCER-TS VOYMENT

zetas de música. Despatx de loealitals: Unió Musical Espanyola, I i 3. Portal de l'Angel,
de tres a set tarda.

Avul..Inrarts: En eta die, de Bol- te
fa n 11 II, XVII I XVIII. da no's
;
nuitin 1 1-A,pic'e; El cuate de Celars'rea. I jorna la: La mia del raval;
Ca:rot i el comte de Lugo, per
'l
buriles, restIrllat
de Tots
ses.TM1 matinal d'II
a I. Tarda I nit. Estrenes: El «unte .
de Chrro'sia,
II I elarro: Aventura
Se alarianole, I alinea

.

SEW ORETA RAMA
Adaptaren d'A entena ti,.
LA

S.

lo

Phospioitt, La Trenoabodes, per
Viola Datut: L'audae, per Charles Hay, i

t444-344.-94444

Exir St SIEN, del voderl Inelorn.
m e ranl 1 mea/irise,
tret, actea

.

linc

P

NNNN raer PprAr •
tlavart, larda, a les ente.
3 1 111 vernal! IsaprIlr.
.Entrada 1 bolea I NA
E

gument, interpretada magistralment pels "asos" de la pantaIhn: Monroe Salisbury i William
L'ocell blau, de Maiterks, grandiosa comedia del
selecte programa Ajuria; Ele
o n emice dal sexe débil, preciosa comedia; El marinar, assumpte - Dijous. tol
val renio', entre elles Chiquillos

Don Juan Tenorio. rotagonistes, senyora Nieolau i senyor Gimenez. 2, La famosa llegenda
tragica en set actos, del senyor
Dartroin i Ants, El nuevo Tenonio. Pr tagonistes: senyora
Nicolau i senyor. Girneiaez, essent admirablement seeundats
per tota
cornpanyia. Bufara.
'''50 i tres pessoles. Entrada.
tiO eenlims. Tintares inelosos.

'

eGran

s

-••esta obra de Bataille de la darroca is d'agríeles on rbi arrea-

yembre, tarda i nit. Grandiás
esdeveniment teatral; 4 actos.
2 draines, ti artes! f,gl celobrat lema religida fantàstic en
se t netes, original de l'immorlal
senyor Josep Zirl jimia.

Teatre Català Romea

t

o

.

Dijo«, Dlada Vote lente, al

51

Pc 3
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Ni» 15
itschlblei6 continua de les darreres nove.
IMe en els salons interior. st Gran assortit en saquetes d'última cread() se Abrics.
Echarpes i Renards de totes classes 1 preus.

beige

1111811i,

DE LA TEMPORADA
Secci6 especial de transformad() s-: Pella
per a adornament
es S'adoben i tinten tota mena de pelle se

SECCIO ECONOMICA
CORTS CATALANES. 624

di 4 ommbro, gro e

'cii eo lis

PREUS ECONOMICS

mires apiradors deis itims sollils di 1

lemporadi

II
9

....

AVIS

EQUÉ ES LO QUE NECESITAN
loe DEBILITADOS, los FATIGADOS
aquellos que tienen débiles los PULMONES y los IMONQUIOS?

ANTISÉPTICO v un RECONSTITUYENTE
Para casos tales, nada como la

111111311111111111IN

SOLUCIDN PAUTAUBERGE

Si voleu estar forte per
poder-vos dedicar a
l'esport

Un

que en forma apropiada, reúne el antiséptico y el reconstituyente MISS
poderosos, la Creosota y el Clorhidrolostato de Cal.
Constituye el remedio soberano contra los CATARROS, las
BRONQUITIS crónicas, 1a GRIPE, el RAQUITISMO y la
iscaOir ume. Aumenta el apetito y las fuere" agota
las secreciones y previene la
ter
491'aelor
101004'4
da

CASA

tac, 68-70

•
higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- »
▪
calf, tall angles, doble plantilla de cuiro

•

5

VENDES AL DETALL
▪

3

Carrer ANSELM CLAVÉ, 9 (Final de Iss RatI33)
. (Almas earrer DormItorl Sant Francesa).

