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LA SITUACIÓ D'ALEMANYA

U DEMOCRACIA DIRECTA Una setrnana eruptiva
El recent R. D. del Directori Militar d'Espanya sobre el
dret de queixa davant els Ajuntaments, fa l'efecte, teòricament,
d'una aplicació del principi de la demOciicia directa. La piasentació dels veïns mejore d'edat que sense altre requisit poden
presentar-se a les sessions municipals i emetre, de pa/aula o
per scrit, Ilurs reclamacions, sembla una escena treta dels temps
pat , :arcals, i fins de la llunyania fosca de la prehistòria humana.
Un sentit de primitiva simplicitat dóna a aquesta escena un
e-je, que en cada cas pot ésser augmentat per les condiciona
per,onals. cientifiques oratòries o literàries dels reclamants.
Tenint tots els drets dels regidora, el reclamant podrit inteuenir en el debat i en la tramitació de la seva queixa. El
pob l e, el poble autèntic, que passa pel carrer cada dia, trucara
a le porta de la sala de sessions i, per torn rigorós de ciutadans,
ent: ara a portar-hi la veu de la via pública i del dos domèstic
i de les cases de veïnat. L'objecte d'aquesta intervenció popular
és l'aconseguir una major justicia i rectitud en el afers comunals. El clam alçat en sessió pública des d'un loe solemne i
d'ex(:ellents condicions acústiques, ha de repercutir, no solament
pel Consistori, sinó per tot l'àmbit de la població.
Tenim entes que a les valls sitiases, altes i nevades, hi ha
enc..ra Municipis on impera el règim de la democricia directa.
Allí no hi ha regidora, perquè ho són tots els vena. Allí no hi
ha Consell de Cent, ni de cap número limitat, perquè tot el
amb els seus vells i els seus joves, els seus homes i les
seves dones, pren part en les seves deliberacions comunals,
relebrades a la plaga pública, o al ras, en un punt proper i
adequat. Encara trobariem en algun vilar6" de la muntanya
catalana reminiscencia d'aquest regim primitiu.
Si ens deixéssim portar per les nostres tendències democräligues, aplaudiríem l'obriment d'aquesta porta per al poble en
les sessions consistorials. Però tot admetent que la intenció del
reial decret és recta, temem que en els temps d'ara la seva
aplicació no tingui els resultats que els generals del Directori
n'esperen segurament.
Potser són les poblacions mitjanes aquelles on pot ésser
nids fàcilment aplicable la nova disposició. A les poblacions pelile:, el dret d'acudir davant l'Ajuntament no afegirà res a la
situació actual, puix que qualsevol que allí tingui alguna cosa
per reclamar, ho reclama ja personalment davant els directora
de la vida municipal. En canvi, a les grans poblacions, l'establiment torn de reclamants que hauran d'ésser escoltats de
quatre en quatre, serà insuficient per donar sortida a rallan
de queixes que de tots els costats es produirà.
Figureu-vos que des dels primers dies de la pràctica del
rau dret, la llista dels queixosos es farà larga, i augmentarà
rogressivament. Quan contingui alguna centenars de noms, tot
tau queixós haurà d'esperar una llarga temporada per exercir
iseu dret. D'altra banda, si be el manteniment del secret de
atueixa fins a l'instant d'exposar-la, facilitarà la descoberta
tripijoes, també pot tenir l'inetrawenieut
Ir una indústria nova, semblant à TÍ dels que es venen els
;rimers Hoce de les cues, siguin de l'estanc, siguin de la Casa
e la Moneda de Madrid per la rifa de Nadal.
Creiem que el Directori hauria de dictar un reglament per
evitar, entre altres corrupteles, la possible transmissió de la
queixa d'un reclamant endarrerit a un altre reclamant que
l'avances en el lloc de torn, cosa perfectament possible des del
Moment que es pot obtenir un lloc en la llista sense exposar el
motiu. Fins hi pot haver qui, no tenint cap motiu real de queixa,
obtingui un d'aquests llocs per posar-lo després a la disposició
dun reclamant que tingui presas.
Per al bon nona de la democrcia, directa o indirecta, voldríem que es prenguessin totes aquelles precauciona que impedissin que sigui desnaturalitzada la intenció del Directori, i que
es doni a la desfilada dels quatre reclamants per sessió un caient
de joiós i gratuit espectacle popular.
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L., PALADAR I LA TRADICIOI
M . :len de dir que en una fabrica
as han
r elaboras setze tones de
"a per a la diada de demä. Es
a 'a. Barcelona consumir:, aquestes
tez.. -,ases i algunes dotzenes més encara. Afegim-hi alguna tona de case), ; vi ranci. tindrem el programa -',:troni.,mic del primer äpat de
nove!..bre.
disser sincer. no tinc a:tre
ame: li nó dir que aquest P rograma °u
far12 ;ens ni mica ami, els meus mitos p -sonals. El paneilet i la castaaliments massa feixucs, mastva
a p -; , ,sos. Si ara acluco els ulls i
issagi7A aquests dos productes preparats ;• r a demà, formant duce piles
Mont es s l'estil de les que apareixen en
les e.adistiques dels magazines
'aus. sento un esglai indiscutib'e.
Quanics indigestions en potencia!
Qttames atonles gästriques en perspectiva!
Jo. amant de les tradicions , no claudicaré tanmateix. Menjaré una castaora i sias panellets justos llamé cornPkrt el mees deure. Faré amh gust
nVIIICSt -acrifici. La tradició és tan sellora que per estar-hi lié cal acceple -ia en bloc; no admet la mes pet ita in f idelitat
Si un hom podía triar, ah , aleshorest
reservaria el seu tradicionalisme per
diades con' la de Nadal que implica un
Pro grama perillós potser com tots els
Prog rames atapeits, pecó indubtablemot nradable a un paladar educat
tn la bona escota.
El torró de Xixona. per exemple,
es una confecció perfecta. Un dia que
la plana central del Baile Alai/ el
Ta le veure esmentat entre les millors
rami nadures del nión (el ~Pa f de
lIonalimar el bausskuchiss de Dresdt el p luni-puddisg, etc.) vaig sospirar
Ilstisfet:al capdavall els estrangers

▪ ye;ea.

lògiq ues

No hi ha not usual de l'espanyoi
al qual els catalans no sentim la necessitat de tenir un mot català que
el tradueixi exactament. Els catalans,
per exemple, no sabem prescindir de
posseir un mot que tradueixi en tots
els casos apoyar. Tenim, certament,
descansar, rrcolzar, prestar sopee, etcetera, amb que podem traduir, segens el cae, el mot espanyol apoyar;
però això no ens satisfà ; i per aixi,
serà tan dificil d'alliberar-nos del
apoiar actual, que és un pur castellanisme.
Inversament quan el catal:,, posseeix
un mot al qual no correspon exactament cap mot espanyol. el mot català
perilla de caure en desús. Això oreere, per exemple, amb el mot caldee
o amb el mot soviet. Ens harem adonat fa temps de lies cada regada mis
restringit que hom fa d'aquests dos
mots, que es cohen ja habitualment
eeemplaeats per les perífrasis amb qué
l'espanyol expressa les idees corresponente.: isscr precio. haver-hi que
(aquesta completament inadmissible),
amb freqüéncia, etc.
Els dos fets notats proven l'estat
de supeditació en qué encara es troba
la nostra !lengua escrita amh relució
a l'espanyol.

P. !abra
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BERLIN, 25 d'octubre.
Aquesta setmana es podria
qualificar ele volcänica. Els esdeveniments s'agombolen l'un
damunt de l'altre. Es impossi parcialment la sibin
tuad& Hi ha com una mena de
cursa al paroXisme i a la gravetats El gran nombre d'adietes
que liem escrlt sobre la situacid d'aquest pais ens permeträ
avui fer un quadro de la irnportaci6 dels elements que juguen un paper en el daltabaix
d'Ademanya. El lector trobarà
en els artieles que hem escrit
els elements previs de la situacid d'avui, els precedente dels
Sets actuada. Els fets són . els
següents:
El separatismo a Ilhenhnia.—
El fet mes important es el
contraatac separatista contra
Aquisgrä, que ha reeixit. Aquisgeä fou presa, primer pels separatistes dirigits per Deckers.
La bandera rhenana, blanca,
verda i vermella fou hissada a
la casa comunal. Els obrers
contraatacaren. Aquisgrä fou
cupat pels sindicats i la bandera fou cremada. Un retorn
dels separatistes a l'ofensiva,
guanyava altra vegada la datat al moviment de Porten.
Tots aquests moviments. tant
e! dels sindicats com el dele separatistes, foren realitzats per
tropes d'assalt.
Els separatistes tenen ocupades, ultra Aquisgrä, Bonnpätria de Beethoven—Düren,
Duisburg, Magúneia, Treveris
i Wiesbaden. Aquisgrä, Düren i

Duisburg eón a la zona d'ocupació belga. Les altres ciutats

són a la zona francesa. El comandant de la zona anglesa ha
declarat que no toderarä separatisme a la sera zona. La neutralitat que guardaren les tropes franco-belgues en fri' Primera fase del moviment, seria
inútil buscar-la en la son-uta
fase. França i Bélgica •apoien
clarament el doctor Dorten.
Les chilate que van a la testa
del moviment són Magúneia i
M'i p sbaden. Dorten opera a Magúncia, Smeets a Wiesbaden.
Els nitres elements mes en viste del moviment eón Matthes,
Deckers i el doctor Gusthardt.
de Duisburg. Si el moviment
triomfa, Coblenea, ciutat que
fou cap de la zona americana
d'ocupad& que avui estä ocupada per tropes negros de Eranea, serà la capital de la nova
república.
porten, Smeets. Matthes. eón
tres magnIfics exemplars d'alemanys de quaranta anys: cap
quadrat, afaitats, una mica
grassos, rossos, pell de color de
cervesa Piteen. Porten usa monocle. Total: classe mitja passada per la universitat.
Monsieur Tirard.—Monsieur
Tirard és el comissari de Franca al Rin. Es un funcionari.
El sen nom a França no és a
primera fila, però es un d'aquests funcionaria del Quai
d'Orsay que tenen molta mes
importància que un ministre o
que un ambaixador. Monsieur
Tirard es el primer ambaixador
de França a la república, encara no nada de Rhenänia. Aquest
Estat ha estat reennegut per
França abans de veure la Ilum.
Aquest reconeixement farä passar a la història a M. Tirard.
Es un reconeixement, curiosíssim. M. Tirard ha dit a Borlen
que reconeixerà la república, a
iota atruene Hoce en els guate
ele separatistes hagin triomfat.
De manera que a y /1i França reconeix la república rhenana a
Wiesbaden, Bonn, , Magúncia, etcétera, perä no la reconeix a les
nitres chilate no separatistes.
Que vol dir això? Senzillainent:
que França atia. obra les portes al cop de força, invita els
rhenans a separar-se. Noteu
que amb les paraules de al. Tirarel queda establerta oficialment l'anarquia a lea torres del
Rhin. Les chilate aún de duce

categories: les separades i les
ocupades. Les primeros deponen
de Dorten. Les nitres, de Berlin, en tot ala que els generala francesos permetin. No
creo que s'hagi vist mai un estat de fet i de dret mes (=USE;
que el que tenen avui les d'ateto
del Rin.
LI alcohol do la elfiltatt Rdo.
nattor.—Deiem en la riostra nota anterior que 101 tiatge -de
Stresemann a tinten, patita du-'
•

lemanya no ocupada, era . un
viatge per la unitat. En efecte.
El viatge de Stresemann es una
maniobra desesperada per sal-.
var el Rin. Stres.emann ha Ungut a Hagen un colloqui amb
Adenauer. Adenauer es el baffle
de Colònia, la personalitat mes
prestigiosa del Centee Católie
del Rin. Als països rhenans,
els catälies tenen niajória. A
Colònia, les quatre cinquenes
Parts de la poblad() es católica. Stresemann ha anat a Ha..
gen per oposar el nom d'Adenauer i el Centruni a les maniobres dels separatistes.
Es difieil dir si el cop de

Stresemann reeixirà, però 'es
indubtable que és un moviment
intelligent. Adenauer es un dels
grane prestigie. d'Alemanya. Té
al darrera sets una organització
política magnífica. El catolicisme de la gent del Rin es una
cosa de veritat, fortissima.. Ja
veurem finsa quin punt Dorten pot ach les forces
clericals i an-th l'agitació, feta,
si convé. de la trona estanl. Es
indubtable que l'haver posat
com a shnhol de la unitat la
Impressionant catedral de Cc,lbnia, és una maniobra que té
un reed sentimental d'una toree considerable. L'haver elevat
el nom de Berlín fins a les punN'es assedegades de la catedral
gótica recordarli potser que la
unitat alemanya i el germanisme no és sols la realització de
ia prosperitat material, sind que
PS lambe una unitat morad.
Es crea un nou Estat: el Palatinat, — Avo i, en llevar-nos,
ens hem trobat que la nit ens
baria fet present d'un non Estat: el Palatinat. Un comandant
francés—per - crear un non Estat alemany(nli ha prou amb
un- °encía tuFlat franobects presentara al que podriem anomenar Consell wmeral del Palatínat i evigia en nom de França
i del comandant francés de la
zona, Mec—un alsaciä, segurament—que l'Estat prengués
l'autonomia. I l'Estat es creava.
Els precedente de la qüestió
eón els següents: el Palatínat
es la part (le Baviera corresponent a l'Alemanya no ocupada. En el Palalinat, la majoria
es socialista. A aquests socialistes, els reaccionaris de Munic els feien la vida impossible. Cansats, es determinaren
a anar a denostar ajut, al general francés de la zona. Hoffmann, diputa/ socialista del Palatinat al Reichstag, féu la geslid. El general francés consultà
el cas i França acordà donar en
nom ele la Ilibertát—tothom sap
que la llibertat es l'objecte
París que s'exporta ines—rautonomia al Palatinat. 1 veu's
aquí la histiiria de l'afer.
•El Palatinat rontinuarä formant part de la confederació
alemanya, però a dins de la confederació tindrä la mateixa importäncia oficial que Prsissia,
Baviera o Saximia. No es pot
pus explicar la imptessió que
aquest fet ha produit a Muniels.
Els reaceionaris baveresos que
sen reva»xistes per definició,
han quedat de pedi•a, perä
FI at el seu histerisme patriätie, no s'han atreva ni a arribar fins a la frontera de la zona
baveresos ocupada a fer Ileng,ot
Ole soldats negree.
Aquest fel donarà fiseilment
una idea Valida de l'estat de
l'enorme quanticonfusió i
tat d'elements que juguen a

Atemanya. Le separació del Pa-.
latinat es un separatisme dintre del separatisme de Baviera.
De Nonio a Dresde. — Baviera. unes que en estat de separatisnie, es troba, en la realitat alemanya d'avui, en estat
de separació, Munic, no soleasen', menté a Lossow, sind que
no obeeix cap ordre de Berlin.
En aquests darrers dies, perä,
els separatistes haveresos han
renovat ele seus tòpics. Ara ja
no es diuen elarament separatistes d'Alemanya, sind separatistas de Berlín. La qual cosa
vol dir que els • baveresos aspi-'
ren, mes que a res, a esser
dipositaris del germanisme pur,
davant de Berlin, que represen-'
ta un germanismo ,eolorejat de:

"marxismos", do semitismo b
d'internacionállsme. La altua.a
ció de Baviera és; abans que tot,
grotesca. A Baviera es viu de•
l'aire de 'fit guerra i de la revenia, peri eta baveresos no es

França. Scin mases amics de la
retòrica catastrófica 'per fer
mamar el carro. La revenja, a
Eranea, Ii costä cinquanta anys
de dir que no la feria.

. A S'eximia, mes comunistes
que mai i amb comunicació directa amb Moscos', Saximia es-

tä governada per un gabinet de
bohemis i de ente (le cató revohicionaris. Els plans d'aquests
ministres són divertits i picante. La seva bestia negra As
Stinnes i el feixisme internacional. A Saxenia voten electrificar-ho tot i prometen la felicitat universal.
En aquests darrers dies el
moviment saxó, de tota manera,
ha sofert un cop fort perquä
Berlin, d'una manera fina. ha
ocupe militarment els punta
estratègics de Saxänia.
Do les barricadas d'Hamburg
al separatismo agrarl.—A Hamburg, vaga general comunista,
harricades pels carrers, morts i
ferits. Es aquesta la primera va-

ga general que decreta el comunisme. Encara que la vaga
fracassi, el fet es important,
perquè es ven L's tendencia deis
chrers. A Beritn el Gavern ha
suspes el dret a la vaga per la
por que hi haVia que s'hi deelaressin els obrers de les 500
tipografies que fan mares.
Els agraris, en canvi, sempre
Inés radicalment particularistes. Han contestat al manifest
que el ministre d'Agricultura
Ilaneä darnunt la seva collaboracid davant del perill que les ciutats restin afamades, dient que
aivä no els preocupa porque Iles
ciutats són nius de "marxismus" i de' "komuniemus". Ele
agraris rolen que el pafs
governat per l'instint alemany,
pel punt alemany i pex esperlik

alemany, segons - les normes de

la rigidesa prussiana.
A Berlin.-7-El 0111100P monotari,--A Berlín hi ha només una
preocupació: la de l'arribada
del dia en qué aquest estat caòtic

quo avui As encara passiu i

fins a cert punt inofensiu, es
converteixi en violent.
El dólar avui: 65,000.000.000
mares.
Una -pesseta: 8,400.000,000
mares.
Hat seitit avui de les litografies: 20 mil bilions de marca
paper.
Preu d'un llonguet: marca
1,800 .000,000.
Josep Pla

Berlín; octubre.
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PLAGIS
Llegint un llibre de versos aparegut no fa gaires dies hi trobävem
una accentuada imitació de J. Maria
Guasch, que vorejava el plägi. Tota
resecnografia del poeta de "Pirenenenes" era barroerament agafada en
aquest llibre non. lin plagi poc graciós. val a dir-ho. Heds aquí que a
les columnes de "El Dia", de Tercassa. un autor ¡ore i pedant, escriptor
fàcil i deseixit, i en certa manera inspirat, peris que emplena els seus versos de mote desusats i rars, per espetarrar. eses mostrara al cap de pocs
dies. a quins extreme de fidelitat pot
arribar 'un 'imitador. L'imitat, aquest
cop. era En Sagarra. Poc es tracta
d'influències: són imitacions i plagis.
El lector se n'adona de seguida. 1 prefereix, és ciar, els originals. Els dos
¡ores escriptors als quas alludim imitaren prccisament a dos poetes com
J. M. Guasch i J. al. de Sagarra, la
imitació dele quals enclou la immedia-

ta penitencia. En Guasch i En Sagarro, cadascú en la sera obra, sien clars.
Diuen en vers sensacions i imatges.
1 les paraules, llises, ben ordenades,
no diuen sine, allò que ells voten. La
forma i el feas s'avenen. Són dos poetes eeidentment clars. I aquests, ai las!,
no poden imitar - se ni plagiar-se sense

Milp-boy
— El senyor M. Font i Utges ha
publicat tina farsa titulada "La gran
risita de Nyoca".:Rs esa elogien* i
generosa satira politica.
— Amb el tito! "PeoiNcier de Roma Kalbris". el saveimeari « Lo Matando" ha publicat wna Navegan de
Rafel Tesis, inspirada en robra e
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A j. V. Foix, water i poeta
Ha arribas l'hora de dir que dran, inciten en Ilurs geníves la
bruixes ha de bones i
diada de Tate Sentís el .deslioi
dolentes. No tenen totes les /poner de la gola, que és pecat
bruixes tractes amb el dimoni, 9letgiesim i ele Aun • buzan'
ni es dediquen a pujar xemeneia :beata, i *ele diuen :
altre,
amunt enfilados a cavall d'una
altre, encarara-1litre' i l'hoescismbra. Hi ha bruixes pacifi- me golut, fa un IFÃ excessiu do
ques, dolces i tranquil-les que no panellets, cosa que. natural..
tenen altra missió al inda que ment, i perjudica.
‚er perdurar a mida que paseen
La bruma de les eastanyea.
els anys 1 els desenganys els PS rutinaria 1 s'arrapa a la trae
tendres misteris i les delicades (lidió com tina Ilagasta; ella es
imaginacions del nostre temps l'irspiradora de les castanyeres,
de criatures.
1 fa que en el seu ofici1es cas A Bareelona n'hi ha unes huyeres no introdueixin cap
guantes d'aquestes bruhres. el modificacid, nomég esta porque
dia que es morin totes, pobres siguin torrades i prou. Es ruta
de nosaltrest La vida agafarä un enemiga declarada de tota meto insípid i l'escudella tindrà na d'avene 1 eivilitzaci6, no pot
gust de ciment armat. Hi ha la
Neure. per exemple. els amarbruixa que obre les portes de nona glacés”, perquä Ii sembla
la eintát en l'alba de l'Eppifaque són una falsificaci6 de les
nia porqué entrin el Reis d'O- castanyes eta "marrons glacés*
rient; hi ha la bruixa que fa eón. per ' aquesta simplifica
verdes i oloroses les branques bruixa, unes castanyes
de lorer i torna blancs els pal- Hades 1 perfumadas.
mons quan s'acosta el DiumenEn canvi. la bruixa dels pa,
ge de Rama. lii ha la bruixa que nellets As una mica mes tolerant
pinta de groc la ginesta de amb les incides, transigeix amb
Corpus, la que arrodonelx 1 em- certes eseencies i • certs gustets.
polsa de sucre els tortells de que ele confitera introdueixen
sant Antoni. i la que va sem- a la pasta de massItpa. No sois
brant de pinyons i cireretes
transigeix, sinó que moltes ve,
confitados les coques de la nit gades n'és la inspiradora durant
de Sant Joan, 1 aquella tan ve- ei somni nocturn del confiter.
na, tan dolfa i tan nevada, que Aleshores. la bruixa dels peneté converses celestials amb els llets. quan comencen les lurrat,
torronaires i vigila la cassola on tats d'octubre. arriba a pasee,
s'hi con el gall la vetlla sagra- jar-se pe) coixi i per la gira del
llençol del lit del confiter.
da de Nadal.
I qué en direm de la bruixa atura els ronca. 1 li filtra lb Pi
dele panellets. que també AS la cervell les ~jemes ideeg
bruixa efe Tots Santa? Aquesta "la novetat". fins s'ha afreiit
passa pele carrera i carrerons, a inspirar al confiten l'esslacia
es Oca a tots els obradors de de pinya i coses que no acaben
pastisseria quan ningú la veu i de lligar amb els panellets.
din quatre paraules màgiques
La preocupació d'ésser
damunt d'aquesta pasta d'a- nal, és el mal que percha total,
metlles i sucre que serveix per ment la intelligAncia i el bon
gust d'aquesta brutas inaprefer eis panellets.
Totes aquestes bruixes acos- ciable.
Els panellets que &ten lada' •trinietra viure en 'etedampanars
de les esglésies veles, eón ami- direetament el sets buf miste„guea deis faliots 1 les orenetes. 'Mis, eón_ aquella vectits-da'gtffirsennt hä una croe e'ittrevelZ - 'eyons, que-mí es pot negar que
a parlar de nit amb les älives.
eón els més graciosos i els 'que
Nomes alguna campanee es- Cenen un gust" rnés fort. Ja fa
dos cents anys que la brutzda- els
cardalene, algun canonge
vuitanta anys, algun ataconador va concebre i tes va idear en
miserable d'aquests que s'han aquesta forma que ara tenen. i
nassat Iota la vida en una en- sembla que una de les seves
trada tosca , només alguna can- preocupacions. malgrat la detal!"e d'aguites que ja no se'n bilitat que té per les eoses•noveuen sind de tant en tant que ves. és procurar que els pane,
passen el rosari tot el dia a la 'Beta amb pinyons nó deixin d'ininfluir i d'intervenir en la-Vida
porta de l'església 1 es cuiden de
la correspondencia amorosa deis bornes.
Ara com ara, les dues brúlzes
(l'alguna devota. /mines aquests
enes privilegiats han tingut la de Tots Santa, estan fortis i
sort de parlar algun cop a la trempades. tenen bona satnt
vida amb aquestes bruixes ado- encara poden viure uns quanta
milers d'anys. Aix/1 és una dosis
E
la gent no les ha que a mi m'aconsola profundan general,
rabi
ment. "'peque cm garanteix Aue
vista mai. ni tampoc hi vol creure. Aquestes bones bruixes. mal- mentre em quedi aire per respigrat veure que ningú te fe en rar. veuré als aperadora de les
elles, malgrat vures pretendes botigues de Barcelona '1 daMunt
les estovalles de la ¡neva tanda,
i ofeses. tenen un sor com un
pinyol dote i no s'estan de fer aquests tendres traidora i delibé. de procurar que perduri la cadfssims panellets. glòria de
seva delicada influéncia sobre el Tots Santa i honcir , de la pas4
ttsseria catalana. • -.sentit i el gust de la gent.
1 aquests panellets. a més a
Sort tenen les pobres bruixes
d'aquella canalla que va a com- més d'ésser bona, cosa que no
prar un Sant Josep i un bou 1 pot negar ningú, ens evoquen
una mula (le fang; sort temen d'una manera especialfsstnia
d'algun somnia-truites com jo aquella época brillant i inefable de quan érem uns vailets. i
rnateix, o sind ningú. el que es
quan els tortells, les coques. els
diu ningú, sen recordarla d'ede

quan era

criatura. vaig

tenir un din la sort de veure.
amb els mete pronis tills, la
bruixa dele panellets peris ton
nottlAs Una so les vegada. desnr4is
ja no n'he sentd mai ni rastre',
p erA com que les visions d'in-

fant són les Inés vives i les que
perduren mes, jo he continuat
creient-hi, i finan VP la diada
de Tots Sants Ii dedico el mine r
dels tiene pensaments.
La bruixa dele panellets
gaireb6 la mateixa edat que la
bruixa de lee castanyes, per?)
aquesta darrera As una mimi
mes sorruda i mes desmarxmln,
te un cert aire pagesivol 1 no hl
ha enmara ningd que l'hrigi desavesada a menjar ami) eulleres
de fusta i a dur eselops.Malgrat
aquest aire forreny• la bruixa
dels panellets i la de les castanyes eón mol botes amigues
i s'ho parteixen tot; tenen el
sen domicili en una mena de
nitret invisible . que penja d'una
gärgola de la CM edral, van vestidos amb unes túniques toles;

teixides d'una peca amb fil -de
fulla de castanver i duren una.
mena de cepillad fet amb tina
ertelnfolla daim ptlIa. No us
penseu que nquextre brillara,
saPecialment la del! panellets.
retinto sempre carregades de
borles intenelans, sttn eusceptlbles de mole penalmente, fine
de la ira . 1 la venjança.

'Velent l'esceptioNsae designa

Melé& fart o d'alguu noi hala-

panellets i el ((merme, representaren les fites de l'any, els mo -,
ments gloriosos i suculenta de
les estacione. Ale,hores que ene
Hevävem ele matinet per anar
e'sl teil i ja endevinàvem flirts
l'aire Crees la presencia de la
bruixa dele panellets. aquesta
bruixa que jo vaig tenir la sort
de verme amagant-se sota una
Billa (l'escarola. en aquell Hoc
silenciós que es deia el carrer
del Pont de la Parra i que ara

ja no existeix.

Josep Marta do Sagarra

LA SITUCIÓ_A EUROPA
L'Agència Navas

aufgur«

que el Govern britänlo ha tot

dir ale do //I rle 1 'ruso"»,
que no ~mixta si Cl000rn
:Itera ! que sopesarla per Me
armes a la proolarnaol6 slo
república Monina a M lapa an-
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La república Menina; ainb
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F1NANCES
COTITZACIONS DEL DIA 3i D'OCTUBRE DE 1923
BORSI NIT

BORSI MATI

DIVIIIESESTRANGERE8

Pb-a 1 Alt Pala 'raye Otra Obra 1101, 7.r11
me me me me
sets! 3970 51
sets
5710 5810 5943 seo mi um

NO1113

Alacant
Oreases
teso 1458 teso teso
E. C. Nletrop. . . 147'
147
Piales
42'
4215 47
42'25
• . •

DOMA DE MADRID
Franca. . . • •

001•909.

. .

Bristol.
Llres
Llinrea.
Didars
Mares

• •

133'70
3186
3373
3311
749(5

Aoronea.

B3RSA TARDA

RORSA DE LONDRES

Ob , 8 Alt Palx
Nora.
5941 /re 5115
510 1.554 .
• • 5813 seso 5915
Piales,
. 41'53
i 4i3pmes • • • . 237. 2317 21.50

Tane
5* 78 N'aldea argentina
39'

Exterior

4158
22212 Fratna
Nova YOrk
Espanya
0111511
115111
Holanda
Suecia
Portugal

MANCOMUNITAT DE

DEUTES DE L'ESTAT

36
6550
7615
44908
3360
2 3 20
0969

11545

CARVI DE L'OR

BOMBA DE PARI!

44'

3891
1875
2920

Argentina
Montevideo

Xile
Berlin

Com. entes

MIerlors. •
Amorti 'Mil, % .
Ainortirable 5%
kOerior 4 5. .
itanc l'Espitara. .
Pone ?Art. da Credlt
Case Esp. RIO Plata
Sobar,
Sucres P •
Sufres ord..
Adules .
borda .
Martilla
.
Franca

Litures .

1913
64.

'ese

rrn
Ole
22930
857'75
76'30
18945

Londres

FiebrIca .
Espanya .
Holanda
114114
Nova York

Portugal,
Suerla
6111808
Argentina
Ornan
leerla
.
reniega

149'

218'.
reto
35/0
9010
231'

224*
44'25
3317

7518

Monedes or A IfOrla
9

225'30
219
16'94

•

Isabel.

11410110.

pelillo.
,, Trances.
"• d4114r9.

""

une 7ort
. 1 r . rs; rusa

Cotitzacions del dia 30 d'octubre de 1923
NEW YORK
Tanea anterior

44610

3022 307
533'

interim'

DIllamarca
1011 In
Viena
Praga

Tanea .

Pobre.
20,65
3059
5075

Gener
30'20
212

març

Mal/

srlo
eta

31315

7e24

3022

1777
172
17'16

tror

162
1879
1870

30/6

. .

17.34

Mino'

301

1701
1793

16'47

/650

CAFES

2618
2225

Yokohama
11018115
Noruega

Ocio.

obertura . . .
301101, telegrama

450.000

Copenhagua

DIsp.
.

Segoo telegrama .
SUCRES
Tanca . .
••
257'50
Nora York
Tartea 29 octubre
29125
43 6
0'0030 ni • se1111)03
2411 01=4 Mata'
;-IVERPOOL
404>
4910
Trinca anterior .
uliol
4/6'

New Orleans
l'anca 23 octubre
11 318 Tanca anterior ,
Obertura . . . .
506011 telegrama .
,
912'

Nova York

9835
29655

neSeillbr8

Mari;

1703

51•tte

208

2111101

3050

31709

Tanca . . . . .

.

seleinbre

779.
768

_

OBLIGACIONS FENROCARRILS

OBLIGACIONS FERRO- AIGUA, GAS I ELECTRIACCIONS
CARRILS
CITAT
13ntr. Cort.
Anot; "net
Antr.iCort.
Iianc
d'Espanya
.1566'
Ante.' Cort Manresa-nerga 4% 00•73
rropeestn 1014 .
i31,TIOr 4 % A. .
8915 VIIIalbes 4 %• .73'50
C. Etnia Elet 5% (;.P.
Baric II,' V113/1050 .1 55'
C.
Gral.
Trans.
4%
80.
"
1920 .
"
13 .
6175
C. 01,11.
6%.
. 74'
parir oil . 1:3tall11138.1100*
73*
4% •
7975
5% te
C. C. Comunal. .1 77
• C. . 612' 6401 Almanses
Maucesana 5%
. 8775 8)*
Ccedit 1 Dock>. . 115'
O s ques 4 Ç4 . . . 7175
Trainvles BEG 5% gt
"" D.. 59151
DIPUTACIO DE BAFTCETI/dPie 5% . . .
4
7675
"
%
^
^ E. . 29 6 , 80 73 Notd
FEREOCARRILS I
C. Gral. Ele8t.%6 .94 .. 181f:5°
I.
hip.
3%.
6125
6115
4%
7193
And.
17%11
21,0
"
St..
LONA
F. .
6715 612 Sarria-Harrel. 6%
"
5.• "
"
TRAMVIES
OBLIGACIONS
j
Gil.
Emp. 0.950.500. .1 77 / 77
•
3.
•
•
"
6210
}'er. Cataluoya 6% 9075
133*
^
Exterior 4 % A. . 86' I 25 90
Sarriä Barcelona
5.000,000. . 7135C
" 4..- •
6250
n
'
r.'
C°T1'
86'
'
Tran4atlAntlea
4%.
ss
8750
Fern.
Catalans
5%
96*
oro
Orense go . . 1473'
" 13 one.000 P. 76'
B. .
62'75
• •
"
5.
5%. SSO) 21765 ManresaVinema.
. 16'
" 3 9(10,000 C. j 7550
C. . 85'45 0130 Pamplona.
se
6185
AIGUA,
GAS
I
ELECTRI51'50
""
D. . 642:, Leso Prlorltat .
10375 Andalusos. .
6735 6875
AJUNYARIENT DE BAR8470 8415 Se/Zotes .
con. l'oras var.. . 9.5. 10765
CITAT
•
Sud irEspan y a . .
E.
51
24751
T. Illipines 4 1/2% 64.
CELONA
Vallad. 31. iliosee0. 6' j
F.
s•
51.
S.
Joan.
E.
1
ti
O
0
5%
69'25
flr
C.
Par
2125
Fabra Costo . . .
OPA nirona . .
•
23' .
" G . 84'70
EmlastO t ons.
Asturles
4
1. •62'35 6250
"
1907 4% 81'
:e•
78'25
Sucres 4%. . . . 80'
Alandara . . . . 76'
3 25 amormarlate 4 % A 8710,
1101.
23,
"
• 1'15 0115
71'
"
2.•
▪
1903 4% 0013
estatal/.
• 82'
C. Ferro, I Trans. / 1 j
"
1903.
Bc tle•36.
612
"
3.•
lote
"
5%
,,
42'
75
rosas
Vir
85•561
Boas 6%. . 97'75
Canal Ebre
. 22'. o
1006 A
91'
9075
51. Z. A. A. 5%
“
1913 5% gelg
7775
Asland 5%. . . . 88'
VIllena Alcor. . . 24'50,
7875
1906
" 13 811101
"
B 4 1/ %
O
1 920 6% 9815
7753 7750
"
p rof.. . . sa.
70'25 7025 51 6 11e 0 Barna. 3% 5010
1906 C
" E 88161
"
C 4%
76'.32
AIGUA,
GAS
I
ELECTRI.
"
6 %. .
• 1907 D
6613 6,875
5 % A 9125 f5'25
D4%
"
7523 7610
4% 6910
" 7%. . . . 191'SØ 18175
• p 95/01 15'
CITAT
title I)
E 4 1/2%
"
5%
Reg.
de
l'Ebro
4%.
os.
1912
7523 75'53
• C 95'15
. . • 68.
Catalana
•
"
5% 116`75
°5‘
F. d'Obres 4 1/9%. 83*
9910
101
1 912 E
• o 91141
7725
j
"
O 8%
. .
"
6% 15165 1035
5%. . 9410
1912 1.7
8015 60'30 C. c.-E. i5 4/0% 75.
322.
"
1.• .
"E 6411111
"
F pi. 5%.
C.
Cot.
Ato.
5%.
•
1913 B
mis
7515
71't
• F
"
2.. .
" E pl. 6%. 82'85 1775
O Cd 1/2% 74'
7150 Unlil Vidriera 5%.
•
1916 H
rr
7750 751'
1917 A 9984:75I 94'75
"
3.• .
77251
"
E. 4 1/2% 74'50
Barcelonesa . . . 27
Sienten, 5%. .
1917 13
97
75'50 7750
Flan. 3 664 2 1/2% 5515 5•15
" o twool
" 0 6% . . 9153 9335 Carbs Berga 4 1/2 8225
Metallur g . Ebre.
6216
191S B
7130 75'2
"
1678
2
1/2%
5175,
5775
"
C
Bons 6%. 9215 91'85 Cono. Naval 5%. .
L'Elertrtellat Sub.
“
•
84'
7750
1519 /3
Directe,
5125
53
9
1/4%
.
1
O Bons. 5%
5lotrius
.
.
D
Muto.
me.
G
5%.
Forres
942'
•
9850
100'
73.11 7515
1920
Reus-Roda 9 1/4% 2750
•• E 225'
135%
" o.
A. 1 Grullo A 7%. 9150
1.12 11 23
I•21.
•
os.
"
1 ose
" P . 80'
Enertrles 5%. . • 8575 8575
/1 7%. 101
Efitampla 1.0??
5 5 . 65 0. Tre s. et. 1994 A
Oren . , Cl,
3
%.
,...
Con-t. ElectrInites. 2050
0350 seso
"
5315
lot.
A
I
13
7%.
"1913
9351
99-59
93 25 "
orenses *gr..
• OO.
"
Barna.
o. . 115'.113
Bous
Aigtieo
1
8%.
1000
1
1(115
91.50
Cons.
I
pvi.
6%.
91'25
92
[975
••
"
30?
^ A lores 1 1380 Laceres G%
F.
"
iireridea. 23'
E. del entra 5%. . se
U. E. P. fon. 5 3/4
0110 81
Bons Refornia.
"
»
""
101•75 1 001• 95
fi, 4%. .
C. II. A. Elect. A. 332'
8%.
.
13/1.
91'75
85.
Vase Asturiana 1... •""'
" • 0. 1923 A 3315
B. 3aZ
E. 31. d'Ebre 5%. . 73'
PORTS
Si. G. de Ores 6% , ar
2. • 9750
"
S. 1'. E. Mol. 8%. 81/5
C. }luid Electric B. 100'
n
C.. G. Carbons 5%.
Poet ee Bar celona
349'
66'
010 1 Gitana 4%.
" Bons 7%, 121•50 8750 Cases Barateo 8%. 105'
c.
Melt1l • . 9915 8150
71'
1.875
"
"
5%.
S. E. C. Met. 5%. . 71
D. el
^ sei 1113 .
Mlnes del 21,37 6%,
•, F./731
Anclalds 5 %. .
712
H. A. Elect, 5 %. . 101150
n• 61jOn-51t.teeli 96'
6%. as'
Secundar', 4% .
5415
6%. . 115'
T. Eran. Esp. 7%. 91

CATALUNYA

MERCAT DE COTONS

181
138'
135'
134'0
135'
se
7'50

ACCIONS VARIES
C. Grl. Tabacs F 1.•
1 2•
C. Trasatiantita
P.
Canal Urgen. . .
51aijuirlisia . .
E,Pan y a Industrial.
111,11 0. Ile l'Ebre.
Suerere i/et >Legre (3

oment propletat unir.
55n
Co.
rt
Inclus. Alcobolera . 73.

20t1

Transmenn.
. 54.
H. A. Moliegal.. . 48.
S. A. Itanint. . . 103 •
Catalana C. 1 7501. A 100.

In*

Lampare Z . . B. 818
03.
'salto O .
Torras fer. I cons. 07.
Mamo'. snro . . •
Astitlers Tarrag. A. 100.

255
87'75

C. PenInsu/ar O. .
S. l'Obres I Cons.

UnI6 Reomera
.
Asland. . . . .
U. Metallúrgica o
E.
Suereres O . .

77
Carburs metailles . 72'
72'
La Boheinta A.
123'
97
C. . 99*
S. A. Cros. . . . 150'

Hotel Ritz. . .

MINES

Mutua Propletails.
Bulas. A grieoles. .
Unió Vidriera
.

I CARBONS

Carbontferes.
Ilulleres
.
31. 1 sondelgs O. .
P. .
Carbons eN'etrle
Olmos del
e! Sir . .
Carbono Berga o.

o. .

Corres I Autos A
O

F.IActrtea.

55'

C.

107
10.3
1750
711

Gral. Telefons O .

Cons. 1 pa y.A II C

BORSA DE'PAKIS

ACCIONS VARIES

Asir. Cort.

.

E.
AnthmnItm g S. A.

20'50
190'
4.
4.
251

es.

21. 105'
S. Carbonera
.,O P.I..• 173'
toe
•1
O 2.• 1511
lt. Minera. . . .
General de Carbono
Libe Minera . •
so•

Itispano,u1ssa . .

»onz. re,-r
Inerfor eis . . . 08029 15150
Erertor 4%. . . /95.
190
Darle Espanyol . . 422'
36311
Ae. Alaeant . . . 3 27
636
Ar. Andalusos . . 573'
563
Oh,.
"
1.• 275'
ob,.
"
3.• 261
Obs. Caceres liar. 343Acciona Nort. .
672- 61 3
"
»
1.• ' 715' 714
Pamplona 1 • .
fe
737
Barcelona 1.• .
7443'50
Aniones 1.• . • 685'
697
5.• .
757'50 11111
Tabars Filip. ,
21461 262
Rlotinto . . .
23'313 532
Renta Trane. 3%
5515 51511
7315 7765
• 5%
563'
692'
Nora 2! atrio
737 707
" 3. • "
74151
" 4.••
" 5. • •
713'
88'
5
Llevdes ..
746'
&V
la:tirita 3. • .
63T 69.1
Pr:orat . .
721
Pamplona esp.
095'
631
Vatencla Uttel
61111
633'
Maca n t 2..
775.
761'
•
3.•
754' 751'
Cáceres sentó
fak)
flördobes . .
297 611
Andalusos 1.• var 222'
2.• " 555'
O
1917 3% 11'21
Badaloa . . .
243. 5,1
Ced. Argent . ,
25 3 . [251'

.•111,

Ideni blatte. a 24 els 55.
Farina. a 575 0 els tos.
Idem baixa, a 45 els ion.
Idem quarta, a 19 els 60.
Menudet, a 10 . 50 els 35.
Segonet, a 8'5o els 25.
ldern mis ample, a 5'50 els 20.
El mercat ha estat molt animat.

Companyia
dels Farrocarrils de V. S. A.

IfIgiV11303 de la

De l't al 10 d'octubre proppassat aquesta Companyia porta un
augrne:nt en la seva recaptació de
707,762'07 pessetes vista la tnaleixa
en les esmentades dates de rany
1922.
• •

De ro dc gener al lo d'octubre
proppassat porta uu total d'augment de 1011394754 pessetes vista la mateixa recaptació en les 85r/tentarles dates de l'any 1922.

Ilercat de Borges Blanques
Blat blanc, a 26.
Idem ro ; g seck, a 29.
lile n
in .1a, a 28.
Ordi, a 15.

Mercats
Nercat de VIch
Ous, de 3 . 30 a 373 pessetes la
dotzena.
Gallines, de t6 a 24 paren.
Pollastres, de 9 a 18 ídem.
Conills, de 8 a 13 ídem.
Mamellons, de 40 a 55 un.
Nediri6os, de 63 a 173 un.
Patates, a 16 els leo quilos.
Xeixa, a 22 pessetes la quartera
de 55 quilos.
Forment, a 20 pessetes la quartera de 55 quilos.
Civada, a 32 pessetes els loo quilos.
Ordi, a 30 ídem ídem.
Per portals han entrat 1,039 carruatges.

rilercat de Balaguer
Ordi, a 135 0 pessetes.
Civada, a 11 . 30.
Faces, a 23.
Favons, a 23.
Moresc, a 19.
Beces, a 20.
Mongetes, a 50.
Preus per 8o litres.
Blat roig, a 25 pessetes els 55 qui Jis.

a 12'0.
Faves, a 4.
Veces. a 24.
Ametlla esperanca, a 17.
Idern cono), a 16.
Itlem Ilargueta, a 24.
Preus per pessetes la qua • tera de
itruitre
1.12‘ci d'albis, a 27 pessetes.
Patat-s, lt 2 . 25.
Preus pt r roo quilos.
Alfal s ,
55 0 .
l'alia, a 3 50.
Folla 4 olivera, a 4'50.
Prens per pessetes els 43
Gallines, de 6 a 9 p2532/t3 una.

Galls. de 3 a 7 un.
Comlls, de 3 a 4 un.
Ous, tSe Po a 4 pesse4.9
OMS D'OL:..ES
Fruitat ex t ra a 31 rals,
t, a 33,
çorie- t. n 79.
Prtus per / cssetes 21 glarth de
3 oco yttlos.
OLIS DE PINYOLA
Groc, a 135 duros.
Verd, a 125.
l'eu• per t7 s ete5 la carga le 115

"

••
:
•

BARCELONA
lidia iels fsI g dis, id ::TEIgion L 51 1 552:: Imiti à Corred: Si
5

•a Direceiú telegráfica
i telefóni
ca:

CATALONIABANK

m
2

il
li
•

••
1
sol
a
a

E Admetem ordres de subscripcin par al;
E l'emissin de Boas del Tresor 5 °10 E
.
•.
i-liures de
a
•

•
:

comissió

-

.-

B1113 !...:es. 3 43.
ideo p- IC 6015a, a 44.
Ordi, a
,35.

e
o

as
a

CAMBRA CUIRASSADA
••
AGENCIA eln. 1: Curar Do COA, 8- Tato H. 667 1:
Lo AGENCIA núm. 2: „ ¡set Andas, 1 46 - ,, S. AL 671 •
•
•a AGENCIA cito. 1 „ Salase, 111 - „ 8.184 •
a
SuatrukaMmaiLleyds
. 1
•
:

Lezmummmungaluszummemzia

4FirriAt",

/4"elateiJáNre)7Per
44,1
.7

BANQUERS

15.
Prens per pessetes els leo quilos.
Vins del pais, a 18.
Idern er. , ragó, a 32.
Ale , :!-ol a 225.
hlisteles, a 5 0 .
.4nistats, de 15n1 a 300.
Pr.US. pc. pessete, els In° ¡Ores.
Olt s , a 550 pessz rs quarti
("us, tic 4 a 425 pcssetes d)tzenn.

Preus de les dobles que ha pagat l'alcista en el present mea:
Interior, 020.
Exterior, 022.
Nord, 0 30-0 . 26 1/4.
Alacant, 028.
Andalús, o30.
Oreases, 012.
F. C. Metrop,
G. hfetrop., 070-075.
AutOmnibus, 070.
Filipines, 0 50.
Colonial, o'3 0 .
Riu Plata, 010.
C. Docks, 012.
; oes, 055.
Sucres P., 0.5o.
.A ..• cs. C.:meres, 0'06.
ligacions Oce.es, 0'20.
C al. de Tramvies, 0 50.
Felgueres, 0 35.

•

SOLER i TORRA G.N-'3>

• e.

RAMBLA

DELS ESTUD1S, 13, I BONSUCCES, 1
e..6b.w11.41..41.1.n

REMO illitIGACIONS DEL TRESOR I
•5

per cent a un an 9 Mares d'impostos

VALORS - CUPONS - GIRS - CANVI

Negociem bis els cupons 1

DOBLES

,......................................,
• ., ft
. •
E BA NC DE CATALUNYA
•

Mercat de Tärrela

venciment 1 de novembre

nis

J. A.

w

Afflim

en D e rg

Ddem

ADMETEN SUBSCRIPCIONS,
LLIURES DE COMISSIÓ,

Bine - llIZQ1II30 - CATA Gil
1 LES SEVES AGENLIES 1 DELEGACIONS DE
GIRONA, MATARÓ, PALAMÓS
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REBAIXES DE PREUS
1 EN ELS APARELLS1DISCOS
:I'

GRANS

•

i Torra germans

Banquera
'M'eta
Franceses, 43'80 per Ion.
Anglesos, 33 . 50 pessetes.
Italia:1s, 3340 per 100.
Belgues, 3750 per :no.
Suissos. 13330 per 100.
PM" tugUeS0s. 0125 pessetes.
Au g triaes, 00125 per 100.

Holandesos, 273 pessetes.
Suecia, i'82 pessetes.
Norue g a. 1 pesseta.
Dinamarca, l'15 pessetea.
Reinante, 320 per 100.
Turquía. 3'31 pessetes.
Estats Units, 7'45 pessetes.
Caltail4, 725 ¡ensotes
Argentina. 235 pessetes
Uruguai,‘, 515 pessetea
Xilens. 073 peleches.
!Imiten»; 0510 peasetee.
Boliviana 1'75 pessetn.
Peruana, 25 pegsetee.
Perneo:1k. 010 pessetes.
:opon/nata, 2'90 pessetea.
Argelins, 42130 per loo.

Egipte, 33'5o pessetes.
Filipines, 3 pecisetes.
OR
Alions, 140 per 100.
Cocee, 131E50 per 100.
4 i 2 duros, 139 . 20 per
1 duro, 13030 per 100.
babel, 14350 per 100.
Emes, 13950 ‚per 100.
14itires, 35'50 pesetas.
D011ara, 720 peinet a .
Cuba. 7'15 ¡mueles.
ileitca BOU. 143 per 100.
\'enesuela. 138 per 100.
Maree, 17250 per 100.
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Rambla del Centre, 18

Pau N'un Creus
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MARCA REGISTRADA

per a
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senyoretes.
A FI QUE TOTES LES CLASSES SOCIALS PUGLTIN-GAUDIK
DE LES ADMIRABLES AVDICI9NS MUSICALS QUE OFEREIXEN ELS APARELLS MARCA "GRAMOLA" QUE JUNT
AMB ELS DISCOS "GIUMOFONO" CONSTITUEIXEN VERITABLES OBRES D'ART. HEM ESTABLERT UNA IMPORTANT REBAIXA DE PREUS EN ELS NOSTRES ARTICLES.
ELS AGENTS DE LA COMPANYIA DEL GRAMOFONO
US DONARAN TOTA MENA D INFORMES I DETALLS.

A

Cultura

A

Ceneral.
Labors,
Comerç,
Idiomes.

B
A

E
at

•
•

Classes
personals
modernes
especials

•
BALMES, 56 1 58-BARCELONA
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liceu
Dalmau
Carrer de Va:encia. 245
(entre Passeig de Gracia
i Rambla de Catalumal
'Fehl. 1845 G.

D'ANGLATERRA
r. Slaihey Baldwin

D'ITALIA

tes 'disiden grgs gs ;el

M11110Ciii a km un Goverslii o g sigui diApilad disco?: sobre
la pollica interior

li g gul

ei massa tal in

toleré: de la Milla

EL DESMEMBRAMENT-VALEMANYA

D'ORIENT

EI Govern britallic

réconeix-ii
legalitat del Govern rliefta-

Els seas representants a París Brussel les declaren m que
e

Londres, 31.-Comuniquen (te 3wan,,, que el primer ministre brinnic,
Baldwin, pronuncia ahir el seu
anuncia: discurs. Començà dedicant un
;,„jrnenat g e a la mcmäria de Mr. Roles altes dots del qual doiar

Roma, 31.-La Ileffia 1 la Camorra seis. com se sap, les dues temibles organitzacions de malfactors
(me estenen les seres gestes per tota la Italia del Sud. Molts Governs
italians han deiugit de lluitar-hi; adiase alguno han pactat amb els bandits. El Govern de Mussolini no ha
vacillat a prendre la seca actitud i els
prefectes de Mpols i de Palerm han
estat sitbstituis per generals amb la
missió d'acabar ami/ la Maffia.
El de Paleros ha debutat amb un
cop de mestre. Naveta sabia que
s'estara reunint un congres de malfiates. el feo cercar per la tropa i detingué tots els congresistes en massa.
--Radio.

Qua tot el seu discurs fou dedicij a assumptes de política administrativa i digné que anda tot i enser
ir.dabta ble que l'any passat s'acenseuotables avantames mitjançant
ala del Iliure canvi. cap canvi
ica faria el miracle de por... a la terra de promissió,
Dig que estava conveneut de l'e(icia de les mesures que el Gom resolt prendre per combatre
I ma,ca de treball i que el seu esEL VIATGE TRIOMFAL DE
a; principal es dirigirá a conservar
MUSSOLINI
acceptable promedi de comoditat
vida de la classe treballadora.
Roma. 31.-Durant tot el Ilarg tra• . ocupant -ce de la Sncietat de jecte do Perusa a Roma, el President
aions dient que la guia en les del Censell de ministres. senyer Musres decisions els bons desigs i les
solini. ha estat ohjecte de grano maegar'es de milions d'éssers, però que
nifestacions (l'entusiasme i simpatia,
pot ni ha d'obligar-se-la a fer el
especialment a Felipe, Spoleto, on
ete no pot, i recordà que mentre no
les autoritats i nombroses persones,
part de la mateixa totes les congregades a l'estació l'ovacionaren,
Szcions. el seu funcionament no poi a Temí. en hi baria tansbé un gran
eri ésser perfecte.
contingent d'obrers que aclamaren caElogia els esforços de l'Oficina Inlorosament el President.
ternacional del Trebala però digné
Adhuc a les estacions de poca imex la Gran Bretanya tenia el deure
portancia, a les quals el tren presi¿e protegir les condicions de vida dels
dencial no es deturava. s'hi congredl súbdits ajudant a elevar tot el
garen els habitants per ovacionar el
risible la situació dels obrero de tot
President en passar el tren-Hacas,
món.-Radio.
Swansea. 31. - El primer
AMNISTIA A ITALIA
-'re. senyor Baldwin.
Roma. 31.-E1 Rei ha signat un de. • :ciat un discurs a aqueocret concedint l'amnistia a tots els con, Hialaci6. Comeneä fent
demnats per debeles pnlitico-socials o
m lii elogi del final ex-presieconòmics la pena dels quals no exnt del Consell, Bonar Law.
cedeixi de tres anys de presó.-Radio.
A rontinnació s'neupä de la
gent necessilet de protegir
• indústria britànica contra la
im p ortTANT c..uirtErt.% DE
- Ancla est rangera. Na
CAVALT.S :: UNA ESPERANÇA
que una important Cot»FALLIDA :: EPINARD, DERde ferrocarrils ha reROTAT
dedicar una silraa
Londres. 31. - Avui s'ha ve,-diablo a l'adquisichi
rificat la imoortant carrera (ir
iter'al ferroviari, la qual roeavalls de Chambrid g eshirr, lia
1 eentribuirä a semejar l'aestat (lisputada a Newrnarkrt
s fere6c.
una di st ite:a de 1.80 0 motees.
senyor Baldwin
Han p orregut trenta cavalls.
que dintre dc poc puLa confiança que havia diposi-a un rnanifest electoral.
tat el públie en el Nivel) fi -Vas.
narrt ha estat defraudada, ouix
insea, 31.-En el. discurs pronet en aquesta població pel pri. - ha erritiat ea . óeron ffü. Heus
aci l'ordre d'arribada:
re ministre, Stanley Baldwin, dePrimer, A - erdiel; segon, Epiia que . en el moment oportú connard, i tercer, Damas. eleccions. Afegí que, a la seca
•-.era de ;cure, les mesures preY'ides per la Societat de Naciens
• aispensables per remeiar l'atur ••nn•n•nn
r:n. no rendiran teta l'eficacia que
• Iles es pot esperar. mentre no les
Una rectificació que donem
--•'•: totes les grans potències.-

amb molt de gust

:Ji MORT DE BOYAR LAW
Londres, 35.-No s'ha decidit res
ecara respecte l'enterrament de Mr.
"ionar Law. La familia rep innom¿rabies telegrames (le condol de tot
itlpc- i i dels caps d'Estat i Go'..eras de les principals nacions.
lit Borlar Law ha mort a conse-, : encia d'una terrible afecció a la la'.ge, complicada amb una pneurnoti.
b iany 1914 Bonar Law era cap
parta conservador i en nom daOst partit manifesta a Mr. Asquith
:e si _Anglaterra entrara a la guerels ionservadors ajudarien el Goal. A la guerra va perdre dos
Is.
Tota la Premsa reconeix la
i lleialtat amb que Bollar
saber vetllar senspre pelo laicos . del seo pals.-Radio.
BONA LAW SERA ENTERitAl 1 LA CATEDRAL DE
WESTMINSTER
:res, 17.
El Govern ha
• que Venterramprit
. , sident senyor Bonar
• gui caräcter nacional
cos sigui inhumat a la
.; de We s tminster.-Ha-