133••13••3•

3

u

uiu II

33

urInärlso, pell, Raiga X,
Vies
BOADA
I D . R. Lar,
Diatérmla. Rambla de
g., De 2 a 5 I
Catalude 7 a EL—VII:tina: Sant Pau,

nya,

iggi
nun

,

"

•

Rebudes les novetats de
la present temporada. Selecte assortit en camusses,
brotxades i tUses, panyos,
Astracans, Dufetins, Pampons, Velours, Catites, etc.
3E0010 D'OCASIONS
Llana xeviot, gust angles,
ample 10 cm., 125 ptas.
Camussa extra, ample 130
centimetres, corte abric
14'90 ptas.
de tres m.
Astracan llana, ample 150
12 ptas.
centímetros
Sueters moda, tamanys se20 ptas.
nyora
Mitges senyora, blanques i
050 ptas.
color, a
Tres parells mitjons, quallitat superior 1'40 ptas.
Peça angelina extra 14 ptas.
Contínuament oferim *Males a preus verament excepcional.
PREU FIX - Tel. 1531 8. P.

Ptes. parell

pretm barstfeslms. Espardenyes amb sola de goma, da{ de 2'50 pessetes parell,
Ti us de luxe

número 44. De 7 a 10 de la nit.

II

tl

BONOS
CUBIERTOS

AIERJA d'HORLINE (Salva progreuIve per ab caballo Maman) la • III1R•
LATOR/ (arte 1 h.:dense.): 4.• POLVOS (..Il edhereab): VIS. - CIMA (erlia
lea arrasas): Vro. - AIGUA DENTIFIIICA (ea comprimirle eferreone•er S. aATHOL elON1/tY bel. mineral. per • bany, de pena): $31.4.- sama (gin>
pr1ndb si bar-enea per • regenerar el cabell), orto.

Dicha general: Est2b5ments MIAU 0117E3E3 a l • Panel di lintertria. 14 • Inrsdee
e

li

Consta de tres plata, postres. pa I vi a día:meche.
Reeordeu-voe que está situada al carrer del Cardenal casadas, 15 I 17, pis principal.

VIES URINARIES

NO U8 EQUIVOQUEU1

Cardenal CaS8f13S, 15

Poll-SltIllo-Preotata•ampotanela

01.111.1111.111k

¡17, pis principal

PIANOS

merodea alemanes de tracia.
oxeo% Fem., medicament ni dolor.
PELEES ECOr10111C3
Examen ami) Ralas X. . . SO oca
Salvarean 606-914 . . . lb •
ßnalliel de sang . . . . 26 •
liractaments V prens limítate
POLICLINICA
Ronda do la universa" 5
iprop del rarrer Pelal)
D'11 • t 1 do 5 a a.
letto

1iWr
iei t
:
.::11•11V

of

.

Sobradament s'ha demostrat que per
als acetilo mals camina normes els
Ómnibus i camions

OE CORDES CREU0.0£S

AMB MARC M'ERRO

diada.

PLASSOS)LLOGUER

I8.PlauCalalung18

tisInsuRRiszazamBRIIRana

Tenim a disposició retagéncies, que
acrediten d'una manera rotunda 1 absoluta la supremacia de la nostra
marca per a treballs rudes.

Unica casa per a

Agents Exclusius:
SI

sois per pocs dies els
bareu

talunya)

CI

especial en la mida per
C
%...0 a Senvor
, i Nen. Talladors
de primer ordre

r it

Generes del país i de l'Estranger

f 1 11 ilifilii
1 411 1911 1.., .1.
ml duna en in, iliniipl
All j !I11

[lita illS if

rol pi 11 I 1 ii 1119 14,'i .01,,iy..
HIIIIIIdlillillI11411)11)ri
4,1i, rüLKili j1,101hiliP

Clel Ur. Olmiad Rambla Pie Boguen',
ntlia. 4, Ser (entre Hoepttal I tiant
Poi). — eueri . unpoteneia, 111)111.
*rectal» t aaaaa mente per el Ettertmeta m'Id al el nalaIllee secretes.
Mame pell ruleta Dröltili. Con•
IV u do $ a a. «ea).
bulla; a.
Mire per a emplease u obren,.

irlonfpili
n grmlo
Irjitillip
III 4 111 1 11I j I; llil
A
. I ilr
1

ENRIC CARDONA
verghra re)

¡m
Plan»
ondulada de
120 per 75 om.
Ptas. 750 ma

ii

Comic Aä5a11.39 o4 5

I ii..24q .!1°
1.2 i

¡gil'
iu
11B111111111111111111

RCELON

II II wou ,H!it

JEL 42 C

s

MI La A

FoNDA

SIMON

MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERIA. 8-VIDRIERIA, 1Z
Teläfon 1378 A.
Plagues 41.40 az.4 0 azz.
Ptas. 505 la.

de Propietaris S. A.