Segons informes que ens Illereixen neu l'eclit absolut , ens
cau rectificar tina referimeia
que fdern n .ti Partirle editorial
del diumenge passat als fels
esdevinguts a Girona, i en el
qua l recalliem la vers id, anidada fino a nosaltres per diversos condueles, que l'orador sagrat que havia de fer el panegfhe riel Sant Patró de Banyoles
havia rebut ordres dels seus
superiors jerärquigs de troncar
la tradició i la lògica de fer-lo
en eatalit.
Seg,ds ens assegurem ele
rete os presentaren d'aquesta
manera: en vigilies de lla testa
mejor da Ballyd.100, el senyor
recte d'aquella l'Ha rebé indicacinns (runa antordal no eclesiästica perquh el serial fos
fel en Ilengue distinta de la
tradicional i pròpia. El senyor
rector %adune t consultar antb els
seus veritables sitperiors, els
quals li indicaren que calia torne com cada any. Aixf, dones,
el sermó de la reste majos de
Banyoles fu dit llengua catalana.
Celebrem poder donar aquesta reetifierteiú.

s'oposarä per les armes a la proclamaci a la zona anglosa : Els monàrquics baveresos valen mancar
aval sobre Berlin : Ha estat nomenat el non
Govern saxó, que serä purament socialista
g

París, 3t. - L'Agéncia Hayas creu
saber que el Govern d'Anglaterra ha
encauce:a als seas ambaixadors a París i a 13russelles d'informar als Goceras francés i be . ga que el Cioreen
britànic no reconeix la legalitat del
Govern rlsena, i que s'oposarà per les
armes a tot intent de proclamació de
la República dins la zona que ocupa
la Gran Bretanya.-Havas.
LA NE UTRALITAT DE BELGICA
Brusselles, 31.- L'Alt comissari belga a les regions ocuparles ha auteritzat l'alcalde d'Aquisgran perquè comu
niqui a la pohlació que, contra les afirmacions fetes pels repra-ters, les autoritats belgues d'ocupació no hati pres
cap decissi6 referent al reconeixement
de la República de Rhenania.
PROCLAMACIO DE LA
REPUBLICA A HESSE
Coblenea. 31. - Ha estat proclamado la República rhenana en diverses
pob'acions properes, entre aquestes
Hesse.
Tris els Ajuntaments receneixen de
bon grat les autoritats separatistes. Hayas.
Behlenen, 35. - DI movimos t separatista rhenh alta extes a Ints els nobles deis fi:eh-irles rie Kreuznaelt i Saint
nOarshatieen.-11avRs.

novErts DE L'IMPERI
p fliminEIN r_d-E ELS FUN-

CIONARIS PRESTEN JUBAMENT ALS SEPAIIATISTES
Berlín. 31, - Alshne
dios anuncien do !mil antorit•
rada (pid, el nr , Verll ha prohibit als funcionarle de lea regions ocupalles que reconeixin
eis separatistes i que eis prestin jurament.
infriteriA
acuestes nutres serä severarient casligada.-Radio.
A BAVIERA
RES MONÀRQUICS PREPAREN
EL COP DE MA
nou_
Londres, 3t,
cies de procedimeia holandesa.
comuniquen de Berlín que els
nannärquies !le y eres°, celan
preparats per marxar dernh, dijous, sobre Berlín.-Ilavas.
EL GOVE.RN ITAVERES TRAMET l'N ENVIA A BERLIN
Munich, 35. - El Consell beC,rnprit (u, la neta del
ver
Govern del Iteirh.
Von P rzle ize r ha sortit
dialament rap a Berlín , amb
l'objeeto ile frans mel re )11 Ileieh
les deliberaeinns del n'asen.
TarnhA dernanerh a armes, al_
gima aclarimerits sobro dolerniinats extreme de la toda.
llevas.
LA RESPW-TA DE BAVIERA Al,
GOVERN DEL REICH
Berlín. 31, -- Sentida que en
la resposa de Baviera a la nota
sAn n y del florero del
erplailes sil pritiripi les negociar irme, però supolit ant acuestes a la rondicirl que Baviera no
ha vinlat la Constiturii1 de l'Iniperl.
La Crunisció d'Afers Estrenarse del Tlesch es reprendrà 01
um Ii de novel-ubre i el Tleichstag rprrourrä les srvPs seccione
el dia sis del malrix
EIS d o llate O0 1I1iO3 arnincials
entnencaran imnoshatameni. llaves.

A SAXONIA
LA REICIISWElift ABANDONA
LA DIETA
Droscre 3 t. - I,es (orces de la
Reichswehr evacuaren ahir al
metí 1-Is edificis pública, entro
aquests la Dieta de Saxónia, esson/ reemplaçades per la. poltc t e.

París, 3/. - El periädic La Librrtj
acull amb reserves el rumor segons el
qual el Govern sa ya/ ha so idicitat la
protecció de Franca contra el cancilke
Strcsemann.-Havas.

Les reparacions
LA CONFERENCIA DE TECNICS
LORD CURZON CONFERENCIA AMB. L'AMBAIXADOR
Londres, 31.-El ministre de l'Exterior. lord Curzon, lra celebrat una
entrevistd ainb Mr, diarrea-, ocupantse de la Conferencia de tècnics.-Ha-

Ilan /nitral. novannuit a la
Dieta les autoritats i nombe,,aals
diputals. edebrant entreviste?
i confer n meies sobre l'actual sipolítica. acceotantia prot
ras.
posiehl presentada pel partit deEL GABINET BRITANIC DELImberata. La' dieta acordis reBERA SOBRE LES, CONTESTES
prendes les seves sessione. i aiDELS ALIATS
xf ho rfectiä altir a les cueto) d'o
Londres, 31.--E1 Gabinct britanic
tarda , pern a poe sie eonsenca-,
delibera novament . ahir ahans que Mi.
da, la sueorugue fine a les sis.
A Dresde no ha estat alterat
Baldwirr marxés a Swansea, sobre les
l'ordre, malgrat haver-se procontestes deis aliats a la proposició
clamat la vaga general en senyal
d'una conferencia sobre la capacitat
de protesta.
de pagaments d'Alemanya. Als cercles
La fosca pública ha distarecotnpetents s'opina que encara que no
sal diversos grups i reunians,
tan efectiva com una gran conferencia
sense que es produissin inci- sera el millar la reunió d'un Comité
le perita.-Radio.
dente . - llaves.
Londres, 31. - Als cercles politica
LA REUNID DE LA DIETA
d aquesta capital ea té la impressiél
Dresde, 31. La Dieta saxona s'ha reunit. El president que el Govern britanic ha adeptat la
decisió de proseguir l'exectició del
Ita fel mies declaracions. Els
sorialistrs han ores un aeord projecee . designant 'un Comitè perque
realitzi una enquesta sobre els recurpartint do l'afirmachS categòsos d'Alemanya. el (Mal Comité furtrica que la sittiaciri actual és
cionaria -seta els . auspicis de la Coi usa post a bid-llave s.
missió de Reparacions.-Havas.
Dresde, 31. - La (recrió soLondres, 31.-En acusar rerialista de la Dieta ha adoptat
but el Goyerit britänic - de la
la ilevisiA di' constituir titi Gracontesta de França, fén comavera socialista minoritari,
earregant-se de la presidència niear al (lcivolui francés una
proposici4 p neaminada a invil'ex-ministre senyor
tar coleolivament al novena dels
llevas.
--Estals Units per tal que enviin
T,A ntETA SAXONA Emedem
un representan! Sea a la reunió
PRESIDENT Al. LIDER SOCIAde perits designals per la
LISTA SENYOlt FM-TASCA! ::
EL Nov. covERN SERA .1)1g•rs einist.sffi..03-.-reP.Itree-iP")
bartriollat sie pagentent.
ItAMENT SOCIALISTA'
wAipinanya. m'a; en contra do
Dresde, :H. - La Dieta ha
(pie s . hit dil en verles informaelegit el t ibiar sorialista serions, no ha fet sao pregunta al
Ilyer Fellisch president per 16
(Toreen de París ni ha dernanat
rota eindra 18 que n'obtingue reo declarnen5.-Ilavas.
el eandidat populista.
LA COMISSIo DE REPARAEle comunistes s'abstingue-',
CIONS .1,1011NA L'ESTI'DI DE
ren (le rotar. Els narionMITstes
LA Nlint ALEMANYA
abandonaren el sabS. en proParís, 31.-Le Comissit3
p edir-se a la rolad&
El senyorcnnetiluireparadons ha re-soll ajoieterl'examen de les negoeitteions
rk un Govern purament socia.
eral) ib tlliduls, tivi com lainhé
listm-flavas.
l'examen de la nota alernanya,
El. PARTIT SOCIALISTE DEMA)
-llevas.
NA LA DIMISSIO DELS SEUS
ON I QUAN ES 4CELEB11.111.1 LA
MINISTRES.
CONFERENCIA DE TECNICS
Berlín. 31. -- El Comité directiu del
partit socialista ha dirigit una conmLondres, 31.-Als cerdos ben
ncació als ministres socalstes del Gainformats es confirma que el
bnet de l'Imneri, pregant-los que Con- Clovern anglb ha neeeptat vis-firmin Por dirnissiA en 'a ses si ó que huila:0d les or000sicions frandema celebrara al Reichstag l'expres- e.eseS ro,pertn de la C...tafeensacia feneció-liaras,
cia de l'elite, a la qual elan
unit ja Bélgica i lt
LA DINIISSIO IM1IINF.NT
La qiieslió de la invitad(*) als
LORD D'ABERNON
Eslals ralle serä olisierte d'un
I.nnelres, 31. - El diari Thc Tim,,s
eanvi d'impressions sobre les
confirma la noticia que aviar lord d'ACatteelleries aliados.
bernon presentara la dimissiä.
Ihr si P trartarse, a Inés a Inés,
Sambla que el substitaira sir Ilorace
(le 1;1 qüestid del liste on ha de
Rurnladd.-Haaa%,
eelebrar-se la Conferencia, puix
LA SITUACIO A STUTTGART
no se cap loteara si sera París
Stungar, 3t. - El comandant de In
o Berlin.-Itailin.
Reichswerr ha prohibit la fermació de
Londres. 31. -Als cerdee oficials
Comitès d'acció cncaminats a combatre
tto es creu que la ('Onfereacia de peel Goverm-Havas.
rito se celebri abans de dues o tres
UNA EXULOSIO
se:nto./U.5.
EN UN QUARTER
Ericara fine tot rmr(lt, dispnsat abmis
Schwerin. 31. - En la caserna de
caldra amiest termini per donar transa
la Reichswehr hi ha hagut una exp'oals delegats nordamericans per tal que
Siö de dinamita. Els danys han esta:
arrihin a Europa a no esser que el
insignif cants.-Iiavas.
Govern nordomerica designes persona-

París, lt.-Els Governs d'Anglaterra, Franea i Espanya s'estan posant d'acord a horco d'ara respecte
de la contestació que hagin de donar
a la gestió realitzada pel Govern ita. liii, cl qual desitja estar representat
• a la Conferencia que ha de fixar
l'Estatut (le Tanger.
No sentida que hagi d'ésser atesa
la demanda italiana, iota regada que
totes les potencies interessades signaren l'any 1912 UnS acords en virtut deis quals Itíllia declarara desentendre's del Marroc a canvi d'exercir influencia exclusiva a Libia.
Que Itidia sigui una gran potencia mediterrania no 1/asta per justificar la participació d'Italia en les negociacions diplomatiques, ja que
aqttestes Ornen per objecte tan sols
un 1/robletna local, com el de Tanger,
puix d'altra manera altres potencies
podrien reclamar el inateix dret.
Italia, per altra banda, tindra coneixement 101 seguit de facerd concertat tan aviat C0111 quedi establert.
Podré, (Iones, accedir-hi. Pel contrari, si 'titila es neguis a accedir a
l'esmentat acord no conservarla ja
els seus drets particulars i en atinestes condiciona pot perdre a l'ensems
els beneiicis i els diversos avantatges que en el Conveni que S'esta preparant es tracta d'assegurar a les potencies europees.-Havas.
Paris, 31.-Se sap que Italia ha dirigit una comunicació als Governs (le
Franca i Gran Bretanya respecte (le
la seca no participaciú a la Conferencia de ,Tanger.
Els tres Governs s'ocupen en l'actualitat d'ultimar la resposta que
convingui trametre a Roma. en la
<Mal s'exposaran les nono nie fet i de
dret que motivaren aquella decisió.•
Haras.

litats que ja resideixin al yeti Contineta.
Els anglesee desitjarieq que fossin
nomenats delegats närd- americans els
seny ors Pierpont, Morgan i Zamot.
Semhla que un dels delegats
nics será el senyer Gourtnongth, president del Banc Barclay.--aRadio.
UNA NOVA NOTA ANGLESA
B E,g1:I Ñ .,

Constantinoble. 31.-El nou president de la República turca, Mustafa
Kemalt ha nornenat primer ministre
a Ismet Paixä, el qual ha acceptat el
arrec.-Radio.Constantinoble, _31,--Mustafa Kemal
ha aprovat la IltSta del nou Govern,
qual ha quedat oonstituit de la segncnt manerar
Tsmet Paixà, Aeiklincia i Aten
Fsfiankei-V.
'•
Ferid Bei, Interior.
Feral Paixà, Guerra.
Kiazim Paixa, Defensa Nacional,
Mustafä Fezi Bei, Assumptes religiosos.
Seid Rey, Justicia.
Fermy Bei, Finances.
Hassa Bei, Economia nacional.
Mouletar _beis .Treballs pública.
Seda Bei, Instruccit5 pública.
Refi . Bei, Higiene.-Radio.

DECLARACIONS
D'ISMET•PAIXA
UNA AMNISTÍA GENERAL'
Constantinohle, 31. - Adnan Bei ha
comunicat al cos diplornätic la constilució del nou Govern i felecció de Mustaiä Kemal
L'Assemblea nacional d'Angora ha
aprovat per unanimitat :a llista ministerial, després de la qual amb el non
cap de Govern Ismet Paixä ha exposat
el problema del Govern declarant entre altres coses que Turquia ha de mantenir bones relacions . amb tots els altres
Estats, i que amb motiu de la proe'anació de la República turca es comedeixi un armistici general.-Havas.
•
L'ASSEMBLEA TURCA
I EL GOVERN
Constantinoble, 31. - L'Assemblea
nacional a aprovat per unanimitat la
designació del nou Govern que presideix Ismet Paixà,-Haras.
DINOU OFICIALS GRECS DAVANT D'ELS CONSELLS DE
GUERRA.
Atenes. 3m. - Han comencat a ésser
jutjats per les autoritats militan els
que cantribuiren a la recent insubordinació. havent comparegut davant den
Tribunals climas niiciais detinguts
els esmentats successos.-Haras.

Darrera hora

NdeMBBE

Paris, 31. - El periòdic Le Temps
publica un despatx de Londres dient
que el Goverp_angles dirigirá aquesta
tardattit `i tiová netUi,d2les:i potencies
aliades i associades, proposant-los ta,
convocatòria d'un Comité de perits, setrono sembl, a Berin, durara cl mes
de novembre que ve.-liaras.
L.A CONFERENCIA - D'.-VMBATNADORS INSISTEIX EN LA REPRESA DEL CONTROL 'MILITAR INTERALLAT A AIEMANYA
París. . 31. - La ConforAneia
d'Anilmixadors lia decidil. Iramecí e tula nora nota al Goveril
de Berna per insistir respecte
nie la represa del cont red militar
interalia a Alernanya. També ha
,Teridit ororedir a una revisto
dele sous dele Dimitimos da les
rmni.r::0,1., ¡id Cnni ..1/ontanya per' tal do tenis oil coutpte
l'augment del roat de la vida
a amiell país.- Radio.
EL B 1RO KRUPP. CUMPT.INT
st p lloMESA. TORNA A EA
PRESO PERO 1.1 SON CONCEnurs SET MES MES DE ELEBERTAT
Duseldorf, :31. - L'indust riel
Krupo, al cual, p oni se sap.
sInovia ronredit, el die 21. Invertid provisional per set dios,
olio oresentat aval a la presa
d'atrios:1 chita?. eomplint la se,
va promesa de iiirlan . en acabar
el terinini.
En vista daixh i a pel kit ./ sera, se li ha contedit novament
la Ilibertat provisional igual
número do dies. - llaves.

DE BARCELONA
CAIGUDA
DES D'UN TRAMVIA
Mir al vespre el nen de 9 anys Gabriel Graioles Servent caigué d'un
tramvia, a l'encreuament dels carrers
de Casp i Roger de L'Urja, i es produi intenses ferides al peu dret, atnb
fractura de tres dits.
Després d'auxiliat a la casa de socoro de la Ronda de Sant Pere passà
a l'Hospital Clinic.

DE CATALUNYA
EI.S TEMPORALS A VALENCIA
Aquest mati s'han reproduit els ternporals. Arriben noticies de Carcagent
i Nativa manifestant que s'agreuja la
situaciO.
I.a linia de Silla a Collera ha %tacdat interceptada.
A Sesenya la corrent ha enderrocat
part d'una serralleria mecànica de
senyor Joaquim Garcia, ocasioese
nant-li pérdues per valor de mes de
quince mil duros.
A Algernesi, el rM ha sortit de staue
d'una manera esfereidora. Hl ha diverses cases isolades per la inunclaci6.
a les (wats 'no is possible auxiliar.
A Beinganim els perjudicis sön de
grossa importancia als edificis: les collites estan ahsolutament perdudes.
Les Urdes ferries i telegràfiques
Nativa ¡ Alcoi estan interceptades. Entre els quilämetres 13 i 1 4 hi ha gratis
esllavissaments, havent desaparegut
molts utensilis de families pobres i ramas.
A València s'organitza un tren de
salrament, que sortirà aquesta tarda.
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CONSEOUENCIES IMMORALS

D'UNA IMPRUDENCIA TEMERARIA
per ANGEL FERRAN
Tan mateix, el Pobre Crimi-

1 e steva desolat.. A mes a
no haver pogut aeonalir Pi sen objecte, es vela
(s hiplieat en un proces per
hpr iulimcia temeraria!
--Pern la impruddicia - reell-, qui la comeo be el ciclista?
And) l'esperança, i ja Os dir,
ne i apartar-nos tin gruix
un gla de la refina-de la ve1 41 ofjejal--, contaren) el cas
tieVPS eonseqüimeirs. Si
Pr. e nsualitat incorreguéssim
preguem al públic de
.,ereurr'ns.
l Pobre Criminal tenia una
i
Pressumpte Pare

j

d'aquesta dona, que era honre
d'acabalada posicia, la coaceionava porque tornds al si familiar i domCstic.
Aquf velera iniciar-se el Confli(le. per tal 0 11111 el Pobre
Criminal, entusiasta de lotes
les ilibertats, de convdires ei Pressumple Pare pesque
firSikiih4 per sempre de les te %e5 ter/u:dativos corruptores. I
per tal rfarienseguir-lio. decid(
(senyors, no s'espantin), de
mater-10, purament i simple.
D'acuesta ma tir rit l'Iloniirable Funrionari que rra abans,
os convertt en el Pobre Criminal que itra ons ocupa.

Per esdevenir-ho es posä

l'aguad a In porta (le la casa
(lel Sogre 1 ii 1 atiu i espeta.
Sorlf rl Pressunipte Pare, a
mil Ilegües
que l'esperava.
i apuntar i disparar fou per
Pobre. Criminal obra d'un sol
segon. No IiiPs. P p rO ell a(111P11
p ohloPI11 passa raude, carrer
aval!, un Ciclista Desgracia'
(pie esramoteja la bala. Fou
reeollit a rent metros de dislitnria; tenia la hala a l'estnrime i mai no pogue pair-la.
I dota el Pobre Criminal:
--Qui es l'Imprudent . b . mpEari? Jr. que raig disparar de
bona fe ti MI el Ciclista 1)esgravial, que s'interposä?
Per?) don 111IP ii Cid l isla Des.
gracia( mit olgué (tediaras per
04;1111 professional de rarläver,
i ron) que enra y a que, uns tleivn
que era mort, d'allees afirmaven que havia passat a millor
vida, i uns i altres mii itigueren posar-se me i (record, tI Pobre Criminal ron emoresonat.
Acuesta resolució de les autoritats fou ele les nit i s desastroses conseqiiimcies per la

moral d'una yerta i determinada a 'enseres que elevada cl tose social.
Aquel' hirern fi stt rigorosíssita, i (son (pie Isis pardo de
la celta p ool lapissades de id
xes. passava a través d'elles un
air p colal

(plildrÍCIlla (111p

el Pobre Criminal rigid
de reuma quadrieulat.
que SO11 mi& huILPS

nlanilitejes,

el

traMila(larPa a

l'hospital. Les (g ires que i1111
li fiaren practieades , anaren
alis'rujnmil -lo patilatinament,
rara qUe no per entupid, puix
itialgrat ele esforços de la
Ciendit fi sU impossible d'arra bagsr i e_li pi darla. r residu rUi
reuma. Per qué? Ntt ho sabrein
mal. N'esteta segurs.
La parth der:Ist del ese é.
que, degut a los seises. el dolor queda Pll qua(' ret s
n'ion igtiauls, lels mullo les potinques do l'apotecari rimaren
(lesallotjant; pro\ i aquest es
el misteri, subsisli siempre mAs
la quadrfetila 1 el darrer quadret, dolorús. Ignorem lambe el

( p p. os 110Via p sdevollir
:Mar
ite0111iii(larst -se els - trosset s
tollina; oda') és el ras que, out'
si hautiessin deixat Hile herencia al da rrer, aquest saltara
11'1111 Ilor a Fan re, ocupant Iota
quadrels. segons tut
ordre, que seria ordenat marque
11.1 el de la Natura iso es, ',en',
trisrit siifs't's'uil sie l'ordre públic
establert pele hornee.
Totes nquestes parlieularilats impressionaren mi« vivanient Lt Faeutrat de Medicina,
j el :don !Ilustre Si No Molt
Itlastrat Professor de Patologia . Rendí ti l'est udi d'aquest vas
iteonioanyat deis set aillialleS
que restaren a la sera desee,
serio° ;n'eones ni (le Nuny
parany que li posava el Maligne.
Comenearen per examinar
muitritatentantent el vos del Inalalt Pia pPlära11 .all i Sida'S 1111a estonel)); determinaren aleshores
la rfensitet tudjana del suhjecle amb un pesa-presos, i
l'aforament (IP l'abdomen poi
procedlment del baslú, Calcula-

ren 1.,t segun Carea de 1;4 poll
i fina lnu • nt rentaseis ti'PHS PKlii i sit la seva nonti(*) partieular
sobre les regles 'segons les
quals ! g avia de'regir-se el reuma en el S11 11 viatge al voltant
del (s'e, Segons suggestiO n Iel
Molt (Ilustre Si IN), Molt 't'astuta Pro fessor Palotr n gia,
parti."en tole de la base que
los Ileis seguidos per lit inateixa disposivid de la . quadrtetila 'invito' d'ésser leä (lets ((Remite o lea ¡lames; però per rnolt
que t'oren ti o poglieren tvititcar
un sol mis. Es 'novia 5 uds salt
de eavall, o be en diaw.tial d'alfil o tenia rl ' tolde niovitnent de
In erina? Era un dolor que ha.vie arribal a danta 5 lonia niovinionf a diserceb's?
defensava una opi/Mi diveraa i ittub Ini losando+.
riss, que 'era una veritable qüestil'i d'amor ' propi P110fi rlar l'itinerari.
Qu'In Inés exaltals estaven
els ättims, el Molit li-lustre Si No
l uSlyak .groterioof:rde. Fatplo-

• ' "•

joe, ( • Is origens
rtAiixos de. la sera .dignitat a
Otea (Pena ohsersediú force
diem:lada. d'un alumne, fiel la
ad 11.'14 butxaca, •
Aun), senyors, que el
dol( )r 'Va aqui!--exclainä y ermen d'ira, p).)sant la moneda
ilaintitil Irliiinigastri del malea.
Con' de miraele, el malalt roslä en un momea' ple de postes
(lis-diferentes (M'Infles.
-En for el primor ni! el Pobre, Criminal, el Molt
Si No Illust rat Professor de Palologia proclama ami) vett

---Ilipogastri guanys. Ester-

nó poni!
Reeolli el diner amb una mà
exporta a rolaras consultes, i,
antb seit aulornäria, eontinuä:
-Faein joe, senyorsl Feb'
No va nid.
-Es cobrà la consulta, però
perdó la reputació: Feia tram-

pal Ningii, pera, no proteatä.
Eran primero de • Ineig too.
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LA PMILMITAT

EliGOVERN DEL DIRECTORI MILITÄR

les disposicions posterior& que'
que per eeigencies'clel seu'-ettreecontradiguin o ditica:tn la ievs entes- -.reo tinguin aesignat cOtxe-aució, quedant subsistents les altre,.
tornee], noms el podran usar
Hi ha dues disposicions transitòries:
ellls i per a cenes relacionades
una referent a la renovadó de huy
amb el servei, podent-los acolelotes

E1 president del Directori ha manifestat que N el propòsit de
concedir el vot a les dones

actual i l'altra ordenant que a partir
de la pub icació d'aquest decret seran
retornades les instàncies i documente
que s'haguessin presentat segons la regla segona de l'article cinquè de la
precitada Ilei.

EL DIRECTORI HA FACILITAT UNA NOTA REFERENT A LES DENUNCIES
pEL SENYOR MARCH, SALVANT L'HONORABILITAT DEL DIRECTOR DE
LA TABACALERA, SENYOR BASTOS

Una nota del Directori res- Disposicions per al matripecte les denúncies del se- moni dels subjectes al sernyor March
vei militar
- dre,

itA ESTAT FACILITADA UNA ALTRA NOTA EN LA QUAL EL DIRECTORI
TOT

RATIFICANT EL SEU PROPOSIT DE NO DISSOLDRE LES DIPU

TACIONS, DIU QUE POT, PERO, PRACTICAR-HI LES INSPECCIONS QUE

CREGUI NECESSARIES
El president del Directori
atanifesta el seu propòsit
de concedir el vot a les
dones
El vot femení
.zeneral Primo de Rivera ha recomissió de senvores composu p,a- les senyores Isabel Otarzabaa
Pegerte, Mateu de Bardan i la
K ep. :vta Benitez Aza, les quals. en
=e- 71tació de EAssociació nacional
espanyoles i d'altres entitats,
:les al president del Directori
misa • ee de l'Associació internacional
per . suiragi de la dona.
11;e1 parlas despees detingurlament
aeb president. el qual ha demostrat
cenexement de l'estas d'aquesta qüestió. i han sollicitat per a la dona esparyala el dret de sufragi.
El eeneral 'es ha escoltades amb viu
iter-. pos dir-5e amh gran complaen.
p. namifestant a les comissionades
me. en date, entraren en els seus
pass propósits de la concessió del dret
tel uufragi a les dones espanyoles.
Destjant aquilatar més. una de les
tunis=ionades ha preguntas:
-E; vot integral?
-No — ha respost el general—, in:talad. no: amb algunes Imitacions.
ELS TEMPORALS
A :a Presidencia han facilitas els
güents telegrames:
'MUrcia. — El governaclnr din nue
la tornas de Benin!. on acudi per a
gradre mesures per evitar desgracies
d'haver augmentat el caudal
Segura 8 metres 6o centimetres
el nivell ordinari. degut a la du-renta !, que encara continua."
previsió de desgrAcies, puix
en a l'esmentat pelle 40 cerní- per al desbordament del riu,
aianat al capità general del desinnt de Cartagena sis barcasses
a equip. Tres ja són carni del dit
pk. sobre camions, a disposició
ridde, al qual trames° ordres per
ara tzar la defensa contra la Murrs . ., quedant-ne tres més en aquesta
i..at en previsió del desbordament del
.acant.—Ualcalde dr (amors
• ra "'lavar causas grans danys a
i cases la tenmesta i fort vent
--..lenat la darrera matinada da-. •Iaquest Serme municipal. Sense
'e s personals.
lemanat informes detallats dels
- lacant.—Per efecte del gran
'era ral en aque s ta regiii, el ritt Ser - i la crescut en proporciona alaruna aleäria de 8 mecentímetres.
e')
els alcaldes i les forces
• nrrlia civil dels pobles de la
• - si els pogues afectar, i he
ah. que cm donin noticies per
- mesure; i acudir al noc.
= telegrames ule Valencia i A!'orten compte de qué continua
estant aturats els trens
;fiiercia de les intmdaciims. aug•
• els danys en els polslns ribe-

Un;. Reial Ordre sobre la
derncia d'En March contra la Gerència de la Tabacalera
A

Presidencia han facilitat la
;;ata:
•- 1, 1ent del Directori ha dieal ordre disposant el no'dan jutge especial. de la
de magistrat del Suprem ,
entengui en la denfmcia
'4 , -01 contra la Gerimcia
,latä e Ia de Tabacs.
d'avui. dones. l'assumpte que-judice i será de la més gran
.encia que la premsa s'abetinra; comentaris propia o suggerits
Per -talsevol de les parts. puix que
'q u e 's es poden remetre al procés, i
tenir la artesa que la seca trair amb les màximes
d'imparcialitat.
s'anuncia que nn seran re' Directnri visitants que pm-n dudes relatius a la qüest a teas els que ho desitgin pea.
de declarar àmpliament davant del
nntnenat

Reial Decret. sobre la
R eorganització del Tribunals municipals
La "Gaceta" publica el Reial De-

e n sobre reorganització dels

dispositiva din:
Anide nrimer.—Quedaran suprimits
°Prhner de gener vinent els tribunals
ille nicipals que regula la hei del 5
f aaost de To07 i derogades guantes
4is aa s;cions els afectin.
Les funcions actualment encaminaals esmentats tribunals, per l'exPes sada hei, seran. a partir de la infc ada data. de la competencia dels
Njal s municipals, observant - se en el

possible les regles i procediments que
la dita hei conté.
Article segon.—Tindran dret preferent a ésser nomenats jutges i fiscals municipals o suplents d'ells:
Primer. Els funcionaris de la carrera judicial o fiscal en situació d'excedéncia forçosa i els qu2 es trobin
en excedencia voluntaria amb un ami
almenys d'anterioritat a la data del,
"amenament i els cessants. acuse nota
desfavorable a l'expedient personal.
En cada grup es donará preferencia a les superiors categories, segons
la majar antigúitat.
Segon. Als que haguessin obtingut
per oposició plaea d'aspirant a la
carrera judicial.
Tercer. Entre els advocats, han d'esser preferits els que hagin exercit
càrrecs judicials o fiseals en la jurisdicció ordinaria o en les especials o
exercit l'advocacia i els que tinguin
aprovats ets e:ad-deis d'oposició a la
carrera judicial.
Els mérits dels que inroquin qualsrvol d'aque:ts motius de preferència
es conmutaran tenint en compte respecte del: compresos en les dura Ultimes categnries. el nombre d'anys de
servei o d'exercici professional. les
notes de classificació i les quotes satisietes.
Artiele tercer —Podran ésser nomenats jutges. fiscals n suplents els
reino que sense les condicions expresandes en l'article anterior, sàpiguen
urgir i escrinre i leo ofereixin més
recomanables per llurs p-estigis i 11nr
rann. ondent aconsellar l'exercici del
seu arree segons els seus häbits i
ras ; ,taneia de vida.
Article quart.— Tato els nnmenats
banran de tenir Eedat mínima i els
aprovats sense placa. pee als quals
baoarä Eedat de 23 anys.
' Per a ésser nomenat jutee municipal será requisit indispensable Pactar
dos anys de residencia a la població
en que hazi d'exercir el cärrec quant
ala com o reans en els dos pritners námeros de Earticle segan. quan se sollicitin jutjats en capitals de provincia
o pahles de més de 30,00 0 :mimes. als
quals bastará comptar en ells un any
de residencia.
.Article cinque.—Els jutges i fiarais municipals i Ilms suplents seran nornenats per les Audiències
territorials en ole, amb' assistència
dels (legan: dels Collegis d'advocats
i notaria.
Dintre la segona quinzena de novembre que precedeix a una renovacid, els muges de primera instancia del territori formularan memosta de tres persones per a rada un
dels càrrecs en propietat que Itagin
d'ésser objecte de nomenament en
llurs respectins partits.
Ett la formaciú rEaquestes ternes
guardarais la preferencia establerta
en els números 1, 2 i 3. de l'article
segon, podent quebrantar-se aquest
ordre per causes veritablement comprovades de conveniencia del servei.
En tot cas les propostes estaran
suficientment raonades perquè E.Au(hacia cridada a fer els nomenametas pugui formar complet judici de les condicions de les persones
que es tracta, ba y eta de precedir
les recerques i investigacions que
els jutges de primera institncia creguin necess a ries, tan governativament com reservadament.
Hauran amb aqueas fi d'acudir als
fiscals de les Audiències provincials quan es tracti de les fiscalies
municipals. procurant sempre elegir
les persones que majors garanties
d'independència i encert ofereixin,
segons llur prOpia observació, no
havent petició de persona anda preferencia relacionada en Earticle segon , o, fins havent-la, si per gnus
motius els jutges creguessin haver
de preferir veins que, sense aquelles
condiciono, fhssin recomanables per
Ilurs prestigis i estament, proposaran llur nomenament, per.) en resaetee les propostes a l'Audiència
territorial aconspanyaran tambe les
instáncies i expedients dels sollicitants, a fi que en cas d'apenad.;
sigui el dit tribunal disposats els necessaris elements de ludid.
Article sisè.--Per tal que els compresos en l'article scgon puguin allegar la preferencia que s'hi estableix
tindran un termini unte acabará el dia
i5 de novembre, durant el qual presentaran els que aspirin a c n rrecs de
jutges o fiscals municipals listes sonicituds als jutjats de primera instancia corresponents amh els comprovants de Ilurs condicions i mèrits.
Artrcle seid.—Els jutges de primera instäncia tindran el dret de concórrer a la deliberació de les Audiencies territorials en ple per defensar
davant d'elles la seva proposta. Així
'tutela les Audiències podran requerir la presencia dels jutges, per oir
Ilurs explicacions.
L'exercici d'aquest dret per part dels
jutges serf anunciat a l'Audiència

territorial en la mateixa proposta, en
qualsevol moment.
Els articles vuité i uové disposen
que durant la primera quinzena de
desembre es facin constar en 'libre
especial d'actes les deliberacions de
l'Audiencia territorial en ple. fent-hi
constar les mandestacions tetes pelo
jutges de primera instáncia en els
casos a que es refereix setè,
sense perjudici de consignar en plec
clos tot el que hagi de romanulre en
El president de l'Audiencia disposarä que ahans del dia 2 de deseosbre siguin publicats al Butlleti Oficial els nomenaments per als carnees
pendents de provisió.
Des d'aquesta data al lo de gener
segilent. es podran presentar a la secretaria de Govern, pelo interessats i
tato els veïns, les apellacions per a
davant la Sala de Govern del Tribunal Suprem a la que coreespondrä
Irr virtut de tala recursos revisar
l'observancia en cada nomenament
de les prescripcions legals i l'apreciacid dels motiva de postergacin, les
quals sempre es faran constar, encara que sigui ami) el aceres abans esmentas.
El ministeri fiscal podrä, en les
mateixes condicions, interposar apellució davant la sala de Govern del
Triluunal Suturen), quan en definitiva
quedara alteras Fordre que marca
l'article segon per causa suficient.
segons
cinquè.
Podran posar-se de manifest a rinteressat que aixi ho demanés, els motius de la postergada,. al sol efecte
d'allegar contra d'el:s en compareixença
verbal i dintre del recurs que el Tribunal Suprem ha de decidir.
L'article dese. disposa que els presidents d'Audiència, dimite els deu dies
segiients al de Ilipellació. elevaran al
del Tribunal Suprem tots els antecedent
del nomenament a: que el recurs es
refereixi.
La sala de govern del Tribunal Suprem decidirá, sense ulterior recites,
amh ampliació o sense dels elements ele
judici allegats i oint, si calgués, EMteressat en la forma prevnguda en Earticle novè. dintre dés menos de gener
i febrer. mitjançant la informació oral
que a aquest efecte procedeixi. aixi
com a les autoritats judicials i fiscals.
Un article addicional disposa que
queden derogats tots els preceptes de
hl Ilei de5 d'agost de leoe que s'opasin a Eestab:ert en aquest decret i

"Es de do
1 de ten Segur que
no ha sortit de persones que composen
el Directori, ni dels que serveixen Ilurs
ordres, la campanya que 's'ha iniciat,
que tracta de tallar la nota d'aquest
matí, amb motiu de certes denüncies a
l'entorn de la persona l'honorabilitat
de la qual no hi ha perque posar en
dubte, mentre aquelles no se substanciin i comprovin. encara que el Directori, en compliment de un deure que
h'ha imposat, les reculli i les tramiti.
El sistema podria no sernblar el més
perfecte a tnts i potser no ho seria en
epoca normal. perd. després d'haver deixat dormir la justicia tants anys. !a
reacció hacia de caracteritzar-se aixi,
i ránsia popular ho demana.
No és que e! Directori ccrqui popolatxeria, ni sisquera popularitat, amb
aquest procedir; és que té la canvicció
de servir. aixi, encara que molt dolorosament, el hé pidslic; i àdhuc els propis interessats que es creuen exempts
de culpa han de celebrar-ho, car Eatmosfera carregarla d'indidies i sospites
només pot aclarir-se amb el púbic coneixement de la sentencia absolutória
o de la imposició de les consegüents
sancions.
En el mateix Manifest, que fou la
veu inicial d'aquest moviment, només
s'assenyalarcn carrecs contra una persona, perque eren tants i tant generalitzats que havia d'ésser recollida la
veu nacional per anticipar la resolució
de castigar-ten. En ejes d'esclarir-ha
s'està. Després. orcé,. el Directori no
ha llancas ni una sola acusació personal noca, encara que fatalment siguin
!watts els expedients administratius i
judicial; inicats era persecució de pressumptes responsables.
Per tant, no pot menys de planye's
que un nom fins avui rodejat del més
gran prestigi. i al eme va Unu de faisó
indubtable una profitosa gestió administrativa per al Treuer en una de les
mes importants fonts de riquesa, es barregí anticipadarnent a tot esclariment i
cntnprovació davant la deniincia presentada per qui, a hora, pos tenir interés
a contrarestar aixi lefecte de les qua
en contra d'ell s'hagin formulas.
Fis voldriem pas cnie ningú, i menvs
la Premsa. pende; la serenizat
aquests moments dificils de depararle.
que, per a ésta profitosa. ha d'ésser
justa i serena. El Directori, per la meya
part. segueix el seu (ami, sense atendre's a més re-dres que les dels seus
deures i arase deixar endur-se pels que
l'insten a persecucions O abandonamnts."

Fent economies
COM S'HAN D'USAR ELS COT-

XES I AUTOMOBILS DELS
FUNCIO1NARIS I ALTRES AUTORITATs
La "Gaceta" publica una
Reial ordre disposant que
funcionaris
i

Pis

panyar solarnent persones que
estiguin a les seves ordros.
Els assignats a les altres

autoritats podran ésser usats
per les respectives families,
pece mai al seu servei ni anales.

Els diaris oficials publicaven
el següent decret:
"A proposta del cap del Govern, president del Directori
i dacord amb aquest.
Nano' en decretar el eegüent:
Article únic, L'article 215 de
la- vigent Llei de Reclutament i
Reemplee de l'Exercit, modificat
per la de 28 d'e Febrer de 190,
quedarä redactat en els següents termes:
Artiele.215. — Els inclividus
subjectes al servei militar no
podran contraiire matrimoni
des de que ingressin en Cabra
fins que passin a la segona sitnació de servei artiu si pertanyesin al cuplis files i fina
el primer de novernbre de retire anys al de llar ingrés
Caixa si portanyessin al cupus

d'itietrts rió.
' • Podre') rontraurr matrimme
pis individus acollits als henofiris del Capital XX de la Llei
sie Reclutament que havent
coinplort trits els torminis reglamentaris es trebin en situad() de Iliceneia illimitada.
Donat al Palau, a 30 d'ortubre di' 1923."

Els consellers de la Tabacalera se solidaritzen amb
el senyor Bastos
Els consellers de la Tabacalera

aquesta tarda han visitat el general
Primo de Rivera. Després ala facilitat la següent nota oficiosa:
"El Consell d'Administració de la
Companyia Arrendatäria d eTabaca.
del quia! acaba d'ésser anomenat president el marques d'Amurrio, ha visitat el general Primo de Rivera per
fer-li avinent que la majoria del Consell se solidaritza amb el senyor Bastos i demana per al Comen la responsabilitat de la seca gestió, fino al
punt de no consentir al senyor Bastos
que sigui ell qui faciliti els elements
de ludid per a l'exacte de les atribucions (me Ii eren encomanades.
Serä, dones, el mateix Consell el
que aportará tets els detalls necessaris
i fina i tot es (lima el cas que un
dels Consellers s'hagi sentit vivament
molestas davant la per que el senyor
Bastos que fos distinta d'aquesta l'actitud del Consell."

ELS MINAIRES DE PUERTOLLANO EXPRESSEN LUCAS
QUEIXES
Aquest matí Isa casal a la Presidencia tuna comissió del Sindicas
miner metallúrgic de Puertollano, al
davant de la qual anava el secretan
del Sindicat, Lleonard Rodríguez.
Anaven acompanyats pel secretari de la Federació Minera, senyor
Llaneza.
El general Mayendla ha rebut els

1111111111MIlamar

Han demanat que el Directori
cerqui la forma d'evitar rescassesa
sie material ferroviari per al transpón del carbó, puix es dóna el cas

que les empreses han de rebutjar
contractes per no poder-los servir,
a causa de la falta de l'esmentat
material, i això produeix greus
perjudicis als treballadors, que són
molts, i els que treballen només tenen tres dies a la setmana.
Han exposat les condicions en
qué es treballa en aqttelles mines i
han assenyalat la conveniencia d'una visita d'inspecció per corregir
les deficiències que s'observen en
aquelles explotacions, on el reglament de policía minera, i altres disposicions no es compleixen, essent,
per tant, molt freqiients els accidents del treball.
El general Mayendia els ha dit
que es feia canee del document, i
el Directori procurar:1 que les empreses ferroviaries facilitin el material necessari perque els obrers treballin els ais dies de la setmana.
EL DESPATX AMI?, EL REI
Aquest mati ha despatxat amb el •
Rei, seguint el costum establert, el
general Primo de Rivera.
DISPOSICIONS D'HISENDA
La "Gaceta" publica la següent disposició d'Hisenda:
Disposant que el recärrec que han
de cobrar les Duanes en la liquidació
dels drets corresponents a les mercaderies importades i exportades durant el mes de novembre. el pagament
de les quals hagi de fer-se en moneda
d'argent espanyola o bitllets del Banc
d'Espanya, en ¡Inc de fer-ho en or,
Será de 4i'43 per ant.
També disposa esse durant el mes
novembre per liquidar el tant nae
cera del recarrec a que han d'estar
subjectes les mercaderies i productes
de procedencia de les nacions a les
quals s'aplica la primera columna de
l'aranzel i d'aquelies les divises de les
quals tinguin una depreciació en la
seva part monetaria amb la pesseta
igual o superior al 7o per teas, sea
el següent:
Portugal. 5'714: Austria. &me;
Txecnesloväquia, 23'00: Brasil, aa'aan;
essent la cotització corresponent a Ale
rnanya la de dues miléssimes per milió.
SESSIO MUNICIPAL

Avui ha celebrat sesee') ordinäria l'Ajuntament de Madrid.
S'ha aprovat un dictamen
d'llisenda proposant l'Obertura
de la Necrópolis de l'Est i sollicitar de la superioritat la
clausura dels cementiris de les
Sagramentals de Sant Isidre,
Sant Just, Sant Llorenç i Santa
Maria de la Cabeza.
Abata' de comentar la sessió
d'avui s'ha dit a l'Ajuntament
que. acollint-se al recela decree m'aire ciutadans tenien
demasiada la paraula per fer
davant del Consell algunes reclamarione, però acabada la discussió entre ele edile,
ha pronuariat les paraules de
ritual per aixecar la sessió, sense que cap dels espontanis hagi
demanat la manilla.
ELS REGIONALISTES
ARAGONESOS

CONCURS
ENTRE

.zontizaianats, eh-gneis liban lliurat.
un dosument an el qual es fa constar ele la producció ,per, obrer en
aquetles mines es de 1, 0 57 quilos,. i
no de 3543, eorn els amos digueren
al sap a:lel • DIreetbri.
' -

ELS ESTUD1ANS

arar u eres 411. ssim que ha suseitat
sempre entre nosaltres tol allò que fa referimeia a la formaeM intellectual de les
noves generacions de Catalunya, i amb el
desig que ens mou de cerrar nobles derivallas
les activitats enntingudes,
LA PUBLICIT Al.' vol donas' • I públie

CONCURS DE

DE

TOT CATALUNYA

gunes mostees de textos que serveixen o
han servit per ajudar a obtenir un títol
eeademic, arnb d'esperanea que la postra
obra ha de tenir no solarnent curiositat,
sine que pot servir d'esmena.
Cridem els estudiante dc tot Catallunya
.
•

o

TEXTOS

ba sesque regiran en aquest concurs

seran les següents:

hi podrá prendre part.--Hi podran
participar ele estudiante i estudiantes que
concorrin a centres d'ensenyament pühlies,
Univereitats, Instituts, Escotes de qualsevol ciutat o vila de Catalunya o da ternes
de Ilengua catalana.
2, --Objecte del concurs.—Seran objecte
del concilie els !libres de text o apunte ofidala quo serveixin o hagin servit en qualsevoll dels centres esmentats i hagin aparegut de deu anys eneä. L'estudiant ha
d'escollir el tras o trossos d'un o mes llibree o alaunts que resulti mes euriós, més
anti - cientffie o, senaillament, riba grotesc.
3..--Forma de participar-hl. — Els concursaras hauran de trametre el seu treball
o els setas trebalits sota pifie elos a la Direceló de LA PUBLICITAT — Passeig de
Oräcia, "Concurs do textos escolars".
Ha d'anar esrrit en quartilles a una sola
cara 1 amb bona ealigrafia, prrferentment
a mäquina. El trebell presentid a concurs
hid d'anar signat amb nona autèntic o pseudònim. porta en agitest darrer cas, en tarja
I) paper a pan ha de figurar el veritable
nona o adreça del concursant, fent constar
la seva guatea! d'estudiant, Facultat o Eecolla i cutis. La forma d'exposició es 'hure,
eons entra el ooneurs. — A
mida que es vagin rebent els treballs pro sentals a concurs, el Jurat disposarà si han

d'ésser o no publicats en edicions successives de LA PUBLICITAT. DI fet de publicar-se indica l'adrniemi6 a concurs; si els
,trehalls tramesos no són publicats, vol dir

ESCOLARS

que han estat refusats a l'autor no te cap
dret de reclamar. També es reserva el Jurel, el dret de modificar els treballs als
cfectes de la publicaciú en diari. La selecció de treballs per adjudicar el premi
es t'ará únicament d'entre els publicats.
d'admIss16.—Fins al dia 25
d'aquest mes seran admesos treballs, els
quals aniran essent publicate si sels • C011—
sidera adequats durant tot el mateix mes.
El eerediete del Jurat es farä públic per
tot el mes de desembre en una de les nostres edirions, fixant-se oportunament el dia.
contrast amb els textos
objecte del concites, °ferina com a prerni
un Ilihre excellent en tots conceptes: oferim
la subseriprió rempleta a la magnifica
Història de Catalunya. EA. Rovira i Virgili.
Si ell premia!. &mostea estar-hi ja subscrit
Ii serä variat el laremi per la quantitat de
sent pessetes.
premlat.—S'endura el pro.
mi ofert tender d'un o mes trehalls publirats que tingui mes encert en esco g er el3
trossos de 'libres de text o apunts més
curi eene i säpiga exposar-los amb mes
gràcia i en tregui més partit; sempre, naturalment, a Miel del Jurat.
conetltuire a Jurat.—Formaran
Jurat els senyors Lluis Nicolau d'Olwer,
Carlos Soldevila, Joan Sane i Martt Esteve.
Cap d'ella no admet recomanacions.
Baco addlolonal.—Essent una cosa nova
aquesta mena de roncursos, Si I pràctica
demostra que les bases publicarles eón deficients, se'n publicaran de suplementàries.
Bareelona, 1 novembre 1923.

Saragossa. — La Unió Regionalista
Aragonesa ha elevas una exposició al
Directori en la que es fan les següents

manifestacions:
Primer. — La nostra adhesió a la
labor realitzada pel Directori esta exprensada en les anteriors consideracions i condicionada en elles.
Segona. — Per molt integral que sigui l'autonomia que hagi de concedir-se
a les regions, no hi hattra aragonès que
pensi en trencar o relaxar tats sols els
vincles de la unitat nacional.
Tercera. — Creiem que han d'invertir-se els eixos de la política i que
els órgano Impulsors de la vida nacional en totes les secas maniiestacions,
economia, política, en'tura, etc., han de
radicar en les regions i han de nodrirse de la saba dels scus interessos i eis

ideals.
Quarta. — Cal concedir una 'liber-

sello

tas i una autonomia tan anudes. com ata
possible al municipi i a la regló.
No per temor mentre subsisteixi
aquest Govern, sine, millor com una
prova de sinceritat, advertim que la
permanencia dels delegats en els cus
dels partits judicials creats pel Reial
decret de 25 del corrent representará
lust perill amb les seres facultats d'intervenci6 a la vida municipal, el sosteniment de la qual seria totalment
Cinqueres.—La història, la geografia i ha tradició económica d'Aragó
imprimeixen a aqueeta regid els caräcters d'una personalitat vigorosa, de
fesomia aan accentuada i precisa, que
no ens atrevim a pensar tan sols en
la possihilitat que se'n preseindeixi en
tornar a les regions els drets i les facultats de les quals mai haurien hagut
d'es • ar privades.

Sisena. -- En n1 non regirla
regional, Aragó complire
tota lleialtat ele delires patrietice que la nova constituele
imposi i fomentarla els SPUS interessos municipals i comancale amb tanta sollinitud i
Hgeniiie que, il st
sie mitivar,
augnientare el prestigi moral
que ha adquirit legitimament
pril set, noble procedir en tots
els moments m'eles quo Espanya ha travessat.
Setena. — Resperstuosnment
hem d'advertir el perfil que suposaria e,dablinient del non
reviera regional cense que el
GOVerli llagues escoltat mes
que els membres de les actuals

./eiputacions provincial, alaBes de eee qualls han esta a?reo i especialment a Arar:4,21re*
ritiable fort i eatiLles de oiCien.
la desaparicid de lea nhale facilitará -notablleirent "el balte
jumera. de, la, política i de Fa41-4
miniseració.
Acaba l'exPiesiMó dient que
no voten res, però qu'altea de
fer sentir llur veu com a eiu,tadans.
•

—

EL REGIR PROVINCIAL
I FORAL
A la Presidencia ha estat fa4
cilitada aqtteeta 'nota:
'Sembla ihnereesari declarar
líe eop mée elite el Direetori no
te avui en els seue plans el de
diesieldre lee Dipueacions provincials ni menys el de modle
fitiär els 'pactes forals , perb ai-i
nernot privar lelregan de goa
•eieen. 'inspecció de
: la vida de toles . ele pobles ea.
päiíyors i de dur-los les eriene
tachone que eetimjpatribliques
i correettents. bé er dels,
governadors "o" de Hura delegats que ara es nornenaran.
'Campee rete' regim foral e
pacte excleni 'als que PuedefruRin dei -reeeneixement de
Pantoritat governativa provincial representativa' del D'irme
tare
Tota difieultai 'que, es yute
giti presentar en aquest camí,
sere yerrieta. amb equanimitat
pelee -ente' abeolut predomint
dele fine i deures del poder mírele que, si vel reepectar ele
drets, tia de fer respectables
les secos preeminències."
CONFERENCIA DEL SENYOR
viznAxo SOBRE PI I MARGALL
Aquesta tarda, l'escriplor senyoi Rafe' Urbano ha donat una conferencia a
sobre el tema "La filosofia de Pi i Margen". Hi havia molla
gent.
Ha dit que si es considerava
filosofa que entenir el poble, Pi i
Margall no era un filbsof. Ell no escrigué cap tracas de filosofia ni n'explica. pea maigrat alzó , era un gran
notser l'únic del seo temps,
car estudià el problema politic sacionah en conjunt, tenint en compte tots
Ti
obrers de no harem estallcäs eis
eisf
tat justos amb Pi i Marean: no han
tingut en cumple que ell dictà importantis s imes Ileis socials.
Examina el sea mestratge: Rousseaus
i Prouden, i les grans qualitats que

b amb fira irania. explicant
cei a'
1}°ssAae,
anècdotes de Pi i Margall.
DETENCIONS
Palència —Ha ingressat a la pmsó, per irregularitats comeses a l'Ajuntament de Paredes de las Navas,
l'ex-diputat provincial senyor Lluis
Zamora.
També ha ingressat a la presó Antoni Navasm, apoderas del dit Ajuntament.
Han estas detinguts els ex-alcaldes
Eulogi Guerra i Josep Persa, pela
mateixos motius.

Una excursió col.lectiva
l'Exposició del Moble, de
Barcelona
L'Agrupació Patronal del rana.
Madrid, ha oree-.
de la fusa de Madrid
nitzat una exeureió
per al 13 del corrent mes, per
tal de visitar l'Exposició del Me.,
ble de Barcelona i Resistir al solemne acte de clausura de rime
portant certamen que tindra lloo
el din 15.
'Visitaran lambd excurelee
nietee el Patee de la Mutualitat
de la Quinta de Salut L'Alianea.
Els exeursinnistes eortiran
Madrid en tren especial format
anda tisplemlid material modern,
comprenent eiexes de primera
segona. El- tren sartirä p l dia
13 al matt. piss' arribar el metete
dia. a la eit. a Barcelona.
Els peene se molt econbruirs.
En primera cos- tarit 250 pessetee
amura i tornada i en segona
elpe leilae 0, 7
. durant el
m
trajecte i allotianren t coplet
als millore hotele Bareplena.
Diversos intlustrials rnadrilenye
han ronvidat els seus oficials
per•tpl que vegin les obr as d'art
exposades l'Exposicie de Bar. .

Comunicat oficial
del 3Iarroc
Zona oreidenta'L, En el tereitori efelilla,"P'er efecto del
temporal de ',Relee, han sofert
desperfectes algunee posieions
del territori d'eseessa imparItäantesie.a ,ilae ts . quals seran
.4t Cabo.cle Agua, a mes a mea
d'enfonsar-se el sostre duta
hamacó d'oficials i tropa. s'ha
iblintet insat algungs cases del poi
Segoes comunica el comandant militar, en el sector de
Arib de Midar, per @tecle de la
pluja, produat una esquerda de 1 ú 'aletees en el terraple
sir tracto-carril, essent apa
rial per la companyia d'engtnyors, restant ahir suspes
aquest serve i entre Dris i TaferSit.
Es re!~ noticies que confire
mon la total destrucció de IX
casa de elohamed-el-Krim.
Axdir, a conseqüencia del tionbn
bardeig deilhairemes i de Fa,
vist cid.
A l'altra lona no hi ha 00.4
velat.