Vährica a Barril'

BA.INCLLONA

LABORATORI
ANALIS1S MODERNS D'
c' t ) - CIA t PER

r

per
L'EXTRACC1C DE LETINES
Es reben avisos
CENTRAL
Passeig de Sant Joan, ni:me
ro 30, primer. Telèfon 1378 S.P.
SUCtilISALS
Passeig de Sant Joan número
95 principal. Telèfon 2037 G.
Coeli°, número 169, Telèfon
número 2025 G.
Francesc Giner, número 56
(Gräcia).
Carretera de San., número
135 (Sano), primer pis.

Confeccions esmeradíssiines en
Vestits, Jaci ds, i

'

e

VINO mfuvilne d'eaerture (Corma). Ron da San) Antont, 100. !sepan, primera.

Smokings. Gabanvs i
m
Gabardines, lm perea.
Barrets,
Gol
Stteters
ble g
'1
re s, Bo in e s, 13tlia n des, Corba
tes Elhstics Lligacames,Cintu
rons, notin s. :: ?no une malicia.
Rambla de Canaletes, en. 11.

1

itilY0

rublquoteude

JOSEP ESTEVA 1 Ola.
Portal de Muge!, I i 3 pral.:: Telefon 3344-A

V

Models especials en
Gabanys i Esport. Tallador especial de mida per a Vestit
Sastre de Senyora

La Mutual Agrícola i

PER A TEULADES

Alaterials armats ab amiant exclusivament

tro-

a la

CASA REXACH%
que üs on es fabriquen.
CENTRAL:
Portaferrissa, iß. Sucursal: Consell de Cent, 339
(entre P. Gràcia i R. Ca-

11.111.11. 1-.

PASSEIG DE GRACIA, 20

4P

desde495ptes.

Sublim marta
R.MARISTAMY
Casa fundada e) 1870
Al. COMPTAT

Bofill, en

ABRIOUETS

.

.

Hispano ei Suissa

Vallet i
ð

-

ABONAMENTS
14 àpats, 25 pessetes.
30 àpats, SO pessetes.
1 àpat., 250 pesantes.

Calçat bo 1 barat. Tapinerra, 29.
Sucursal. 13

ra".

ii:esnerumipc e ric2iasonosiätor ia jooLottut aparegul.

tintura cimera, progreutva. eflca5. Inofensiva, práctica er.....r. qua retareari '.1 sie eatie color al reste< calva' 5 el &izará ondulad I flexible.

han fet sempre amb toda regujaritat els seas serveis diaria, degut
a llar construcció sòlida 1 ben estu-

BARCELONA
1111i

,q.

PRODUCTES HOLLINE:
ENAL
CO.SANAS
e y17 per prInCIPei

Sumo

a

u ru
t::
a cl:Coe.
b!iff.ilgiiiid
tell luh
p r:Frdt:u rlta: .77:d citeveiti riicclau
gy ai lea

•

thial

.&

1:CALCAT•
• p14' IS"

,' /

-4.

44

.. c

i6
a 1 I gli"
g ern c r
lat ca
ridt.dg debCadb alla
. donei. una
por aAdira
6 2/211„.. 0,1,), p,, .les
1

1;rc , Ion e

AIGUA d'HORLINE

TAFANEll

Cronatantl~.-

sazinezzatuesmum i wzi

11

eiiir

y

biancs

Soviet, amb els caben, blanca. no's traba col-

le

Menjeu a la Pensil)

TUBERCULOSIS
•

cabdis

•

At49 ANP
RIMI;

II.53Cv3VErit3DICOlOajt
celo MASA liLa memez.

.zunew porrient
!Aveno fati. le. &eme*, a

o 41.3

~ni&

ORINE

13,RaiAxNett:.1 A,totaX apcIrp'iinlyeeT.ELjosle)1.;

CATALANISTESR

I Buhigues, proputari. Soni no1 floran i del Casal Català. liabi:acions pinta.irs a l'oli. dl, 2 1 3
Rita. Mobiliari tot nou. Aigua corren freda i calenta a totes
les habitacions de l'hotel. Calefacció central. Terrassa. Garatge. Omnibus a lots els trens. 'releían 6. 89.
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