•
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LA MORT 1 LA NUVIA I.LA ROOM" I LA DONA DE .PLAER
i Boix de la Gran Dansa Macabra de Troves. —Segle.xy)

• LA NIORT. I LA REINA I LA MORT I LA DUQUESA
(Boix . de'la Gran Dansa Ma -abra de Troyes.—Segle. XV)

del "polisson". . Oh, senyores
d'antany, "mamàs" i ties pomposas, quina majestat idolätrica

Li CHICATilli ¡LIDIADA
L'abiundäneia de re,resenta
cione plàstiques, sa ‘7. ,ues .0
grolesques. que d'uns cinquanta
anys ença cada any per agites,
ternos apareix en les publicacions populars il.lustrades espanyo es i més especialment rn les
calaianes . de primer antuvi fa
creure que aquesta valvula ou •
anyalment s'obre a I humor deis
eemootadors de Factualitat poMica i social. sigui la contlnua
ció d'una tradició mitiga Art
ob s tant. l'expinració de - tota .la
doedinentació graf i na de la ma-

tera e ne demostra que no

pas així. aL vasta entleceln
de r`ornaneosi migues i ventalle en la qual l'ep•grarna
gras. i cadorOs -ref l exa• amb
ale gra vivacitat el 3 trets eararterisies .d e ls cosums pnpular s . de la moda o rie les proocupaeions collartives. no conté
res ene faci referAnela.a la (bada . la caricatura. adhur lee m4s
irreverente, ron/ lee de .-"La Flaca". i les d'altres publlearion,
tan earacterfefiques rom "E'
tros de paper", planes d'una
verba 1 d'un sentit profund
la realitati s'abstenen en ' absolut d'explotar el tema. .E l ms a l'entrada riel (torrar
quart del segle paesat. Iota la
imatrcer:a r e ferent a la diada
essencialment medieval . El s
gni ge i les - estampes deificaba
al tema sezueixen fidels • a • les
fórre nles plàstiques dele hnixos
del XV i xvr. Les romnnsicions
són inspirades molt Ifinidareent
de les Danses marahres - o . de
l'Ars moriendi. i sobre lot de les
representar ions plàstiques del

Purgatori En earrd'aquests do
..uniehts s,hi troba un intent .1
..•tateruitzaeii» mo h ! inenys • d'iroria d'actiralital La itortira de
les ànimes que . purguen Ilürs
pecas i s.representada per uns

enserie humane que 'es retorcer,
d'entre unes flamee.queiliango_
legen als peus d'una .11 vinita'
excelsa. i nue alarguen fraglca
ment els bravos rsqueletiru.•( la mant desesperadantent la •seva
redompeni eterna. .En aquest or
(Ire ele art-istes ;pi-ululare • conserven el e afeix ten-Or religios
de's pr I mitfus. Tanreate l x . P'
rnerH de 'a. mort i .de la vit'in
d'ullra-trimha e un ne^M'i cl•
ma e sa tras ep t • 0 ,--eia ..per ju garhi Malgrat ale portel g oharts en
iot.
reeihros..-sPirituals pe!
snIrle XVII!. l'enorme .,resnerin
dr la ntor coh i bia artistes
urés aindriene El . segle-XIX va fer
la mort atrorrnent Ifrir sa. i en
arhstar-s'hi a-na gä digereta_
ment la irriniailel san eseepticierne sota la vana romantlica.
Va ra l dro.prerisament 'un fet
romäntir pernil?, anare guAs el
cnsturn de la earHaturn do la
diada. A euret • fet: fou'
Ci ó d e l Trnb'rin . dF,n Znrrilla.
Orlan la irnaen.artO nonular
s'haaaiA salitral di l a fantasma_
(gorja d'amiest drama ' verament
fantàstic. nasqué la facècia
rnnrtubria.
Poques obres ' al ' , mOn • han
tingut un destf miss . singular
que annesta . Feta amb els clemente nie /a dle genda amiversal,
per trailer d'un eomprorefe a un
emore,ari• el :noble ,se rifadod o rä per edasificar-la : inexora.

•

vostra, ernergint d'aquelles
prodig'ioses cOnstruccions ..de
salí, negre i panca, moral
pansa. &imparables únicament
als mobles .dexieranda
als
pastissos .sever a
. r»ent barroes
que hona es dispulava durant
tot ei matt en els cafés atapetts de gotafr.es. sentimentals.
Aquella generació - ha estat indubtablemerit .1a .que més tendrament i adruira . tivament ha
sentit l'amor maternal—i els
enamoraments. dels [tomes d'aquella Iplra 'devien ésser enemoramenls d'adoració
Púlsar d'aleshores datara el
predomini- de- la -dona en la . fala

da de cada client, elegantissims, distingits de parla i de
gest, com uns grane senycirs
que aren: descrivien les noaetats i les qualificaven amb una
gràcia tan perfecta que hom ja
es donava per satisfet, ja pagaya sense ni pensar en reca.
miar la mercaderia.
El meu pare era batIlorisIa,
En eixir de Tofici, de l'esgesia de Sant Jaume clla
Jaume ) . era cosa de rigor el fer
un tomb per les Rambles. encantarles de respectabilitat, atapeleles de passejants silenciosos. ensurnant Parnbient
mat de crernor de castanyes,
passant i traspassant per davant dels aparadors deis crinliters: però cense entrar-hi. A
la fi, a quarts d'onze, feia la
nostra nombrosa familia le e.
tradasolernne a la hotiga d'En
Batllori, curulla de parroquians,
A tots somreia la calba ivnrina
deil gran confiter, fet pastat
a imatge del no menys celebre
Calle ux,

milia catalana...

A la notiga
disposava per a

W.M..A..MMJ4.•••••n.M.

Hanantlatii
bftöria . d'aqui7 I
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LA TARDOR

blemr nti al costal dele pan'Irte, de
de les, castanp‘s • i de les
corones ' de sempre-vives.
El • costura • del Teribrin per
Tole Sants •arrelä-amb una força i una rapidesa: esveradora. I

el més cura& és que a Calalut ' ya es . on s'ha mant In gut Inés
viva aquesta absurda coneptud.
A l'any seixanta sis, un any

.lespres d'e fundar-se el Teatre
catala i quatre anys abans (he
la reslaurariii dele Jocs FI°
rals,- el "Diario de Barcelona",
el 3 (Ir novembre, puhlieava una
gacetilla dient que tant en ele
vuit trat res públics (Principal,
!Aren. Rom p a. Odeon, Tire('
Olimpo. Prado eata'an. Trium
fo i un de Gracia). con/ en lee
sales partieular g , s'havla representar el Tenbrio anth plens a
"cesan,.

al cap de vint-i-cinc
anys de l'estrena guara la idea
Penh

del TenCirio ja elia fol inseparable de la eastanvada i d e los

C
s 'ershsi
a
p tal at k IPss peorr'rt 'Pesa t ri
abrannen i no en deixen fragment ni situació que no servelxi per bu,' --in una penado
;:(-0teseii, o .1 . • attegoria naif liament . db; Irild

q

(Dibuix

de Aragay)

•,

La subslr i a reli g ioso-fi:osi'fiea de la <predi/ marte, però . amb el Tenbrio, projee_
cid escénica de tot un rniin que
espanrcleix, en la qual l'oiement
sobrenatural es torna de guar
darropiai tothnin std veu minh
eor.
Arich és un hornenatze o un
càstig'? Ben rnirat, potser és la
reacció lógica de l'esperit rata la contra una faseinaciA
La figura de Dom .loan As
universal- En Zorrilla, en fer-la
p'ästiea. la individualitza anib
toles las cararteristiques
san pohle. Aquesta part extorna i verbal del Don Joan
necessàriament ha de anear amh el tomperament dp
raça. El rornte Arman]. dificilment, per nosaltresi seria mathria de grotese. En can-mi. el
Don Joan [india erdluernar, però, al eapdavall la ironia
ciatalana Ii havia de perdre el
respecte.

C.

La •confiteria. de Tols-Sants!
Es .podria .eseriiiro un poema en
dos mil .cants- .sobre aquel prodigi..Arquittectlires. hardides.
monumentalis, •p'erb . severes; de
sabors severs de colore: neutres
i atenuats.. Ras. de coloracions
rom :Pysqua; -res cielonant a la . vista; res de Ilarnpant ni .yernissat. Nomes el
earamel,. era dolerat. I Trines
combinacions 'suhlims es- feien
amb Facaramel•lament! Evocar
aquelles sabors Pns emociona
con/ l'evocació del darrer arte
del ParsifaL
La confiteria d'En Lhibre a.la
dreta, la d'En BatIlori a l'esquema, feien la guardia honorilira del- rarrer de Ferran. Els
bareelonins estaven dividits en
Vestir/unió d'aqueas dos artistassos . de la Ilarninadura. Elle,
els doslereadors, tornaven en
persona al - nlig de llurs tresors,
amables'coirr l'Angel de la Guar-

7: ,S

les

graits

MI ile •

4VZ.i1:-

Driti

!link' dies 'allane, de Nadal! —
El roen pare Se 11.PeIrállii.alilaVa:
I ara! La gen l s'ha tonal
31r. CaillauX venia con/ un
prineep. cosa d'un segon, veri
nnealtreei hei °frenar/1 un sinríe i una friolera en grapada an
Ice pine p s n I0 plata.
E el dinar de ja diaria! Ah. lectors, ciixh no es pot paA d'arriare: la ntä tremola i el cor
falleix en recordar tantee en.oMons. Iliam varilla 1 clubta de la
realitat d'arpiells sentirm_ri's —
Qui sap si la lInnyania no cns
exarrnra l'eneale daquellee e7-Qui cap si As l'infai.:
cara el (Me .judira i si :a
de Tole Sants -no era ahecho 3
rn. , s anodina i vulrrar que av.
• Perb no, no ens engany 'ai

LI GRITA AMA1301 DE TOT-SINTS
Antany la dificil/ de TotsSants, ni les nitres diades del
Calendari, no eren pas (hades
iimargues, sin() diades amara-

des de di/fresa. Barcelona sabia
viure-les amb una certa possia pueril, aquella poesia limitada libia, vagament ensonyada d'aninialitot, serni-catalépsia
d'andormierament davant de les
persia mes rat Hades de sol;
aquella poesia sensual i casopidora de la provincia, quan la
provincia te alguna poesia.
EP Cija de 'Fíat s-Sant s a Barcelon a . era ‚hans un (Ha suan i
moral, de sons esmort mit e, desea .: trotar de vehicles, dr, molls
passejants enealmats i mudats,

(étlititida

aituácia
'd'Europa

"Lo INGLE rnasixA"1
darrer terç del segle passat.—"La.Campana.de-Graeia",

en el

any 1871-)"

d'estrena (inanime te ',ist its,
de corbates, de barrets d'hivern.•,La diada de Tots-Sants
era morada, aixi rom la de Corpus ermgrogri. Morat sumptuós,
moral present i moral pressentit. moral de les violetes de roba, dels enormes pensaments
vellut i salí que engalanaven
la Rambla de lee Flors. Moral
d'altres combinacions florals a
les- taules de la Rambla i a
aparadors de les funeràries i
dels marbristes. aquests aleshores més vistosos, fins a suggerir la creença, ara, • en la reculada del tenis, que n'hi h..

vien més. El moral i els tons
foscos dominaven intencionadament arreu, en ele grane cartells
impresos i pintats al tremp
anunciant el drama d'En Zorri-

Ila; en Varranjament dele cafés i
restaurants, on tradiernalment
s'estahlia /a loteria de Ilarninadures; aquells arranjaments
teatrals (I(• pastisseria monumental, en el taulell, a banda
i banda del bornno; en l'arranjament dels aparadors dele grans
confiters.
. 140m anava a ()fiel amb la
familia: boa pretext per exhibir els nons vestits. Les senyores eren mes Pns A nyoradPs que
mal, amb aquells vestits tan encotillats, amoblats amb cortinatges, "ponffs", goles, bambalines, Hace" tabelles, falbalans 1 passamaneria. tot aquel i
devessalil de sapientissims arrugats disposats en hundes de
garlandes convergents a l'ara

(le

joiells comeSliblos. quelcom de
semblant la r gia rSealinata
dei monliramt. de Setmaim Santa. A' mi
'sea-di:aya' la eserda
del sonini ,de Jacob per ran pujaven . i haixav e n els äng,,..1 's i
una oració . oc m'r• seorri,ei prls
!lavis: De vegadrs un parroxpliä
arruixat demanava neithic —

Dibuig . tiple d'En Padró, allu sin a la diaria. ( -Un tros de pl
per", 180ä).
.....:.

'keätew,ä,44a A21111\Nalliallinlüledetifteldllif
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•

La claror dels morts

imposant la que des'aca \ a, en sser la vigilia, per
al qu tot el programa de l'enMI) PS desilnrottlés a la perVerament. aneo era in
deis nostres pares. el Ilur
eal lambí!. De totes les casos
irsia aquest mateix ideal i al
ser tote ' ells formaven afithe PfpoPsia'ainbient, aquella unà is d'una utopia reeiNra. Horn sentia el mantel!

de tots els Santo protegint la
ciutat i atenuant l'ardencia deis
dards del sol — a quatre pasSes el somrís de Jesús absolentnos i dalint-se per un panellet
que nosaltres allargavem, de
hon grat,.per,damunt del terrate. •
. Al les, .qUe. 'aquells temps de

No -fa. Pas. gaire, Charles.
Maurras,.proposa, a •I-Act ion.
Françaiae n., Al'encend're, .111 de.

efitianant

ventura no tornaran mal . rrifss.„
• Gen-foguear un xic al llur re-

cord i dignem-nos; després, que
mes val que .així sia.
Enguany la diada de Tots
Sants é e. grades a Deu, una
diada ainargant. Els nostres
fills ja no ene trabaran atrafegats en l'organitzac.fó de les (Tiades de la santa puerilitat. no
gustaran la poesia de Tots
SantS;com la •güStävem nosaltres. Mis' al contrari. ens sabran-contorbats;conscients •del
vilipendi • 1 : de . la' Vexació. treballats per änSiesTdalits mes cordials. ifispoSa1s ells mateixos,
tan tenrires, a acceptar totes.les
amargors.. a cedir' tat el' panellets. totes les 4104. nrs *.i tehiars.- del mes poMie provinciaHeme l per'un..travds . de dit de
GRAVAT AL BOIX DEL LLIBRE "ARS MORIENDr; DEL SEGLE XV

LES ORES DEL Pfilli DEL HIT
On són, avui, oh vell Palau del Vent,
els clarins de la pau i de la guerra?
La teva gent on és? Que se n'ha fet
(l'aquell flameig daurat de les senyeres?
No In hada mestral prou furient
que ciegues' la remor d'aquelles festes
i avui faixeques per damunt del reas
silenciós i mut que fas feresa.
Dels finestrals esbatanats al ccl
sols en devana una bavor que vela
i aquell brogir que fa el silenci greu
de les estances buides i desertes.

Escolti. que ja ii kan du:
/a ekitila, senyor loan.
No encara: PiTÚ descansi
que tm sea descuidaran.

• •sátires municipals tan abundants en tota la-collecció.
la Torratxa, any 189 4)

les millares als ce
mentins
•

•

transcurs del prescnt any .
• Jt als diferents cementiris
: J at — Sud-Ocit, Est, Slerit.
•rta, Sant Martí. Sans, Le3
Gervasi i Sarria — dilinportantissimes, tetes in

l'Ajuntament, sin) tam'eulars.
.lestes obres hi figuren ex:. teces I sorres per fer
construccions deslàpides, tapes de ninxol; pisos
escales, rcixes, desaigiies,

novembre, una llanti a damunt..
fornba del Soldat .ineonegia,

Aquesta reeollit les
simpaties dels patriotes francesas. Hl ha qui ha.präposal que
aquesta llàntia encesa 1 . 1 I de
novembre vinent no ha (lapa gar-se Mai autb
quin bell eslii l'illustreescriplOr
politid'ebtnetíta. les llefres d'adliesid, a la. idea exposada:
. -"Hl .14 a. alguna.cos .a decidida
per .a. la Ilum perpetua eneesa
darnunt la tornba.del Sold'at inroite¡ut? * El . Consell municipal
ha emes'pn-vot: aproxima t in qUe
.de.
no basta...T.a.
nit dels Norte . es• una ' cosa,- -la
II fint el -1 !ardid eterm: ritéS :un
alt ra. Creiern, com. Gabriel Baissi . i els • seus . adherents,, qpe
aquest flam . no .ha 'd'apagar-se
i que es - l'onze . .del .vin.ent.no-.
vernhçe .que. eal eqeetufre'l.., . •
•"11avenvvist- per
la manera . com . els nostres.
ami ne interessat als nostres; plans, als•-nostres .desigs.
,

J. S.

04-le

inscrfpcions, pa:s. repintats. reparacions
de panys, galeries. escalinates, foses,
bancs. diverses , plantacions i jardins,
clavegueres, s'han separat panteons i
tomhe ,, slan construit .creus i arcs.
iarals i Ilums artistics, voreres, obeliscs, tanques, slan fet els trebal,s
reparació, conservació, neteja a cada
cementiri, etc., etc.
. Entre aquests treballs cal esmentar
la •construcci(), al magatzem central,
de 2.354 lloses de ciment /lee tapar sepuhures.:
A l'agrupació novena del cementiri
del Sud-Oest !flan continuat les obres
de construcció de l'escalinata que uneix
la Via de , Sant Francescf plm;a de
la Fe.

.•

•

• ••4•

Incunable del segle XV (Biblio leca (1(il Museu_de.laeititaeila)

(Boix de la Crònica de Nuremberg.
acunible del segle XV (Biblioteca del Museu de la-Ciutadella)
són simples subjeditots aquests d'aiços
nyer..La diada de Tate Sants
p .1 be assaborida per tota
i r!: g ran, igual que lotes les
iaden. Ele nostres pares , rls
majors, eren precisaisen t els prinripals fa( tors del
pe fr s senimen. els instigadors
suc e stionajors. Prei. recore quin desfici i quina rommoné, es , dosperfava en la gent
Fan ja de, molts dies abans
diada, quina nergia. quina

•

• (Boix (le la Crónica: de..,Nureinbe'R¡

dnipaneta del Palau del Vent,
í.:
muda i tan fjuieta?:
que . fas aqUtati
.Ara .que . els.ho'mes callen, crida tu,
que, hi v.inguip tots , que avui • é s. . nit -de . vetlla.
que ,les timbres -del- Palay.'
• ..comenca•a,fer massa anvs que s'Id- esperen
.deixen apagar la
•
f lesfIlars.pairals'.no es.podon- torné a.encendre.

, .

VENTURA GAGSOL

AsSeneilibir'lakler; likirttiars
Iegoaen als
nostr e- otft, tritghtil'Artoia
1 . del Nord 'est% eoftiAteitit, " eng
eserip 'el eenyor de Resnee.
Heu's arf que el far . de X.,erdialt
e s t -eón el. etfin i; ees: : di ti mil
lerrcir en-, ..Una ,.earttr..petal de
Dourirnoutl , '."
'
"CreC que'Ps plaStra-lq.eirbee
que en . o! preet.e.:areetetats.'del
manument de l'Mari
mont hl' Uancittriffgr-qiie
eend'rft:tcrlei le
n.ta Ihrth
ser ä ViSI a. itip's. pe'e
tal coM lindre qfoiael ujaa
tai;: mieriseal.r.Petain d-v: (cree
jo ) el.punt rn/J's' eîdyiat .de. la re,.
gid.de Verdrui. Es la leetura deid
vostras drtielee Snhrte há.11änttat
Ihrts

d 'eserini•e;tis ..df M eir,
"Entre, da .. flan*, ,(orft,inia
Cherle3,3laúrrirs',. que vettlla. damrint las gran.s" planes.de l'Artois i 'del Nord ¡la ljuir,illaria.
,
daniunt •les 'dines erdun
resta un iinnytns : > l it . e ?ene.'
brees es el Acre dar Sa,r', e'lh val!.
de Glinmpa gya., que Un 1)i 0 ni
ans . deciditena d'aixerar a
-tre,
l'indret.maieix.on I.;on de 1,flontesquiou eaigm.3 .,
•
Però ha llanternes dele
3lorts, que no daten -de la gran
guerra ni de .la prenedent. Una
amiga. de "L'Actioa Française".
'"Oradour -Saint-.Gerrest. a
Basca- Marehe tenia -ja seva
tlanterna deis . Morts et sogle
XVf.•eneesa dl 'so de les earnpanas; vista dels,paisos del volfiel- deis quals en doran-faya les
valls..Les dues plagues 1870
1871. 1914-1918..bi fixaele(J.
Oradour ha perdut el mateix
nombre de -monis a -cada guerra. molt s 'der upateix nom.

Oh campaneta del Palau del Vent,
qué fas aquí tan muda i tan quieta?
Ara que els bornes callen, crida tu,
que hi vinguin tots, que avui es nit de vetlla.
Amb aquell to d'enterniment que tens,
diguels-hi que la llar ja no flameja
.i que si es deixen apagar del tot,
les Ilars pairals no es poden tramh a encendre
Tan sola que ets, lluny de 'la llar pairal,
vetlla dels morts, tan sola que ets i fredal
Digals-hi que ja sotgen el palau
'ladres de camí-ral i de caverna;
que les guineus, ans de fugir de por,
han desolat els horas i les vinyedes,;
que els llops de l'erni, • darrera les guineus,
hi , plouen a ramats i hi perden resma,:
que la llum dels conreus els hl • fa por
1 . 1a claror del mar els enlluerna.
Palau del Vent, ai qui tha vist i-et yen;
amb la llar desolada així i deserta! • '
Deserta n'es en altre ternps de l'any,

que avui les .Ombres dele difunta la -vetllen.'
,De totes les estances del Palau
se sena veni una remoreta freda;
són les Ombres que arriben a la llar
desvelltà els records d'aquelles remires.
O flames mortes del Palau del Vent,
feu una bena de xardor, que gcla..
Aquesta soledat que n'un-finen,
a la costra duró, avui, remoreja
• de la remó invisible de ,mil veus
.dé les Otnbt: es que hi resen o iii reneguen.
-011 es la nieva gent, que'no es aquí-dinTOrnfira del rei Jaume alta i serena.—
* Jo els vaig basti un Palau (lamina del mar, .
'•' i el deixen' Per llaurar les terres ermes.
'Tan alto i drets cont els volia jo
rail •cUrbats com ara els he de veure!
, Qué feren del puntal que els vaig deixar,
• d'aquella espasa, ni un palmé de dreta?
Sou fills del rei del vell Palau del Vent,
al, tan fluentes que teniu les relles
i que us hagi de catire de les mans

.
/ligaos, trIneerat vanos
os lanzaré con mis manar
de vuestros léalos de piedra.

(17ta rnostra de l'habitual paròdia del Tenorio--

Ctr2CutM,,.,any-tgo4.l

l'espesa, di, rovell que.ed la mert¡e.
—Tanqueu les portes' del • Palau del Venir.,
--ja fa massa cava que les . teniu obertes,iMurmura amb ven eixuta Eis Fitaller.—
• Ccdiren-hi el vectigal amb tnä ferrenya..
Que heu jet! L'heu perdonat a riaSsa Reja..
•• -,..I a massa Papes-Claris li, contesta. •
—I a massa Sants Vicens--diu d'Urgell i
amb una-rabia que-les denta -li.peten..- .
•• •

Aelbura: . ?4;p.eles .Metres--

',-eilf41-1445:41çtrAt-a47--413J
•
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Les canes de Omega a
l'Autedrom
A fAutbdrom de Sitges titirita the
la gran prova, la Inés Importantcelebrida aqueas any, de voiturettes, que

preseita sota immillorables auspicis, constituint el rioti de la Gran Setmana Automobilistica Internacional.
per les grana marees i famosos "drivers" que en eemocionant 'track,"
competiran en torta Palita.
Vetes aquí la Insta deescripcionisa
s. "Ricart i Pérez", Frie. AneanCs

glte.
2.

M. A.". gatre.
3. "Tensos", Darlas Peste.
"Elizalde",
Deo.
5.
6. "Bertelli", Hanau.
7. "Ricavd". Perca A Gaston.
"Tattant", Albees Divo
9. e Flizable", Satenstegui.
so. "Chiribiei Nuvolari.
"Aston Martin", Deuglas,.

12. "Talint", Marrisbn: '
13. "Elizalde". F. de Vieras a.

totes les tares, tracas i situació en el
joc. que resultan d'un gran interès per
a l'aficionat a aqueas esport i àdhuc
per al tecnic. Nosaltres el recomanem
per a la perfecta coneixenca del limbo',
tant pepular tan desconegut albea
entre neaaltres.

CIOLIAME
CURSA DE. 24 HORES

A BADALONA
La primera inscripció formalitzada
ofieialment per a la gran cursa irtternacienal de 24 le stes a l'americana
que anuncia l'Esport Ciclista Badalone és la deis famotsos especialistes
de Bourges (Franeae André i Carnee Narcy. coneguts del nostre
I.a popularitat (Vaquees excellents
corredora sha estes per la majoria de
velòdrom europeus que els aolliciten
amb insistencia, a l'extrem que Ilur
campanya Actual la considera la Pretnsa francesa com de les mes encepa
cionals portades a cap sobre pista,
tant pei nombre inconcebible de curses
en qué han pres pare ¡out pels
llanto trionits que han obtingut. Est
el que va d'arte han disputat 102 preves. guanyant-ne 47. re narildes de la
forma seeüent: se vieteries
duele, to en match de persecució. 3
(le velocitat i 2.0 en curses a l'amedcana. formant equip els dos germana.
Per assolir alienta xifra form i dable de victeries han bajase de 'lunar
amb els Inés temuts professionals enropeus, havent band en curses a l'americana (la seca especialitat). figures
tals com Broceo, Arts, Van Kernpen. Ben. Billard, etc., etc. En els
eltims "sis dies" de París meresque.
ren eis honora d'ésser preclamats unäeirfiertient eom els' veritähles herois de
la cursa. Actualment consten inscrita
per als "sis clics" de Gant, que han
començat el 29 del que som, a les sis
de la tarda.
No cal dir l'enorme interés que ha
de despertar entre els nostres aficiop ass aquesta formidable inscripció. per
a la cursa que es fati el 17 i 18 de
novembre d'enguany.

R

.

l'encontró va en8r un seguit de tener jugades que el públic subratItà
`1•11•11

vem Ilttitat no fa gaire. vencent-les.
Pele) no eeperävem trobar en una petisa vila cona Giruna un equip capee
de plantar-nus cara, yergue nl Cene
—sense immoddstia—*s un dels minors equips de França. Sincerament
SS S clic que després de la derrota del
diumenge, van pastar moments enut;usos. dones no velen/ pas segura la
revenja i el resultas del dos a zero
en contra es el pitjor resultat que el
Cette colmes de molt temps eneä. Tot
aleó ella comp .:ova l'opinió deis lecnics, que el futbol iberic, amb tot i
haver arribas tard al món deportiu,
en será d'ad a pec un dels millors.
—FA resultas dels partits ha estas
exactament el que hacia d'ésser.
vosaltres /Mullereis ocasiona de marcar i les aprofitäreu be. \'ären guamar i mcreixieu guanyar. Avui ha
estat al revés, si be d'haver aprofitat
millar alguns moments el resultas has
via (Inquilitear-se mes. L'n gol, quant
neenys. harem de fer-lo,

amis entusiasme a cada pas.
• ni la segona part el domini gironi va isser absolut i ti no es marca
cap 'gol. fati a censeqüencia de la
gran exhibició del portee Lihiduis i
del defensa Hewitt, taus. e ssen per haver-se desperdieiat per pase alela daventees gironins alguna moments
veritable domine Amb tust, no pos pes
etir-se que hi liagués desnivell de ice.
dones si he els francesos sortiren victoriosos, els unienistet asas fer exhiNció í Isis ¡cc raplindid. eapecialment
per part del defensa Ros, el portee
Gauchia. els tnitjos Cclii, — que va
ésser el tullen dels vint-i-dos—i Stamper, i els davanters Santarnaria i Vinyes. Els altres secundaren voluntariosament als seas companys.
Dels franoesos es distingiren—amb
set i jugar tots molt be—, el portee i
els defenses HeCitt i Gente
El píthlic sortí malt satisfet de l'err
centre.

REUS
Aparició d'una revista esportiva
Ha estas mí& ben acollida pels aiicienats als esparto la revista "Gol",
aparegtula la passada setmana. Aqueas
ta revista organitza sss torneig de tusbol, regalant una copa i medalles.. i
anuncia l'organització de curses de bicicletes i anees festes esportives.
—El reserva (lel Reus Deportes cl
diutnenge jugis um partit amb el elont
B anch F. C. al canas d'aquest ültim,
vencent, despees de visteis partit, els
rellanes. per 6 gols a 0.
Els monthlanquins es defensaren notahlement, però el ¡ce precia que desenrotIle. el Reus els impossibilitä de
marcar tantos.

—Si la U. D. G. Manis a Franea
Una novetat veurem anotada en la
seria considerada com un equip de
Ilista de corredors.
primera
categoría i estigueu cert que
Fric Armangué. el gran conductor
guanyaria mes partits que pudría denacional, no correrà degut al molt tecrmis deis que avui van a la devana
han que el ami -arree de director de
tera del futbol trances. El vostre
l'Auttedrom representa, obegant-lo a
equip té un conjunt watt apreciable
desistir de prendre la sortida. El subsi algunes individualitats excellents.
anime el gran corredor que tan formidable impressie ha causat amb mo—Competir amb un jugador com
le] de len curses de la Penya Rinn. i
Stamper és ja cometer amb molt. No
ishimament enes la superba cursa que
hi ha futbolista a Europa que no rerealitzar a la pista de Sisees dinconegui a Stamper con/ un deis jumenge passa A el rumie Zoburnavski,
gadors amateurs anglesos dii mes becl virtuós dels viratges. i que correra,
lla forma. El seu joc i la seva posegons ha manifestat. amb ganes de
OLOT
tencialitat inesgotable es fan sentir a
guanya r.
Diumenge l'equip infantil de l 'Olaf
tetes
les
lisies:
és
veritablement
1%.
a
nos• No és ex,agerat predir Pee a l
F. C. estigué a la vila d'Amer jugantnitna de l'equip.
- tria 'marra- !n'Alisal . na erra
se un partit amb l'equip d'aquella loEl portee ens ha entusiasmas. Es
Talbot. vencedor de la Penya Rhin, 1
calitat, perdent eis nostres per dos gola
5111 gran portee i ferma amb els deänsb tan famosos "drivers" com Divo,
a un.
fenses un trio molt dificil de venDarius Resta i Mouriceau, vers tirecer. Els backs 56n tnelt segurs i es
venta cm un formidable contrincant
CAPSANES
techen sempre molt ben collocats.
sense oblidar e" Astas Martin", que
'fugaren cl F. C. efontblanqui i el
Llàstima que un d'ells abisal del joc
el dia de la curva inaugural de l'Asia
Reus Deportiu (selecció), guanyant
dur tenint sobrades condiciona per a
...1.6drom Nacional va fer un rol eriaquest per 6 a O.
no haver-lo eleimprar. Les entrades
Ilantissim. i que augmentarà el sets
renditnent portat pel James "as" dels
violentes amb 11 cama alta. no són
MONTBLANCH
mes fores coneurrents al "track" de
consentides a l'estrangar i serien puFou un partit molt ensope. perquè
areclanda. el celebre Douglas Hawkea.
nides
com
a
faltes
grcus.
Corregits
NOTICIAR! DELS CERCLES
el Reto sernpre va dominar.
Deo i Nuvolari. sobre "Chiribiei".
aquests detectes. la defensa de la Unió
CENTRE EXCURSIONISTA DE
Obtingueren els gols Vernet. dos, Do¡eran un gran paper, i potser ers deDeportiva Girona fóra immillorable.
mingo II, dos, i Domingo 1, dos.
CATALUNYA
De la :estila mitja. és digne com•infn una sorpresa.
La Secció d'Enginyeria del Centre pany de Stamper En Feliu. Aquest
....Despees de la gran curva que dinVICH
jove jugador ha estas el tema prefeelenge passgt . va fer la :sran marca Excursionista de Catalunya ha (IrgaDiumenge jugaren al camp de ITs; s'yac:0nel eElizalde", pedem assegurar. nitzet per als dies t i 2 de novembre,
rent de la costra atenci6 en els dos
banjo elarie els primera equips del
fa que la, seva actuació en la de die- les vienes a la febrica de ciments perlita i la sera actuacie ens isa imelariä Ausá i de l'Artesä, empatan: a
Menee vineet resultará en:andel:1' i
Asland", de la Pobla de Lillet, i a pressionat mete Els des jugadora que
3 ante despees dem partit renyidissim.
les Mines (le Carbona de Berga, a 'Rinb opció als primers Hoce.
han ocupas successivament la mitja
El "M. A.", de Baffle,, que tan estu- gola.
•
•
ala dreta han mestral malta veltritat
Sortida de Barcelona. dia 1, a les i no desentonaren pas del cenjunt.
, Penda cursa ha portas a cap. esperem
El mateix dia contendiren el Vieh
se/tse sobre pista millorarà el seu rensli- 6'2o (F.stacie del Norsil.
1,a davantera pes enser tnolt bona.
F. C. i l'Atiene Tutee, de Barcelona
epeent. esperant-se un magrific resultat.
Inscripcie, al local del Centre, feas -pere ii falta compenetració. efereixieu
al cernís del primer. Fan un partit ani'Z4 Un "forfait" vers ha presentas: el al migdia (l'arte.
fer més gols dels que fan i això es
mas i interessant, predig en belles ¡uç" E e rt e "1 i que no podrà peendre
deu a manca de cshesió. El millor
gastes. acabant amb la victeria dels feCE.NTIeE EXCURSIONISTA ss
Aitart deut -.n ene poder - . desplaear et
En
Weisz
.
Ine
ee
sus
isstde
tole
és
resten per 2 a t.
BADALONI
sen cotxe.
ludiste complet. de jec periecte, si lie
El pelele resta malt satisfet de le
-El
-Centre
.
_Exettpionista
:fiadaloni
retire;
BaplieVa;Pranea i Anglaterra;
ens fem viertes que li sigui difícil
GRANS
sentades a Sitges per les seres mes ce- efectuará, durant aquesta setmana, els
adaptar-se 'i compenetrar-se amb el joc
lebrades marque. competiran diumenge següents actes i excursions:
siels seus companys de Nula, que es
Secció de Munta»ya: Diee 31 d'oc'que' re a Sieges .en noble i interesque bou xic més
tubre i s neverebre: Interessant re- mis impettuís encara
samissima luita que emocionará indesordenat. En Weise, ponte a un
corregut pel Montseny: Balee-tan'', Vidubtablement els espectadors.
equip de primesa categoria, seria g enLa sortida es donan ä en grup. la (mal ladrase Sant Marçal. les Agudes (Per sideral cent tes "as" i donaria tot
cosa farä creixer moltíssim l'enorme la cresta). Turó de l'Areny i Recala. el seis reside/lene
Avui i diumenge
Sortida, avui, a les 19 . 45, estació del
interes de la cursa. esperant-se un deDels extrema, el &eta centra proNord.
part encara mes emocionant que el de
digiosament, pene sei veu temeres i
Dies 3 i 4 de novembre.—Interesmotocicletes.
alee) li malogra moltes jugades. En
La direcci6 de l'Autedrom en ha san ,. ascendí, al Torraneules. Tornacanvi, En Santamaria, amb més poe' omunicat que en les dues curses hi da pel con de Noufonts i Nimia.
tencia física, seria magnific; no el
Secció par a infants.—Dia 4 de nohauran apostes minuete
creiem pas capee de resistir els dos
vembre. Tercera sorteda. Itinerari:
FUTBOL
cosi Ira
partits al tren que els ha jugat.
Montcaea. església de Sant Pere
:EL "CELTA" A BARCELONA
L'interior esquerre és un gran juReixach, Malesa de Vilatort, Can Dogador, pere Ii passa al revés d'En
e. Es trobem ja a la nostra ciutat els naden i Manteada. Sentida, a les 635,
Weisz : els nervis el dominen soleta
tigadors gallees, excepte dos d'ells que estació del Nord.
ison
i per no pensar una jugada deixa
esperats avui al mate
Sedó de Fotografía : El pròxim
Segens les nostres netíciesn l'eqüip dijous dia 8-de novembre, es projec- perdre una ocasió: si fos possible compensar les qualitats ute l'un ansh les
A les 3 de la tarda
que presentaran e s taris constituit de la tarà una interessant collecció de pode l'altre, formarien dos davanters de
eegüent manera:
sitives del port de Beceit i Camp de
gran
seguretat
i
gran
perill
Així
i
Isidro, Juanito, Pasaría, Torres, Que- 'Tarragona, a arree d'Eti Joan B. Catot, aquest interior. En Vinyes, slePinilla, Polo, Correa, teerarclo
nades.
El dentar' s darrer tipa regué
mostra tos gran coneixement de jec.
Raigosa.
Advertiment: L'excursió que seseen alguns dinris un anunri
Quant al davanter centre, ha de fenPer la seva part. el Barcelona els nta d'efectuar a la Serra de Rocael col ve Sunheam,
dienta
sat tnolt discretament el seu lloc, esapesare Pascual, Conrado. Surrnca,
corba ha estat ajornada par causes
que gnanyil al Gran Premi IFE,z pecialment a la segona part del parte
Torralba, Feas, Bosch , Mera, Martí, imprevistes.
panya sha 28 a l' euledrom
de dilluns.
Samitier, Blanco i Sagi.. Suplent, AnaNavienal. amare equipnt amb
riel. Amb tot,- es creu que . l'Alcentara BARCELONA LAWN TENNIS
roiximit
o de boles d'una marra
Cleeel
—elarxein encantats de Girona. No
podrá ocupar el seu Roe habitual.
determinada..
Avui, dimecres, a les set de la tar- haviern pas vist una petisa ciutat tan
Actuará e 'àrbitre el aenyor PaloFíen d'egul nn lament able
da. tindrä Roe al sets local social ítel interessant enlloc. La part anega tula
mera.
error que >desune:si ä aquella
sobtat, puix es quelcom len di bereut
carrer de Ganduxer, la Junta geneEUROPA - TERRASSA
marea, 5 ar resulta IN' ettenproral ordinäria del Barcelona Lawn Ten- del que he vist al Sud de leranea i
vaeion e tulloniors, sine el dit rolEls pariste que jugaran aquesta lar- ses Club, amb robjecte d'aprovar lacal meu país. Estem molt cuide:As de
Se
anava n'untal anth
da al camp 'dels campions el; primen ia, merneria i estas (le ~Mes, i reles atencions que se'ns han prodigat
equips dels cerdea que encapçalen nevar part (le la seva Junta directiva.
i a les quals correspondrem u Cette.
coixinels
de botes 1110"
aquestes ratlles promet resultar esteon esperem teter-vos aviat. Una sola
PENYA RHIN
ressantiseim • degut als bona resultats
recaitea ens en portein i es saber que
La Penya Rhin ens prega que fein el vostre veleta equipier Colls no puque els dos han acenseguit en els darpresent als socis que han querete encontres celebrats.
gui reprendre el seu treball habitual.
L'Eureale. yresentarä Bercloy. Serra, das trasnadades les seves oficines i
desgràcia que li ha esdevingut ens
PelePe1as,
Artieuse
lravijr,
estatge
sedal
a
la
Carrobe,
Plaça de Cataluha enntriatat sincerament.
ter, Alegre, Cros, Olivella i Alcázar.
nya, núm. 9, l'epa rtament 47.
8choot
EL CETTE ES REVENJA DEREL CAMPIONAT DE SEGONA
L'aut omnbil 0)(. 5 popular,
ROTANT PER DOS A ZERO A
DE FORA
CATEGORIA
L'EQUIP GIRONI
folie pet SP11 COs1 i ce( niom ia
Ha estat finas per al día 2 (le noFAI.Mil'EllES I P IIESSIONS
Dilluns, slarant un gros públic, es
vembre el comencament del Campionat
DELS FRANCESOS SOBRE EL jugà el segun partit internacional (le
de la Segona categoria; com que sets
lluitant els mateixos equips de
molta els cercles que han de disputarFUTI101, CATALA 1 L'EQUIP
se'l i per fer-In més viable, sha coui- DE LA UNJO ESPORTIVA DE diumenge, mis la variant que el mig
ala girtint Culis va ésser substituit
lifilit una "primerg divisió" de 12
GIRONA
semen-. vencedor
jef l'Alvarez, i el davanter francés
clubs, la qual es dividirá de la següent
Als dos. partes jugats a Gerona, enLucibello va esser-ho per Bourguet.
manera:
tre la U. D. i el Cene, excelli, com L'arbitratge (segué neo:di-neta a cärCrup Pnnent
hom pot veure en les ressenyes. la tas- rec de eärbrit aleinany Hertger.
Santfeeuenc, Ateneu Igualarle CenDe primer antuvi es veie als frantre de Esports de Manresa. 11°5p:e:- ca prodigiosa del defensa angles Ilewitt, al qual va deure's principalment tesos mes dominadors de la situació
lose, Samboie i Atlètic Turó.
que el dia 28 els gironins no marquesi del camp. Tant va ésser aixi, que.
Crup Lielmtt
Euros Andreuenc, Catalunya, Grano- sin Inés gols i que ( . 1 29 no aconse- als pocs minuts tIc joc, una centrada
guissin alterar el resultas favorable
matemàtica ran de gol de Cornelius
l'era, Cèltic Verdeguee i Poble Nou.
va convertir-se en el primer gol per
El qui guanyi dels dos clubs classi- als francesos. Ens intercssava cenéis
Inimitable per la seva•forca,
xer l'opinió d'aquell gran jugador, que
al Cene, el qual , a poc, s'apuntava
ficats en primer turne quedará ei Camresistencia i ecor.s.oni./
haría , palesat una reserva inesgotable
el segon i darrer de la tarda, a conaBecelona.
pió
dentelligincia esportiva, la nit del seqüencia d'una forte entrada al porJN NOU REGLAMENT DE
lilluns l'interrogàrem pesque ens traster gironí, que pende la pilota.
AGENTS:
FUTBOL
Hades les seres hnpressions. Ve't ad
No desmaiaren. per alece, els giroHein relata un examplar del nou Re- el que ens digué:
nins. els guate, en bella reacció asso—I-Iem estat verament sorpresas en
liren anivellar el joc, fent-se aquest
glament de Futbol del (mal es autor el
els dos partits jugats a casa vostra. predig en jugades que no donaren re:lustre amic N'Enric Peris.
Ultra de la claredat en descriure les Ja sabíem que bi havien forts, pode- sultat positiu per la desgräcia de la
Rambla de Calalutlya, go
regles d'aquest joc, hi ha diferentes rosas, equipa de futbol, amb alguns davantera lvcid, poc crímpenetrada, i
T414fOn 422 O.
en la qual, l'excessiva nerviositat madie,. respecte del manee i una acu- del guata, la Reial Societat de Sant
gleiegglecei6 grälica 9u s'hi descriuen Sebastià i l'Avenç de Barcelona, ha- fográ mentes situaciotis. Abel i tot,

Cilffip de les. Col
CEJA, de ligo

F, C. REINA

CITROEN
TALBOT

HARLEY
DAVIDSON

e

AutolocomociO,S,A,

¡lima š
bella exhibirían tie l'Atlètic Moró en
aquesta ciutat, elogiant tothom el set'
inc noble ielegant
CANT DE MAR
El F. C. Canet bat el Poble Nou
F. C. per un gol a sero

Diumenge passat, sota les ordres d'un
ärbrit collegiat, es jugä aquest partit
en el qual només tau marcat un gol
per aura de Carol, aprofitant una maseifica centrada de Castel:ä.
Es tirar un penalty contra el Canet
que es parat magistra ment per 'Joyeras, essent llargament ovacionat.
L'equip visitant ens catea bona Mipressió, principalment la porta i la defensa.
L'ärbitre mult imparcial.

RUBt
Al camp local han jugat els primer;
equips del Catalunya (le Terressa í dei
Rubí F. C. un partís amistós que no
per això ha (Ideas irinteressar molt.
En la primer:s part guanyaren per
un gol a cero els forasters. En cause,
ja en començar el segon temps els :acata marquen el seu primer gol i seguidament obté el según; la artxa den
gols hacia comencat, i malgrat la defen s a aferrissada del Catalunya es de
Rubí anmsegueixen encara 5 gols mes,
que entren Serra . Pi i Carnee.
Alguna arrancaea id Cataltinya sha
estrellas davant la defensa local.
lii h que fer constar el molt que
s'ha distingit del Rubí la rat:la davantera i deis forastera, l'extrem dreta
cl davanter centre.
L'ESCALA

—El F. C. Sant Pere i el segon equip
(le l'Emperitim, de Figure" jugaren
en partit amistes. donant el resultat
d'un empat a quatre ;rolo. D'entre taus
els jugadors el, que mes es destace fou
en Sana. porter del F. C. Sant l'ere.
TORROELLA DE MONTGRI
Els partes celebrats al camp del
C. D. Montgrí el diumenge i
eltims, així com l'encontre efectuat al
camp de la U. D. Bisbalenca. han e a tal altament favorables als jugadors
d'aquesta vi'a.
Veieu, sinó, els resultats ohtinguts:
Primera equips
Diumenee. — Esportillo: de Palairus
gel!. o: Club Depertiu Montgni. 3
Dilluns. — Celre F. C., 1; Club Deportiu Monten 4.
Inianti's
Dilluns. — Unió D. Bisbalenca, a ;
Club Deportiu Montgre 3.

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CEN.
SURA MILITAR

DE

SANITAT

da

aavarabre de »83
«Me -

tei-de1liatelee
rebin relacionades ainb el tuse s'
na en aquista circe-liar. es _campe
raus pels ínspectors,' í -de retjultar
tes. ultra el pape; 'sanitari que
deisd..-inipnsare saitinntrarventoi
al milximum de multa govern
sense perjudici de que per la
autoritat s'ordenin visites de co
vació del compliment de l'ordena
Set2.—Com a cothplement de
seriar. es destruiran per tots eh
jans les rates, i les que es ea
vives o mortes, es posaran a (lis
ció de l'Institut d'Higiene mure
ttlefon 912, G., el qual Institut
organitzat un servei per recolliree
traslladar-les al Laboratori mur
Tots els funcionaria sanitaris
tres nema a les meres ordres caes
varan ands Iletterea mes gran a e
te con-1.01,1cm d . aquesta circular.

UNA CIRCULAR
El "Butlletí Oficial" ba- publir.at
següent circular del Govern civil:
"Es preocupacie universal el debensar els aliments i llame de les tetes, pels gratis danys que els oeaeleten, que representen un percentatge
elevas en la disminució de les dit.p0nibilitats humanes i la transmissió de
malalties a l'heme. esPecialment
jaticant les paces de les rates.
Eli remeis'reconeguts per evitar tan
greus danys, són dos: Primer: destruir les ratea per tots e> procede.
menta imaginables. Seseen: Evitar el
contacte de la rata amb ele aliments
i amb l'home, la qual cosa s'acenseguelx posara eis magatzems i els edifíen a prova da ratet.
Fa moles anys, pene especialment
de 1913 eneä, preocupen a les autoritats sanitäries aquests preblemes;
per abre> en repetidos circulars elan
aconsellat i ordenat els remeis pealnenta, malgrat la qual cosa no ha estas räpid el progrés. i sen molts eta
edificis oficials 1 particulars que es
troben a mercé de les cates, amb greu
perill per a l'home.
Disposat a corregir uns on em
aus possible els detectes en-beata. a propista de l'inspector provincial de Sasitas, he acordat ce que segueix: Primen—Tots els edificis que depaneuin d'erganitzacions oficials. promunicipals i altres dependents de la mean autoritat, corregirme con) mes aviat mill, ír, tots els
detectes que tinguin ess relació amb
la defensa contra les retes.
Según :—Tota els edificis particulars on s'amagatzemitt. transformin
verigdin . substàncies alimenticies, seran
lambe posats a prova de rates.
Tercer.—Els edificis visitats pels
inspectors municipals de Seniles en
coi/memela de la circular de so de
novernbae de 1922. "Butileti Oficia!"
de l'o. i en els quals shagin assenyalat deficiències, seran aquestes corregides com mes aviat
Quart.—Els edificis que no hagin
estas visitats es collocaran räpidament
en condicions perquè quan arribin els
inspectora els trobin a prova de rates.
Cinquè.—EI tipus d'un sel a prova
de retes consisteie en una capa de ciment sobre 15 centinetres, de formigó,
procurant que els angles i recons estiguin ben protegits per una grossa
capa sir ciment. la qual es continuará
a lee parets uns nus metre d'alçària.
Tot tipos de sòl que s'aproximi a
aquest ideal. será acceptat con' a bo
pels inspectora. cona per exemple els
de !losa de ciment i similars i
serol deis tipus coneguts que garanteixin la impossibilitat d'ésser destruits per les retes.

CRONICA JUDICIAR
AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTA DE CAUSES
A la secció primera, acusat d'
fa, s'ha assegut al banquet 11.
per al qual ha retiras Factneció
fiscal.
Davant de la secció segona 5' a
sentat Emili Pla Palos, acusas de
sistència, havent interessat el
que bej castigui a tres meses
dia darrest mejor.
Per respondre d'un robatori ha c
paregut a la secció tercera Pase
Iranzo Millän. condemnat ja aetere
/nene per al qual ha demanat el f
cal la pena de quatre anys, nou
sos i un dia de presó correccioses
apreciant-li la reincidencia.
A la serrid quarta sha p-es
Francesc leceda Pastor, acusas de ie
sedas. demanant el fiscal un ary
din (le presó correccional.
PRESA DE POSSESSIO
Ahir matí i amb les formaba
de consuetud, posaessionar-se
arree el nos president d'aquesta
diencia Territorial. senyor Benc: Se.
pues Alvarez, president que toa de e
de Saragoasa i magistrat. en ales
temps, de la Sala primera dei Oil
de la d'aquesta ciutat.
Hi hacia representacions de tots
Tribunals. jutjats. sedetaries i Cae.
gis d'Advocats. Notaria i Pacer/.
dors.

SUSPENSIO DE VISTES
Amb motiu d'esterar les depentlie
cien fins al 6 del corren no hi hatee
vistes a les Sales de l'Auenencia.
4+4444+4••4•44.0.•44•+•4e
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GRAN EXPOSICIÓ DE MODES;VESTITS 1 C PELLS. ULTIMS MODELS DE
PARIS :: GRAN SECCIO DE SASTRERIA. MI[) I CONFECCIÓ REBUDES
LAS DARRERAS NOVETATS

EXPOSICIO D'ARTICLES

PER A TAIMA 1 HIVERN

Pera que el públic pugui convencerse de la intensa campanya en reducció de preus que aquesta
casa ha empres, en consignem a continuació
alguns de presos a l'atzar.
25
TrouSsean antilop, des de
ti
Bosses p. a Sra.1 nena, des de
Sacs cartera per a senyora i
6
nena, des da .........
Despertadors, b osito. elasse,
6'50
des de
Holirdge senyor argenlat, dues
15
tapes, des . de
Itelflidge pulsera forma qua19
tiratla per a Sra., les de
Agulles rapen:s, models de Pa350 i 5
rtía; a
Braralets obrats i gi •avals des
.5
de
375
p e r o s Aigua Lion d'Or 2 llares
4"95s
Gerros Aiaata Lion d'Or 1 litre
nil, elect oral a al foc,

373

Copes •.at»pany, 10' 45 .pessetesdotzena
Copes Bola 1 , París, vi, dotzena 9 'Pies.
8
Copes Bola:1 París jerez. dzena.
topes Bola i Parts licor (llena
t160
Copeo Ccsuuss liCor
••
9 35
Vas de etil fort. nigua
6'95
Vas de cut fort.'vi .
Vaixelles de 73 peces tlecorades
des de — 150 Pies. dotzena
'Fasses cate, des de .. 1 1'50 Pies. dotzena
Tasses te, des de 1 Ptes. dotzena
Tasses desdejuni, des
Pies. dotzena
22
de
Vestits a mida, llaneta, estam
o metió, forreria 1.., tall

esmeradissim, des de ..... 95
Gitkilly ploma t•rcuat„ "gran

chic"

120
2'25

Bläst les símil elluyot

Liga-eames senyi• o•
1'25
Guardapols senyor dril sarga, des de
12
Eilredons ras replens de amiclasse superior,
sense meseta, gratis, a ... .13 i 50
Impermeables negres xarol des
de .....
53
Impermeables estain des de
';
Capetes impermeables
1350
Capells senyora.
ilacrer
model, des de
Barrets senyor, lehre,
iö,b()
BOCCeglli 113 senyor, • osearia, fest
•
cotit a mil
•
.. 16
Borceguí senyor camussa. so.- »- •
la goina,--fornia angiesa
Borceguí senyor, ~gala negra, cosit a inh
10
Sabala senyor, forma novetat,
oschrta, cosit a mà
/9
*bates senyora metis 1
gres, cosides a nah, a
Paraigües puny gran novetat,
des de
10
ilenitena negra
......
55
Rendr'd legitim
70
Coll pell Colònia
aCapellMa, exarpes, ele., etc.

GRAN EXISTEC14 EN LL ANT1ES PER 4 CEMENTiRb

EN LA SECCIÓ DE MOBLES, DESCOMPTES DE

30, 20 1 10

Den per culi de descomple en la secció de

PER CENT

neres de Peal

HNINGU MES BARAT!!

4

pella-toda nta'?fmbr.s-da.1Lp2.

.111.1H-Ly2TAA' . •..

GASETA LOCAL
San ts d'avui. — Venta de TotsSants, i Sants Marcel, bisbe.
.A dos quarts de vuit es presentä
quarteret d'Hostafrancs Ramon
Gonzalez Artigas dient que en anar
a obrir la sabateria que hi ha al
carrer de la Creu Coberta, número
170 trobà tot en desordre i la
perla forcejada. Fet un registre per
la casa, trobä a mancar un centenar de parells de sabates i 75 pesFcics en metällic.

g

ranja

els llicenciats o doctors en Medicina ein el termini de to dies, adrecant-se a la Secretaria de l'Asil
Montalegre, 5) cada dia tantee, de
deu a una.

Ir ger PASSIDI

1

Royal

MONEE

-

Pelai, 55— Te!Cfon 1343 A

en

ROS BEL HE!"

fra assortit de riquissims
Panellets i Bunyols Madrid,
,rcits de Nata, Crema o

acaba de publicar-se

Batata; elaboració especial
;.:Opia de la diada.

discos marca

M ä xim Campoderhe Givie'rre,
,anys, treballant a l'estaciú del
rd bou agafat entre (los vagons.
P p rtat a la casa de socors de la
Il.7. 2da (le Sant Pere, se li anreciä
esa commoció visceral i hentorritgia interna, de proM , stic grell.

1

Sangre °2 75„".

Eanieras

EXPOSICIO DEI. MOBLE
Aquesta tarda, a les quatre, litt-

a l'Exposició del Moble el

IMPERMEABLES

concert per l'orquestra Pau Casals.
Tenint en compte els sedids prestigis d'aquesta instituciO de música,
i del seu illustre director, es d'esperar que serä un gran exit.

CAS A ROS
R O IC H
S UPE RI "s

FORN

DEI CISNE

Polai, 38 -- Telefon A-2973
TOTS SANTS

E9limdid assortit dc panellets
Classes especials selectes
Bunyols de ven i de nata
Álir fou detingut Agusti Mata

Inerich, de 17 anys. que eslava
::(-atit la porta del terrat de la
...mtera 14 del correr de VerLLEIXIU "43" LIQUID
• . , u,11. cono el millor del món
- , dallant a la %rica de celluloiuuÉ-hi ha al número 562 del car>r del Fresser, Assumpció Cansa.,ic;-Ferrer s'amputh el
petit
á Init dreta.
Després (l'auxiliada al dispensari
Sant Marti passä al seu domi-

Per fer-se un bon vestit no
es pas necessari gastar molts
diners. Veien durant tota agüesta setinana l'Exposició d'Abries.
Vestits i Arti,10,, IIP saslreria,
IZAGATZEMS SANTA EULALIA. Lo nostra seeeid a mida
c,tii confiada a experts talladors. Utilitzetn elS millors generes que es fabriquen i veneno
amb utilitat molL recluida.

a la Llibreria Su-

L'a carro, a la placa de Toas i
Juque, atropellä a Joan Josepa, de
3 anys, produint-li una ferida a la
can. de pronöstic reservat.

ABRIGUETS
desde 4 95 pies.
_

Uni gos mossegft a Joan Pijoan
Cuidé. i Ii feo una tenida incisa a
la cama esquerra.

EL PAPER DE FUMAR

•, t1 a la CASA REXACHS,
..e és on es fabriquen.
Central; Portaferrissa, 16.
elaneell de Gent,
'
'entre P. de Gracia i
It. de UataIlli/Na,
-.1-se de proven la plaea de
:,.tern del PavellO per a 10con‘tru it per la Casa de
(Al una de les seres sucurtorta, queda obert un con...0 el qual poden inscriure's

Al correr (le Balmes, u1n tcen as
cendent de Terrassa bolea un car
ro, sense censar cap dany ni al ca

vall ni al schiele.
pARA(G u E

s rerrän. Ii. Casa

01118RELLES C I... A Pi:. S

Pastilles Laxants Prats

es el que haveu d'usar, per la
seva exeetlent qualitat.
De 1'1 al 15 de novembre a la Galeria fotogräfica Antonietti (Banys
Nous, 22) Id batir:1 exposades algones obre s. dels artistes Artnet, Barradas. Camps, F äl trertas. G ra s, Navarro, Nonell, Olivc, Picarol, Quintana, Raurich, RincOn, Rigol, Roca,
-remedia i Vida! Galicia.
Podran 'veure's cada dia, de deu a
traa, i de f¡lialt- C a volt.

,

, per pues (f.o,

BARCELONA

verda. sec.

Tols eis YOSITO3 Ilibres
birana, Portaferrissa,

Hules e Impermeables
Rosich, S. A.

A les rases dels senyors es
boa el Champ-Sors, etiqueta

9

r,T. I n :prou-los

Ronda de Sant Pera, 7
Plaga de Sta. Anna, 9
Tapineria, 33

Sofia Moret Martin, de 6'2 anys,
'oil atropellada per un tramvia, a la
dau de la Universitat, fractinrajutha, base del crani.
En estat greu fou traslladada al

ill4wunaria, a tOIDISS16,

C9F,REDOR 11 n•n • n ••11.e. Maten, 6,
don del sesitce.
' ; narn pro 1

eleraur, a. es los es,ala.
Escrlure a I.A In 111.1.:1-

Fue r rt,

o a caixes de not•ires,
jr
in, d'eeat. es neressna. EsInITAT. numero 2.
5 Pi

AUXILIAR """i*rg.
bona 11r 4ra. d'una dImit
norrsalta Eserture a I A PUI31.1' 1 ir. /mulero 3.

inrcirire s comerCORREDOR U" 0 (ple
t my' I esflO

(fu Il reta. es nece • slta. Eserture
1-11 PI 111.11 7:11'11- . rolenern t.

flore-sha. 1.soriu-

MAINADERA, r e LA In 131.11.:1entino., t.

neeessita. Er
per fin relueb.
ne• (Time a 1,3 1 . 1111.11,11A 4, ».

Do A

flpr,'-siIa

ae

.

(Preus en pesseles 100 kg. ama sac
alumna carro astil.)

LLEGUMS
Arree

setecte

QII.r109

Nlatisat
belldlocb
mitin
• • e

sf 172 a 20
" 24 / /4
22 " 22 1/1
21 " 91 1/2
/9 " 10 1/2

de
de
de
de

de

4Prou s rn pessetes sac de 60 kg. (lamina carro Ruin.)

o

••

.

•

tscattlat .

.

Fartna .

.

•

•

19 a 20
18 " lo 1/2
15 " 16

FARRATGES

..

50 a 52
19 " 23

de

.. .

Poma remolatxa, estrangera. • de

Pulpa rernolatia, pals.
Turtd de coco
de
Far/na .111nosa
. . . .
(le
tPrens per 11,0 kg, ame sao camuut
carro (Mol.)

122 " 125
..
95 " 100
le " a2

do

Estrangeres

de
Mansa. de
de
C.nade Extientadura . . „
Ion
das e. I
egal
de

32 172 " 33
29 " 29 1/2 blaura arrugats alrarnmes 44/16 11.,
Sn " 29 1/2
Manes arrlurals atrarnaies 48/30 (le
45 " 45 1/2/ blanca arrugats alrarnales 52/54 de

EsTaC141 M. 11.
25 de blat; 3 de tarea.

123 " 130
114 " 116
/08 " 110

M'AV° DEL NORD

O

de blat; 3 de latina.

Impressió genera!:

a

nima

oompra de (lies morera.
i11
Garrofes.
Segueixen ferms 6ls preus d'aquest gènere i amb fenOncia a la puja. Per les' novelles es veu bon
sig per part d'alguna coinpradors, havent-se fet ja bou nombre
de vendes procedents del canon de Tarragona, entre 750
i 775 pessetes els 40 quilos, damant vagó estad& sortida.
capitans de la Marina mercant senyors Vicens D. Abad i Antoni
Bayona, els quals prendran possessió de llurs chuces de seguida que
la Direcció general de Navegaciú
aprovi Ilur nomenament.

ANUA IMPERIAL
A casa seva, carmen de Calähria,
69, quart, Francesc Bernades Santaire‘. de 19 anys, es dispara titi
tret. Finuu auxiliat al dispensari (le
Santa '.tladrona, on se li apreciä una
(elida de pronòstic reservat al suite espai intercostal.

"QUDIETI.1 DE ORO". — Sabó
de moda "MAR VCEL"
Enric Barceló junco s a., de27
anys, trehallava en l'etillosament
d'una casa ‚Id carrer del Bou de
Sant i cargué, junt amb la
bastida, des de l'altura d'un segou

amb tan mala sort, que qutdä lune-

ta a l'acte.
El seti cadäser fou traslladat
dimisit de l'Hospital Clinic.
Se sap que la dita senyora era
casado i habitava en una porteria
(lel Ha (le Palau.

.NO VA UN116

MIES

RESTAURANT ROYAL
Sald do Te
cada dia te dansant de 5 a 2/t
de 8. i dinar a l'americana. de

EN

useuvinEmzEzzazzatmir
ii
hi
r!rd Su streria Arderill:N

1 ASILATS

El Centre Excursionista Llevanti farä. ditnnenge silleilt, dia 4 de
novembre. ima excur.sin, sota el següent itinerari: Figaró, Tagamanent, Pla de la Llacuna, Vallfornes,
Cintoves i Cardedeu.
Aquesta excursió és la inaugural
del cercle d'excursions que te en
projecte l'esmentat Centre per
a aquest hivern.

I3

i'Lek IpTiiiie,1

Se eellebrarit a l'esglesia de l'Asil un solemne funeral, divendres, dia 2, a les 0.
La Juntzt de Clo%ern convida al dit acta les famílies deis difunts i lots p is qus desitgin pregar a
Deu por l' . -tern repòs de los seves itninue3.
- EL DOL ES DONA PER DESPEDIT
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

..d=33313=1315111111111n11111K
Llet condensa ti a

EL

E t'II 0118 0 1 DES (l'orno

faH

F errer Mas

D r.

LA.ge;V:

n Potes. en ne.
D ONA per fer
ir-011a. Eserlore a LA PLK).1' r 15 nuIne•0

C APArERA

QUI . MeVittleegrafa (pm doman
*" . e ...ppn yot 1.9 fueres. co onces,
2 Aullare a LA 11.17 13LICITAT, natal 5.

te "' E'.
MINYONAcriatre
"' " a"a "LA. '
PCHLKITAT,

Estömac - Fetge - Intestino. Casp,
68, pral. — Visita de quatre a sis.

TRE3 RALS CAPSA

r--

LA

e:1KAP

cisuLANA

TEXTtI

SENYORA
rent ilessemmi lesdese

fruereoeuracousit

L3V211

o lotes Ica eparemer a

0,4 e, el. pasnna...

...temartmen..natrzeina.aa

L'e1npr6s3nunent d'En Ca-

BONA OPORTUNUAT

rrasA

LI TEXTIL C.79TMLFINR
ORTINDREU el máximu m d'economia i el millar resultat

etc

QUALITATS GARANTI D
VENDES Al. DETALL

S

PREU FIX

RALEA JOIMIZICIIEW

7211111843ETY

e.11C. EaPerillfsta en

roano ?pies ne-ona-itioee: sis k.serurre a LA
1110.11 11.1 1' nutintr,1
---insL'oA4.1..4.14x1;11...7
l'li

CuiNE mi re a 1.,% 111111 . .11AT, 21.

BOGADERA

CLA alF1

c l uiENT e

DA mierina, sanere is. a•rin-

" "'"

LA
E n non.a25.
Prni,P3Tvr,
n
21 anys,
BOTIGIFRA
f.:S.1'111W ¡I 1..1 1.1131.1•-•
11111. r...11,1,
de 34 ales, s'orerelx. En.
Orillre a LA PISLICITAT,

e. 10
s'oren:IN. Ese:Pire
1111111n10 17.

u

LA

to.
Pdar-afOri ein ucuu u ln5 n
(in ..tr . a dios Catalunya, 10nomen, 31.

) ,11,,I.: nal !..-aanem3e .,3.
rl (INTABLE la zire,r,e si t (4,,,v

0.01MeS aveneet,
AJUDANT "rral0,
s'orerets. Escrlure a LA
PHILMITAT. flanero 13.
fr.^ni" por a
ARIDANT
. • orereix. Eserinre
o

1

e r•, ,( 1 , Tr ti'. minio, 13.
— -

BA R NIÇADOR,

/limero, .

siutureis

lA
1.eV11.rni.lhtt
I
o ' ll I1.'14111'.11:1
,/1.

VENDES

APREVNT reit E , orun o a I. \ PU51 10.11,TO In.

de II ar.11 n 11e, nusea rollocarbi
aol-plsrla onrarrolS, 1'. cada.
M'aus. San( Pan, 85. Interior.
3

.1.al

MIIMMMIn1n11.

ne'rallorrar, 111 . 33 au3s,
AUXIL IAR
•
s'orarelS. Escrute,: a LA
ITAT, 1111111e1,1 18.

nutrip

TER

REIrt,s

ans-, s orerels. EscrIllre a LA 1011L1131TAT, numero 19.

%en.' milards offlors Muda,
Pleals, Echarpes inummi
n041- . la g % .
Villarm('l, 12,
¡,on
'fan,.

PE!

fi('

yel"n
1-11

cr•i11• nn•. Bon rendluoull.
nuanroa.

A u-rn "Ellea", Ponla 4210,111010r Ilag,
non, ea Ven fiel' ,2,505 pis. DI-

ti,a. Nla1r

ts-er periodista 1 adbue lente
ti
1-uhu peruene lirotul sense Ier
g1.10, a idulx Poto'.
e•Ire-NInitas
- roUtgrar. Retrati
CERDA dthuicant
d'Art. Ampliacions i postals
el, ,Lfereni. l,O011IIlI n . Vetan. 51. pral.
E i NalnP la , ben situada. bu .
tia renda, per 200,000 Peseeles.
11,1e/e ,11reetr, (11 ..11a,103, 7, pni( - r. sra.
VEN r Cas a

CARNICERS.

,UtilaSiitzinl

n anl, a loen suniarnent ba y al. Arlbau,
número 15. colmado.

lue (v.,trar a rap JOIerla. PSerlSufre, )oler
I ar11.11r; 1p1,11, redulls: s'aquieten
compo5lure5. sant Pau, 55, interior.

ABA i/U %III a l'AUN
II

A Mentes, nualre rases noves en ye1,1a,
el.

nIn g una oundIlat. E/ qul erreditl e5ser
el poserdor :0 . ti Pre p ara al Carteo de
sant Pumenec, 17,'segon, primera. Gracia

•-.•:,11.11111

illbukant - (oliere notrals
CERDA , II ' Arl. .M111 1 0 sc lons I postal;
pooltlt 615. Verdi, 71, pral.
fl I i Pr, I

I real].
u

d

DIVERSES

non'

TROBALLA

91, aeredltatla botltra
moldr. t'II 11 . 11n 14. lull niu I aller
Venda . 1 11111.11. n lee 1,1-IN a gol nra. 1.1ogtier neglel al. Nao:
2i,

F Rnp

en I "''' r'"agaiz "'"llarreinna.
TRASPASSO mnr,,.
In•

laialls I suntlars.
1 , val por a dosprls
Bao. Bille ti, 63, ›iig. prl. De O a 3 larda.

PERDUES

r.A pr,,n1a per esttuel, gran casa
tiliA hmte, Room a 15 1111111111S,
die la Poda .1.. 11entserrat, capar; per a
He., o (111:11re E:111111h, lingarla per
a.* s. Intuir-se a 1.A PI 111dt:11AV,

Fipj %IN

.•

E cor j om iA Po rroorI a I rapitio,..a.
t.uvai . ett al, tuaels de
in:apunar:a (te alune liusleins. Maten,
d'i sI

I tnoREPARACIONS anIoni1,1111.4
ti, N.. 119 sci,e

(-an

ImMIM

T.U1. ilomorn IS.
--

AUXILIAR

a 0'50 pessetes les deu primeres paraules i a 0'10 per
:: cada una d'excés

rgilt•vo, de 1 a 5 de la tarda. a Ina5 niel, 2
IouNto,

COMPRES

fu intuId

APRENENTuuu

PI iI I I I

Alar migdia fou facilitada als reque fan iniiarmació al toaven civil una nota nmniiestant que
cl general L;ssztla havia rebut un
tekgranta del pres:dent del Directmu,
cnearregatMli do lar premia al atag.e
Anguera de Sojo, Iletrat defensor de
Manuel Carrasco, que, tot i sentint-Ito
1/1011, 110 pot donar solució satisfact.'1ria a la seva oct.:63. ja que rto es
1ios4ble tramitar iadults iniringint el
‘ pie In ha (Esposat.

wm.mmwwww...wwwww4M.MOMMn-n

tin I wm..nWMW.14.4

1S

spa

p
.1..44. n
1
v t sm3 DI GOLOR,M
1L5
11..A . A,3/D..1f COteA(W.4 #11.3 (OPI.WRvA
el Tt.me.r

(rlorrtro ro4ps1001)

7

PELAYO,

iouus I \
/1111.g.

AuXILIAR s'n4nrei s. Esrr iu ro a LA
I' liii. II IT AS, numero 30.

cura radical .
ida senas operacie.
Dr. Cardoner, ~emiten', 11 a traellalat
el consultori de la Remeda de les flore,
24, a la Ronda de Sant Pera, 30, pral., 1'
De O • 10 .1.1 mau i de 5 • 6 de le tarda

t ossiu rnéi.
Prenet. pastolles n

FONTANELLA, 11,

JAUME SAURET

JOIER

DEMANDES DE TREBALL

DE LA

CASA PROVINCIAL HE CIIIITIT

Inieressant .

Fl
n
E
la
111 A l'objecie de proporcionar u
L1
c aearItatgeS i majors corno- 31
u ditats als seus clients, esta 1 1
II installant el seu nou local N
E
1111
al carrer do
a
E

SUFBAGI DELS BENEFECTORS

9 a 11.

Sortosament, nomes es prodei
contnsions a l'anca esquerra,

BIDETS-DUTXES,

MAiNADERA23.

29 a 40
19 " 30
28 " 2)
35 " $e

rceret. — Ahir fou baslant animal, veient-se bou nombre de compradors de fora.
Morosa. — Segueix sostingul el m'en d'aquest gra, i no és de preveure cap baixa de moment; més
aviat podria so-1
UU . ni /lu y a puja.
D esp u l le s .—Malgrat de seguir ferms ells preus
en la major part d'elles i escassejar algunes elasses, no es veu la

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS

n.0 Cal,ii11111,0

1/2 e 8
7 • 7 I/O
5 " 5 1/2
4 " 4 1/2
8 " 8 1/2
7 " 7 1/1

VAGONS ARRIBATS

Ciaron*

Morde Plata
On II Eso-en-refina 1

.

7

carro aqul.)

Illongetee

CEREALS

de
de
a•
de
do

U a 48
39 • 40
40 " 41I
34 5 Se
as • 30
31 • 32

(Preus en pessetes 40 kg. claman:

. . . da
ce

Calella
Mallorca
Pret

1410 11.101
• 0 • SI
85 " 95
110 • 160

GARROFES

Anal; primero
Atfals segOuue
Palla Pacedera
Palla curta
Pulla (Fonseca
Trepadel/a

•

.....

citindre ttartnasseal .

Mennt (Pr11112) .
de
Sesonel
, . de
leal,. • • • • • • • • . de
(Preus en rala (martera de 70 ttres
cense sac statuunt marro aqul.)

•

•

do
Xipre 1 Creta
de
Negra VInaroo
Ne g ra e:estalló In'
'0
Negra Nlatafera
de
Negra EtvIssa
de
a
Mallorca . . de
(Preus en rals 49 kg. san*, sao da.
11111111 carro aqul.)

Despenes d'arree

.

.

LIM11(.1
de
GIII XeS . . . . . . . .
de'
(Pretil en pessetes 100 kg. arial SIC
aman' carro equI.1

90 a /00
ti . " 04
0 1 " 62
co "
57 " 28
50 " 51

de
de
eite
de
de
de

Leccial

Killnern 3
numero 4
sefrene5
Teneres

56 " 57
56 1/2 " 97 1/2
45 " 46
37 " 31,1
42 " 43

, •

Comprant cl y ea:re car te dc vcst:t o abric a

DUINERA
y untero 27.

flo•to

remero le.

de

de
de
de
de
de

.

Planas amorata alfamates 55/00 de,
Manca arrugsta 'tramites 60/65 de
Pelona
. . . . . . . . de

Ronda dc Sant Pare, 8; Placa de l'Angel, 1; Tapineria,11 i Via Lajetana, 5. .

PROFESSORA'
Pira, por a""a.:
ll'eons
dunurIll alluliuluen, en heef000la. 1,Crotie
PI H1.1 . :41 sT, ntanelo
aI

1 I- ‘T. lHuPuuili 21.

'fIttis

DESPULLES

Una senyura, a Vestacii, dels
trainvies de l ' un Tenis, volgteé pujar a un tramvia en marxa i cansuï,

A la conmine:vi . ) que el Consel
Directiu de la l'ira (nidal ile Mos
tres de Banelma ha dirigit al.

mooaniarrat. dr

de
de

nomen

i abans daliir a Llotja per tal (le
pr.,veir dues vacants de prActie
nnmem traques( port, dlitingueren
la In:Islilla njuaulilucaciu els opositors

Gran assordi e3 abata;

MINY ON A

leel

sic de 100 se.
dinnunt carro 11(1111.)

En les op.sidolis celebrades ahir

BOUGfla, 32

CIMERA ti::rarrirttbZraa.
"IST. onmelo 1o.

da

• de
. de

iertr3ECEICEcrizeccueu

SA NS

en

.

• de

dc

g

75 a CO
G2 1/2 " 63 1/2
59 " 60
ca " G3
59 " 60
43 " 44

Podeu comprar calcat completament de franc. Esp ión
i
did Bazar. 71, Salmerón, 71

CAMISERIA

3•

de
U
. de

principal
lil
• a l'estil de les grans cases II
EI
a
aw americanos. Actualment al
: TALLERS, 9, primer:
fi
t, ....in; a I, -Itainblos

PETITS AN
sumao s a muuss0i. relacioFALT EN
10o. atta» n Ireo,1,1,1e, que
I
ri• I
I sonda. (oaris. i 92.

l'auno; Con rein, n Andalusll
Favuna ratrangers . .
N'eres S a arrni . , .
veces An g lalusla "
Veces ~aligere'
Veces verdes
Escruola Andalusta
Eme iota Marroc
E• cetola Plata
3 1 111 estranger.

FA LUNES

73 a 74
42 1/2 " 43
SI " 42
40 " 41
46 " 47
34 1/2 " 3S 1/2
40 • 41
94 " 35

ae
. de

Ili

arcanr

CFERTES DE TREBALL

e

POMO
55 115 local
Corrent local,. .
Blanca extra Castella.
Manea corrent eastella
Balas . . • . . ..

a

sen

Panes mine venta. . .
Pavee Extrem. o Anelusta

• de
ca•tella 1 Mansa
de
40 a 4.2 1/2
Extremadura
de 37 1/2 " 38 1/5
Andalusta
34 " 35
(Pro» en paseata! 100 Itg. see;e .,le
damunl vaga origen.)

!C O 1.1. EGI AL S!

ti YO Z DE 811 AMO"

drit

BLATS

Artire 1 93enrre. . .

A la sessiú privada que l'Acadenua
Calasäncia celebrarà el propvinent
dis,, abm. (Ea 3. a les set del v.-pre,
l'academic numerari reverend P. Pompili Pagès. Sch. donarà ua2 e. , nfereneia sobre el tema "OrieM1CiOns
sobre la vida de l'Academia".

CAPES

P r enda sobirana: cale LA CAREA.

A conseqäencia d'una caiguda
casual, Marian Perruna Gusset, de
2 anys. es produi una contusió abdominal, rascadures i contusions a
¿verses parts del cos, de pronOstic
rcservat.

1'

i

Nota. — Per poder servir a
la major brevetat i estal-.
\lar aglomeracions, tindrem els Panellets en paquets (k 2, 1 i mig quilo.

catos d'Estat de les RepUbliques
Hispano - Americanes oferint-los
un !loe en el Comité d'Altea Re l acions estrangeres, han contestat ja
acceptant i fent voto per la prosperitat d'aquesta institució, que
tant contrilotteix al foment de les
relacions morals i comercials entre
Espanya i els pobles americans els
excellentissims Srs. presidents de
les Repúbliques de Venezuela, Uruguay, Salvador, Bolivia, Dominicana i Haití.
Igualment han acceptat de formar 1, art d'aquest Alt Comité els
ministres plen i potenciaris a Madrid
de Venezuela, .Mexic, Xile i Guatemala.
les disposicions que han dictat
aquells Governs recomanatit i ajttdant la propaganda a ftevo: de la
Fira Oficial de Mostres (le Barcelona en aquells països, augura a la
stra institneiú un complet exit en
upa política comercial d'int-rcanvi
hispa!.o-americä.

LLOTJA'

NI E RC

Itevt-ta. NIIIHeros 29 a 113 111Mo... e, Y 1 118. • Calain pel II .. 1Io 4 eerló Minerva" Neurusl. Duo .Victerta, 7, Primer.

Fa rn uletuuuiui3O Industrialdnventor.
tó I eilsfenine, unneta esplina c
ele patenta! de gran e •olev.oildor. n11111tal I rn11311111. Barallera, SIL Padalona.

U11011%310- tfflograf.
n
CER 4, m1 d' Ar g . Ampltactuus i postal*
un di Pirents posan ata. Varen. 74. DreL

.

prrptmiTAT

ELS ESPECTACLES

Gran Teitie C,emtid
Gran Cinema Bohèmia

RESTAURANTS
tO4444444444.14»11.114444444
Sortida de teatre

AiMaC811 8 $ BELEN

• •

ATUL 01Jous, Seenlib . mallfill tronar a una, Iarsj t nit, programes
enlosan' s. Sola rstrenes' Les 15111'

6.444.44•444.444.40.4444A44i4~4644.444•44446.04e1

-'TEATRES

COLISEU
Corta Catalanes, 595 al 599.

Teatre Català Romea
,k•relefon 3500 A
Avul; -dijons, a les tres de la

Telefon

re mil g ues 111 cap da bombera
I Ana d'anea erEva; la indllea roMella Ele amere del campaner; III
Jornada de la penienia sIrrIlocIli.
erst',

3535 A.

nata. ar g emern El tren número 24.
A la PossIn dr la nit, rootrens ole la
formus2 Cometna La m
Ilesa
ed Pbec,• Enrle I r-irena del
grandidN Clin ani-rrea El rival del

DiuZenge. 4 40 novereilefe, a les once del nualf
Corleen per lerquestra de l'Assoolació, amb la ebdperaci6 de .
Fetrdnent pianisi a pulorli . e senyI(ir Jan Smeterling..Direcció:•
J.:111'5C Ainaud

tarda. el grandiós (exit d'En
Folch i Torres,
L'Intant que no sap son nom
Preus populars: A dos quarts
de sis,- ei magnific e>peclaele
en cine fletes i den quadros.
(l'En Santiago nusifiol.
L'auca del senyor Esteva
Decorat dels in.-s.tres Viluinal a.
Alarma i Jainyont.--Nit.
L'auca del senyor Esteva
Presenlacid i interpret as'iri estupendes.-Demh, tarda i nit.
L'auca del , 'itenyor Esteve
Es despatxa a Comptailuria

eherif.

Hayen.-Simfonia en re.
LI part
Chopin.- -Catierrt en fa menor, op. 21. Piano i orgileStra.
A. Dotey.----Esglai (es.ti ella).
Debussy.-Petite Suite.
Piano gran cita "Sleinway", eedit per la casa Paül Izabal.
PHEUS, Melosos Iota els impostos:
Butaca de platea o amfiteatre amb -entrada.. ...,
350
"
segun
250
Llotges, de t a 10 entrados, a raú de 3'50 , pessetes entrada.

rimmeti444. 1444.4444•4444t

Enl rala 2.meral

TEATRE TIVOLI

+.4•••••••••‘6•444.4•«+
Palace Cine
GRAN

Avol. Mimos; prtmnra or o so5 de
tre5 ganarlo; dr Il i laill a es: prenso
bufara platea, e • per sal, 5) • :'
sr.'.
îrrLisla 1 pes,.
,strona so•-•51.5,
II' ola g VIllt:
elopee181, I
Peose ta; p reterenela, uso poi.
Tercera Si . S n Ifj, o les deis: 01,11,
es(s e1 . 131, 0'75; prererig iela. I pta.
1.,r,11‘11,,S1., programe, ',matar es-

trenes! La no, nonsa enotedla La
meravellos? Ilea de Ponche Enric;
la peldellia liarlrsaIh sal La

1.25

.1444.4944407.944.1e4444444444444444444K44444.41144.94444.
ahisToCIRATIC
- FALO T "" E " L"
CINEMATOGRAFIA

Leona S(011e,

Cteciorstroa 5Ou g e. Soló do reunió de farelle• distindIdea
3,11,
Matinal 1ndsae a /Ilit. ob . r11111,111I ia sa r ria -la aldb
P/ PocIll: durara agrumes hilera, ' . despallaran Indagues loottrierad, per a la
SeS,11 .1 eSperial de l suris ir 1/1 larda. Prlidera SeS n 111, a doo rompo ti'
soorona, e:13,4'1111, a le , ›is. A p otes les sessions la Il o orrnola dratidfr
ea Den Juan
Tenorio; la cinta Cura& d'obstaclee, de broma, 1 Actualitat. Gaumont. No. a
dos Quarls de don: El rival del cherif; Actualitat. Gaumont; larrera ir Don
Juon Tenorio a Cursi d'obstacles.
nema, (M'emires, dora ,..trenr, Extravagancia, por May AllIsen a La princesa
garme pàtria (oNeldslyal, lar],
I.:1 l o aca o e r o Iltadolf time; Cl rival del
cherlf, de Molla broma. 1 Actualnets Gaumont,
MI TA.-13 01nä. 511vendres. da sn: al sud. es 51,p311711 .311 brotagolr g numerades
per a 13 St,1• 11 .. ,pecial ole les so, de la tarda ole daumenge.

4444444+04+0444444444.049

KUttSAAL

Empresa Francesc Delgado
Companyia dramàtica cata.
lana i castellana. Primer aco•
tor
JAUME BORRAS

Leen', Elvira Framont
'

Avui, dijous, i demà, divendres tarda i nit,

gida per l'eminent primer actor
i director Enric Giménez. ExDON JUAN TENORIO
traordinäries funciona per aviii,
i EL NUEVO TENORIO I.
dijous demà. divendres, Ii 2 de
-o-INs3ribte , reposició d • una ! .novernbre, tarda i nit, (irandiós
esdeveniment teatral; 14 actes,
gi an obra, creació de Jaume
drames, 14 rieles! 1, El celeBorràs.
brat drama irligids fantàstic en
>et arte>. original de l'inmortal
It4,44.1111•444,441111+0+114.444 ',neta 5:0115'55p ./55511) Zorrilla.
44~4.4444444444444+beet,, . Don Juan Tenorio. Protagonisles, senyora Nioulaa i senyor Clil'.... TEATRE NOU k. ; ria, nez. 2. La famosa Ilegenda
frägica en set aeles. dels Srs.
Lartrina i .Ards. EI nuevo Te• ran companyia de sarsuenorio. Protagonistes: senyora
-. la, opereta I revistes de is
'; ;colau i senyor Gimenez, esPEP VIÑAS
›ent admirablement secundats
per Iota la rompanyia. !Mermefestivitat de Tate
(lis per una nombrosa orquestt a.
Sants, tarda, 5 ;tetes, 5! 4 /kif armes, 2'50 i 3 pesados. En0 12
- EL PIERROT NEGRO
l'imbres fla aos
i
N o ta. - Dissable, 3 i (numenLos Mosqueteros del Rey
g e, 4, tarda i nit. ripera en un
Nit. Los chorros de oro,
Chateau Margueaux i Los: arte, del mestre rsIildllI, Glorias
del pueblo.
Mosqueteros del Rey.
~441•44~4•~•4
o+444~444~4+44-c4e4

fN444.44444-**444~44444.gt

TEATRE

Teatre Poliorama

COMIC

</leven de 1823-24
C0f11p211Via Aran/Itaca
ROJOS- CAPARo
Companyia de Corredies
Aeni . mor,, to, Pvliat de Tore.
111/S. ' tarda, u .10S ollarIS le
(ruina, i luir. a in, gaart de ileal.
Avui, dijous, festivitat de
Colease, programa de Tenorios.
Tots Santa, tarda, a dos
14 actea en una nit.
E 1. Ei ; m ira:; , anula en s ot acte3,
Quark de guntre.
CON JUAN TENORIO
flteatre
CUANDO NIE LA MUJER e' , , 0
p rOlaormiota el 04-5 n O p loolas•.
; ininliir instila a la n ei aete3
les sis, secció especial, i f 1 2' II. ti EL
NUEVO TENORIO
nit. a les den.
5uperb des - orat deis mes reputals
,
e
ßcenOgrafs,
1o/t'unce presentarle).
DON JUAN TENORIO

4

Divendres, tarda, a d n .- "arte dr ente,

'275 bil'endrc•o . 1 . m . / . 1 1 iiii: Don Juan
4. Tenorio a El nuevo Tenorio.

Gran Teatre Espanyol
siaNTPERE- BERCES

1444444.444444444.44,44444

Acto!, clip-oli otest/vital de TOP,
O-ants. Tarda. a l e s quatre. 5I ag 1511/c cartel':
I. 1. ro slt del dia. El 3 oley ll MO•
Senil, eleganl I pleare s e, en 3 aetes,
LA osEN , 011cTA 10APdP

5

1 Actos primer, legen, tercer
quald do DON JUAN TENORIO,
a 1 , , n nwontSta, l ' ,Iddle111 Ingle

sANTPEnr..

Nit, a

I, lle g a I.
DON GONZALO I DON JOANET
FAN UN TENORIO DISTRET
li reato'', 5-st del direallt l'O
111,1i en lee, ael, e
LA BENsORETA MAI A
--loa-Den -in. dIvendrrs , tarda. a 110, 1 oponMe. Eatraordiliarla funroM1 popular
a drells room:mes.
Entrada o Mola r , 250 paseata*
:Ist o
DON GorizaLo I DON JOANET
FAN UN TENORIO DISTRET
I Cobra 5.:
14 dta
LA SENYORETA MAMA
I

7

i
,

IIISI

ISIS

IllIllIll

ISIS-

144414+,444+~~~~.

Teatre Barcelona

Gran

companyia de comedia
ALBA - BONAFE

2

TFATIIE NOVETA T X
CINC E(

UE8TRE

Oren cornpanyla Internar:unat arco.
•
eq0eati e, e.mara 1 m ol .. 2
ral 711Tertn, Me. v•nturs non.,su
4,11, 41.5cou 55 . tar da. n l e s o luan o55`
/ lid, a le s dom. o.000 l u s lunrions. K5,5,
C. CFIIISTIAIISEN
rampl6 riel tr5e '0 • i en t a a pe,
ELS ili DANGOL.Y5
e.
maleharl e u s anal. u pe s, -, 1 •reo5 s t
I 1/,/..

CAPALLER FA3RA
1115113.olo•r extrae o enal t.
EL

DON JJAN TENORIO
parndla en 1111 PrOSMI, lis ir se(mane 1 atoa r,. vimpu•rtr,, pels

4

t..1•.n
..:.

famos, Po emoff, Thedy I Eras.
s eg.-o l or Pto ot rreloetot
Er,
interim 11313111e.
E;•.; 3
Morandl, foeminahlen
uta
3 BryantaiLl osturaasis s: C. Ponten'a, 5 unen,: TI. Arquea;
4,
Niggina.
Entrada «maques pelo aptadrytt
niQwns Peenpoff, Thedy I (MI&
Navas I Cusma, Silva I Kodak
terna. tar42 Ang quarts de Miel
natinee p ope/s ial, 1 Int, a les dad,
e
asir sErdleortas lime/6ns.
X
Ea detipats• a r.rarndadllela.

Gran Teatre del Bose
Empreaa SIndlcat Musical de
Catalunya
Gran companyia einnieo-drn
mätica de Maree Nicolau ItIrs-

41,coni, :liarla Earalle, Fran.1

cesc Gallego i Marino Oznres. Asid. rili(o115, ferolIVilat

4 de Tots Sitnis. Tarda a un
'c;', miar' ,ile ente. Exilits 1lel
C' Mane

samet

en

cine qua-

4 dios. original (1 • Eti .1. Eer-

Y Limtlez ‚Id l'Alar, lansica
del rnesf re .1. Guerrero,
7.
CANDIDO TENORIO
1.a humorada u- ti mi :tele i
/pudre gliadt, as.
TENOR rI,ilO- USiCAL
Z Nit. a le. ,I,ii l as
et i e i Ille l 1 .. i Ittiaiti:ar.li.P.;I:d1"::::::::
ljn"•111's'
hl 1 ' 011 ada 1
:. s1,1 „""
TENORIO MUSICAL
R
., . Gran esdeveniment artistIc
5 popular >at >neta en .1,,a
;Irles, ii,. .1, fiamos Martí»,
c, 1111.18IPIll o l e / mestre Guer::; len),
ne
LA SIONTERI A
per Veininent hiolton Niex. card Fuste
Iti
Roser Leonis, Felisa Horraro, Frantaso Gallego
les Rufart. .1 i ven 1;111‘,1. Tenorio muslle cal i La montarla. Nit. La
Geisha, delitilaid el tenor
:s1

al

l f/

tl ,

l , ..

i

,,•••••••44444.9.•fte~m

Avul. dl,lous. o 1 s -vIeasle 1 mart.
notorld matinal propo rtant-Sr erl
una
la oran exelatelVa
t rnulnolil, St islaaa -s
LA DAMA DE MONSOREAU
Tarda, din,
do ruarotro
ole, 1 ( p. 315 a van a aqtlesta darrera

quarls de cinc, i nit, a tres
quarts de den. El drama

DON JUÄN TENORIO

hmia.
5.5it , a un dolart ale moo.
Renovada total del programa
I Actuante/t. Gäumont; II. Vistos
de lee curses de Sitses; III. la das orlada pellicUla croller a La macla
del redic IV. La lima de II san,
enmelnuant drama dr la °•Cooler,
sal", Interpretat per Eran,. 5layo:
1" , In lerfnedl inuolcal per MorguesIra de aa professors, d Irl or oo ll fel
sencor
Cume/la,
/Id, V1. L ' eXe111.1 , a e special natomo gol, El 011 de la parròquia, >e.
s
g ua la darsiosa novena de carro%
In e loo te. Int e rpretada pel proliales
roen Jarkle Cootran.

entrada.

quatre

2

PREUS, inclosoo ele impostoa per
a la fundid es p ecial de ala a vuito
Petaca

51a . pnilea o ano-

anal, entrada.
Entrada general.
. .
Les Hoteles, de quatre a

3

pts.

C50
deu entra-

4.44.444+04.44444.444.(re.•

Deins. (livendres, larda i 1111
DON JUAN TENORIO

e+44444•44+44-.444,4,444.444

Diana-Argentina
Excelsior
fest ¡vil al de

ES --

04444444+04+.444444,4444441

Saló Catalunya
CINie ste nE Non.
Notables fi e xteP I trIn
A5511. (11Jous, • resta
TotgSants,
g randiosa Matinal. Tarda dues
ses s lons: a /10i, I,:
t a r .. j er larii 1 . 1,11 loes orau 1 son,
115Os de Poroso
Exploren( PAfrica verga, ämb el
prIncep Guillem de Suecia
,g,r1 la,sv
, ri
Ir 03111 . 1W, g ran de la v allen/a p orrannAN

Mrevides racere. de

lisoS 1 costunts
/ros. E s trenes: La
11n3 anea estrena:
Peret, 1 la 11,i

afeleans
d'or.
Els minen* de
110 I . 11,1,

Secció d'ocasions
importantissima, on s'hi poden proveir d'un sens
fi d'articles, a preus excepcionals

Ea-

plorant l'Africa verga.
AV
.5 la 111/1111/31 es d i -tu la -ss
buta505 . 5 touneralles ¡ser as la se•,
Arn d'ill1 17111111 do set las-in.

44444444~44444,~4 n11+

'fcatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
Entrenament I Inauguració de l'Autádrom Nacional,
cursa deis cotxes grana; Capricis del dimití; El compte de
Charolale, forl mor loto...II: el
tren número 24, svgon

11111 tl11

Ii

1

Tol e Sants.

I a I, Tarda i

Preus d'alguns articles
Llana xeviot. gust anglès. .

Bodegas Bilbaínas,

S. A,

LUMEN

IDEAL DE LES

SENYORES

... a

Elegantissima camussa brohada... ..

111JINS

Fran€14a, classe bona. bonics Ilistats a
Modern marocain afelpat, gust egipci. a
Flassada llana superior, tamany ma-

Concerts tarda i

Flassada cotó, tamany catre... ... ... a
Llencol vora foradada, tamany monja. a
Califa carpi- reps, tamany regular... a

nit

,

0'50 pts. m.
yr
4•50
91
1'00 "
1'25
13'50
1'50
3'50
0'50

DIVERSOS

lira.

ff
Pf

Parts •

campam c a „;

Ex-interna dels Hospitals N
• Parts. Enfermetats de la dona.
Consell de Cent, 322, entreno!.
.

Venus Sport - Palace Ball

Força, Salut
i
PER MITJA DE

Hunda de Sant Antoni, 62 i
Tigre, 27
Avui. festivitat de Tots Sants,
ball tarda i nit, per la banda
Venus-Sport. dirigida pel senyor Ponsä.

LA

Vigor

LECTRICITAT

E
Vinsulut Etretrn- terne° de Barcelona aeaba de Propileo?

un trariat d'Elerunterapta. per
le /rape a 101 1
els onalont- que el drinatton. anuesian'amelrel
gran obra Medies, escroll

en lulo p a r la cl o r o

,enca lla. o M o la r a la gran pOpnlarltat del
trae lanteol eleetrIe 1 de 1m Manera (me •oa eieernettat asara.
tuca obra amb el , malalt5 des sistema nervios I Pm-ciliar,
turna la salad als rholu nials, flP,ill,' 1 detallats.
La cama deis 05 umno/1es de Caria 51,ortö.
deSerlt, r.er tal d'II.
11/5Z/ ir ei roollall s obre la uaturaleoa i sTasetalndrnIelosaillent
del sed. astat. , Indica rom la eleetrorloat de . ertrorna
r( s /orara apruptal pez • a
atecen) 5 58p :wat:lo del CO rrent
gola sass es la, $1150 p refeJellela: ¡Juran( lo Cada
Onres de cumple/ rapo, 1 el
11 01 m e did e/ dona ,egenerador r0,11
Ira doti;Eineut I 0 seumula dIFIS del
0113 Iler n 10 s , 1 lois eso Ar g anm, etrotarot 1 aellInt113111
l'energia [enlosa. aquella
neo fruoriss de la magoona lonmana.
o: aislo illlssatsa llaUrla de po , s3 • 11 5rn 5'.
obra per assatentar-se de eoses,otit,
nidispen , a/di , s - Per- a TO , ahat. a II de 515
tirar >angora a 5555 l'explorarla de la
Maladla, a I e ll , e111.9 gue el reme' cert 1 garantatiat. amb rus de4osike ete.utokr
Cles111.55 librE C511111e15.5t# xtat
e 1p
r
flaaniAa iti"riffl" dr- realit. linta22.2 rrlitnts , 7:".
Krrurfii
tarlria 1 n0>lal per cobre a corren .,• ir1111 aqUes. la precioso
obra eElecoropoorama
nemmeu-la al toreemos 515o rInstitut EleCtrO-Tleme, A. PALAU, Rambla del
Centre, 12, princapat.

9444,e444~~-14*44444444.
I AFICIOKAT5 A LA FOTOGRAFIA .
Recela , (1, plagues I pel.leutss
1 tot Ceban sie laboraban. Li re•
lUet al cap de

s

5 MORES

CASA CM/ELLAS

C rrrrr de Santa Anne, 4.

(Prop da la Rambla)

Ter sen enri.

044444+11444444444e•

u

A

ELECTRICITAT
Instatlacions de Cm, força
calefacció, teliefons, timbres
etc. Bateries p er a automebils

D R. BOA DA
,

,i1SIMMINSnSIIn

Vies urinäries, pell, Raiga X,
Diatérmia. Rambla de Catalu-

nya, 31, i.er, 2.•. De 2 a 5 1 de 7 a 8.-ClInica: Sant Pan.
número 44. De 7 a 10 de la nit.

Especlalitat en l'instal4ael6
de PARALLAMs

Estruc, 9 -Telèfon 2055 A
BARCEL- 0 NA
••••nnnnn•nnaMMIIMN

AUTOMOBILS
,1111.111n41nn11.1

Teli% fon 1371 A

instructiva. 1.a grandiosa endramälica L'audaç, per
reminent artista Charles Hay.

Dentä, estrena ele formos'a
eornedia Trenca-bodes, per 11
xamosa artista Viola Dana.

V LL SA

VUENTI IIRRRU

AVIIi,

1.5 I /1111/1 Ajuria; Quin sogre tens,
Tadeu, n iur g pa II s de rinre
segnil. Budapest, formosa elida

Defensi's contra la

Repr nació de tota mena d'aparells i maquinària elOotrica

Cinema Princesa

ereni • id del peld actor javki,.
L ' inleressard effille
L'000ll blau, del seleele Pi Ir-

1

4.114+04+114444.44+64+11+1154

El tren número 24, Vistes de les
curses de l'AutOdrom de Sitges,
Meravellosa Idea do l'oncle EnHe, La erial de l'habitad& El
cap deis bombera, Aixi d'ençà
d'Eva.

foSIivit al de
l'Os santo. programa de gran
El solitari, inte
ressant,
.lraniät la interpretat pels "asos"
(le la pantalla 31.iiaviie 5l 'I 1 i :41111.y
1 %Villiani
Chiquillo hospicià, ei n mi, dia
sentimental.

1

o

Grandiós èxit del

pts.

Entrada general. . 1 w
Le. llotgoe, de quatre • dele entrada., • rae de DUO; pta. l'entrada.

deui, a rió de TRES pta. l'entrada.

R1 FM

CATIFES, ETC., ETC.

ati Blau
AYUI

I

BROTXADES. - ASTRACANS, FLASSADES,

..-•4444444,44
44444444444+4+44+444~

espectal).

t. Actual/tata Gaumont; 11. L'agrio
mea de Cavan, st aus
prol!lcula
conolea de la marra -CnIversal",
III. El formo', drainot del ' , romatout AJurla, El monotes de la me-

MOIRES, FULGURANTS, POM-

PONS. DUVETINS, CAMUSSES LLISES

DINARS DE CASA

AGENTS:
"ilnij) fommifl ispliä, S. A.

Rambla Santa Mònica, 7.
6arat 4 e Bruc, 16,5:

VORN 1 PASTISSERIA
DE

PERE TOMAS BUREllb, 48

1

Arnb higiene i precaucions, allargareu la vostra idventut o la vo3tra nniuresa. Combatiu l'obesitat pel régim
i l'exercici. esborreu les arruges amb massaties locals:
pirro sobre tot, eviteu els cabells blancs o grissencs, primer senyal de la voara decadencia.
Vcieu .amb quina atenta vigilancia els horneo i dones
vostres, competidors vostres, miren els vostres eabells, el vostre bigoti, la vostra barba. Cada dia sentireu a
dir: Has vist 2 fulano? Es fa vell: ia te ca b e l ls blanca.
En quant a les dones, mis observadores, mis coquetes,
mes prcsumides, la situació és pitior.
Doncs a eh:tensar-se, a resistir! Fora 'la cabello blancs!
Al primer caben blanc doneu-vos una tintura de
Aigua d'Holline, la tintura prozressíva i cientifica per
s.r n'aionarä, ni 'Is vostresintims, perque 'ls vostres cabells a jotaran llur color normal. Podeu
aplicar - vos - ho sol encara que tingueu la pell delicada. No
us {ara picor. ni us surtiran grans,ni us taran neuralgies,
temía que temer per la vostra salut.

L'AIGUA d.HORLINE
es un ttin.: del rabel' que deturarà la sera bigu3a, tara
avençar el seu creixement. 15 donara f5nor suavitat. Dcsseguida de-spres de l'aplicació d'aquesta loció, les senvores poden procedir al pentinat, risat o ondülat.t,
PRODUCTES HOULINEi- ' •
AIGUA cl . HORIINE (tintura proyressita per alt caballs
blanca) 6. • DEPILATORI (actiu Inolensitd • 6. - POLVOS Crnolt
adherents) 250. - CREMA (atila les arrugues). 250. -AlGUA
DENTÍFRICA (en cornprimits elertescents). 5. - 8A71-101.
A1ONTRY (sala minarais per a banys de Pesa): 3'50.•SANIESE-1.
(comorimits al bay-rbum, per a regenerar el caben): 350:

Gran assorlit de patiollets
diverses elasses. Esperialitat en
els de nata i lema, a 5 pe-setes
el quilo.

ULTIMA CREACIO DE

ROS
en el seo Grao Xampany

Corte Catalana., 595 al 509
Toleren 3535 A

amb
'Dita
Santa, tarda, a dos

i

de JOAN VILA
en la qual 1 'pu y en Roser

COLISEUM

a lee funciona matinal, de
eis I da la nit:
podara de /5/atea o ara-

dijous, festivitat
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PREUS, Melosos ele impostoe, Per

fanläslic en set actea, de
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VELOURS,

CASAMENTS
BATEIGS
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Fintmortal Zorrilla,
Illeatre
EL NOVIO DE DOÑA ENES
• DON JUAN TENORIO

El comte de Charolen., /I 1 olarrrra
JOrnarla: /Sisare.) l'heapicle; Patty
en Un dia de camp. Tarda: Dome.
dencia I
1511. La flama
de la vida; Aventura de Illarlanela.

•+A4+.0.444444+FO~.5.M

Temporada de Tardor

T e mp orada

-o-

EVIII, dIJOttS, festIVItat de Tinafants, sessló matinal d'otee a una.

2598 A

Tetelon 230 A
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Jazz-band VILA
Monumental - Pedró
Walkyria

Telefon

BARCELONA

Can CULLERETES

pesca

d'oetree; la eidnea El cap de boinbere; sl Illin eNlraordonarl La trena d'or, per la emanen( atleta

1•nn•..

Primera

SALO DE mol»

Carme, 8, i Xuclà, 1 i 3.

III4P2444.**~~4.244444,

Quintana,

..emeeefteeeeemeesse+

PROGRAMA
I part

A eme BON-TEMPS
Restaurant e.pecial en pelle, 08.•
teca, marlheue, miran/ 5 cap.
Correr de Quintana. 7

LUME

Motu glntrel
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Fuero,

EstablIm•nte OALMAU OLIVERES. S. A.
155 .451EIC, DE 1, IND1.1511115 la • DORCEL0145,
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DAURAT, el pree
dilecte del públic

Indiscutib!ement el millor de producció
nacional, elaborat a les seves grans caves
que posseeix la Societat a Haro

SE SERVEIX A TOTS ELS HOTELS I R ESTAURANTS
VENDA A TOTS ELS COLMADOS 1 DROGUERIES

pijous 1 de novembre de 1923

LA PUBLICITAT

o
o

GRANS MAGATZEMS DE NOVETATS 1 CONFECCIONS PER A SENYORA

ASA
S
MON
28- PORTAFERRISSA
-28
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Tots els

a la nostra

•
•
•

Secció de Confeccions

exhibició continua de les més formoses
Colleccions de Models de les Cases de més renom de Paris
Les nostres produccions són realitzades amb exactitud, gèneres de primera qualitat i preus ajustats
dies

•

31E1L ffl

•
•

La casa preferida del Món Elegant : - Models exc!usius de la Casa
ALTES NOVETATS EN LLANERIA, SEDERIA, ASTRACANS, VELLUTS
1 TOTS ELS ARTICLES EXIGITS PER LA MODA
ASTRACAN
. . . •
PANA ANGLESA (est mpada)
MtSSALINA-SEDA (colors)
DAMASÈ
„
.

ample 130 cm.
80
91
103
100
)9

•
.
.
•

17'75 ptes.
6'25 99
5'40
10'
99

et

CAMUSSA (estampada)
„
(brotx.id0 .
DOUVETIN Jacquard .

99

LLANA

ample 103 cm.
100 ,,
,,120 ,,
„ 100 ,,

99

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

425 ptes. m
4'60
6'

if

99

91

la

1{-141.13+4,

DIPOSIT DE FLASSADES LLANA DE PALMA DE MALLORCA
A

PREUS DE FABRICA
ee+erpe

lE1C 31E3P4CICEMX".41L3E 2 3MIEILIBLIEffl)22..

311131

•

114+4,
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('asa especial en la mida per
a Senvor i Nen. Talladors
de Primer ordre

CASA ARAGA

y
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CALÇATS NOVELTY

Hin 68i70

Eneres di pais i

e l'Estraner
Models especials en
(iabarivs i Esport. Tallador especial de mida per a Vestit
..astre de Senyora

Rebudes les novetat de la present temporada. —
Selecte assortit en eamusses brotxades Ulises,
Panyos. Astracans, Dufetins, Pompons, Velours.
Catifes, etc., etc.

Confeccions esrneradissimes en
Vestits, Ja1us. i
Gabanvs i
Gabardines, Impern'rea.
bles,Sueters,Barrets,Gor.
res, Boines, Bufandes, Corha
Íes Ei;Istics Llipacames,Cint u

runs

, llotins.

Tot aquest mes es liquida un Stoli
de calçat per a home a 18`50 pessetes i per a senyora a 6'75 Ptes.

LA IMMORTAL GIRON.A.

SECCIO D'OCASIONS
Llana xeviot, gust angles, ample 100 cm.
125 P,sseles
Camussa extra, ample 130 cm ,
corte abrir, 3 In.
14'90
Astracan llana. anude 150 ein
12' Sueters moda, t anta nys senyora
20'—
Milges senyora Manques i color. des de
050
Tres parell s . miljons, quanta!
superior
140
Peca angelina extra
.14'—
13

liii
liii

A PREUS VERAMENT EXCEPCIONALS

Preu fix

1

hiela 1531-S1 P.

Barcelon

1 -PLAÇA SANTA ANNA

nzoormannizeummuszimerimmazemmeameammmir

llnica casa per a

fl' Pi indfiE

liii

del Dr. Glmis6 Rambla Pla Muerta,
miau. 6, ter tentre Hospital Sant
Pau). Venen , impotencia, sillita
Eipeelals Ir:tete/nema per el guaro
diem raptd de les malellies secretes:
Matrlu pell Caleta P ostete. consulta: de ' a IX I de ä a a ecutta•
uuca per a empleats vbrer's.

r

del

(;u,
bell ealti
OCSCul'i Ilaquegi costra veu.

CONTINUAMENT OFERIM ARTICLES

?rius tense remptlüncia.

Rambla de Canalees, núm. 11.

1.•1

13

.,

Prot q

liii

Va3lca gola amb
u; (3" .Dat u•-•

IfilBLETESGABA
refr.neants rle anleclanh .
someanes ca m p a la [OS
aleCd; ans .10 ;a un,.

---

Foin IM SIMON

Calcat be i barat. Tapineria,
i3

PAPE 11 DE
F VA/IAR

CLÁSICO

MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERIA. 6-t'll0t1EltIA. 12
Te/èfon Isis

t
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MOBLES - 511CCE550R5 DE 11 MI
'c. :4:

•

+44444+044444.4444444444+•440.44
TALLES SALDAS DE VENDA:

I

•
•

Carrer de Sans, 114
BARCELONA -SANS
Teldm H 475

•

e******6****e****4+•44 115111 5551

111
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15

TÉ - TAPISSERIES

G R A hl EXPOSICIO D'H A BITACIONS I
de

tots els

models que es fabriquen

PREU FIX

La 'tova organització de fabrica ha produit una gran baixa en els preus
EXEMPLE: Tots els mobles per a un pis, de pessetes 5.000, 10.000 i 20.000
els podeu adquirir per pessetes 3.400, 7.000 i 14.000

VENDES A L'ENGRÓS I DETALL

SUCURSAL:

•

Parellada. núm. .19

Vilair.nca dt1 Penedés
Te:don 225

•
•
•
•
•

1 ••

NO tenitn cap sucursal en lioc cèntric tic la ciutat, per beneficiar els nostres compradors, car el que
estalvieni, acompanyat del que permet la importancia de la casa, fa que poguem vendre amb un 30 per
100 d'economia

•

'
23 en el concurs de la casa. hurnil •
tamezzezzliszzezzazzammuionmonmszeinizerazumanzimmusizazzazzzamaa

II No deixeu de visitar a l'Exposició Internacional del Moble, els nostr es Stands ntims. 33 i 36 a lasecció segona, i 21,4-)

111

7.1f7

$74.111511441-Tire

5:7

La Casa ele presenta les Batieres 1 mes Insuperables Creacions
EN SEDERIA. LLANERIA I CONFECCIONS. I LA QUE VEN A

PREUS MES REDUITS
Aclualment

( nissss:f.zaadrad erládájli=pae inecps"..A. br!.c. 120 cm.. ample
, a„ Nos.
Nos.NI 2,
d
Pana anegilesianártithsupeeri2
,",

NOTA: Per tal d'evitar confusions de qué is víctima el públic moltes vegades,
els nostres adicles van sempre indicats ben clarament l'amplada i preu per metro
Diariament Exhibicié de Models en Vestits i Abrics dels mis celebrats Mestres del Vestir

]E 1LT >" 21C.

r»
SUCURSAL NUM. 1

CASA CENTRAL

Salmeron. 29 i 31
Telèfon 1755 G.

Porta-ferriasa. 7 i 9
Teléfon 3031 A.

Me=

litt

========:«

SUCURSAL NUM. 2
Portal del Angel. 10
Teléfon 4033 A.
ANUNcIa NEL108.--Rembla do leo Fltre,13, primar, primos.

