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LA BIABA DEL PASSAT
Per damunt de la si gnificació individual i familiar de la
d i ida dels Morts, la piadosa commemoració d'avui té, per als
:es , la significació p ermanent del culte al passat. Culte que
• :1 sera expressió sòbria i profunda en el record.
Macla del passat, diada del record. Els morts—homes, obres,
•.itucions, fets—tenen en la recordanea dels vius la prolon-ió de llur existencia. La humanitat detura el seu pas, gira
. , tguard enrera, i fa present en la memòria allò que és ja exeitrt en /a realitat. Recordant el passat, treballant per l'esde-,- i:idor, es completa la personalitat de I'home i la vida pren
,tit i valor.
El passat dels pobles és la histeria. Com a individus, avui
v ordem el parent, l'amic , el company. Com a fills del nostre
pAle, hem de recordar la histeria de Catalunya. Ya dir Mauric.• Barrés que la pittria la formen la terra i els morts. I va contradir-lo Gabriel Alomar afirmant que la formen la idea i els
vias. Tots dos tenen raó. Els vius que són el present, i els morts
te són el passat, i la idea que és l'esdevenidor, i la terra que
de cada dia i de sempre, tot això forma la patria, tot això es
c ,. mbina i es fon en l'esperit nacional.
Dediquem avui, al costat de l'ofrena devota als morts a qui
uní l'afecte o la sang, l'ofrena del record al passat de Cataluilya. S'estén a França la idea d'encendre les flamee del record
d..munt les tombes dels morts de la gran guerra, especialment
damunt la del soldat descenegut, l'anonimat del qual personifica
l'espera de la nació. Per fer claror als morts, per defensar la
pcmanencia del record fins en les hores en que les ombres
la nit embolcallen els monuments de pedra, s'han exposat múltiples pensaments. Hi ha qui, com Gabriel Boissy, ha proposat
que a partir del pròxim 11 de novembre, aniversari de l'armistici germano-aliat, s'encengui cada dia, a boca de fose, una Pantia sota l'Ar c de Triomf de París, damunt mateix de l'estada
eterna del Soldat desconegut. Charles Maurras, deixant per un
moment el to de la polémica política personal , que tant abaixa
el nivell de la sera ploma magnífica, s'ha adherit al pensament
de Boissy amb ur.es bellíssimes ratlles on parla de la claror
deis
morts. niintia o far, la claror del record s'encendra , al vespre,
munt la terra francesa.
De totes les formes de claror dels morts, preferim, per al
:)assat de Catalunya. aquella que els ciutadans de Dunquerque
han encès damunt les despulles del Soldat desconegut. Quatre
antorxes de flama vermella cremen cada nit. En record de la
histeria de Catalunya. dels bornes illustres, i de les institucions
memorables, i dels fets gloriosos, voldríem encendre, en un
liee ben elevat de la nostra terra de muntanyes, quatre autorVes d'alta i dreta flama vermella.

arnet de les
Arts
1..1 CARICATURA I LA DIADA

En un article publicat amb aquest
Mol en el número extraordinari dater, per distracció vitrem treure un
:mate errat. La nostra errada, pe. és en benefici de l'afirmaciO que
Mena referent a l'aparició n le la
—. n tura amb tema de la diada.
r demostrar la ufana que havia
1- - entre els nostres avis la plant:. 5otica del Tenorio d'En Zorrilla.
P Hit una gasetilla publicada pel
rio de Barcelona" l'any seixan•,. en la qual es fa saber, amb
e-.. ient satisfacció, que els vuit tea- públics de Barcelona i altres
;. -m-ulars, el dia dels Morts (per
T • --Sants els teatres no feien fun• , tots havien representat l'obra
amb plens complets. Nos- observàvem que aix ò s'esqueia
ment un any després de la creaTeatre Catalü , i "quatre anys
, de la restauraciú dels Jocs flo.:11)i ha requivocació, perquè la
re .araci6 dels Jocs és de l'any e in(e, nou. Però aquesta diferencia
ir .. ament és en favor del nostre
perque ni un any després de
7-Se el Teatre Catalk ¡"set des. le restaurats els Jocs florals,—
, ,ea indiscutiblement constitueiid; dos esdeveniments cabdals
,enaixement literarí de Catalu-a tots els teatres barcelonins
citada dels Morts representa'Ira d'En Zorrila (al Liceu, seg
Vanunci del "Diario" aquell any
,,mpletar la festa. en la fundó
nit es posü el "Don Joan". de
M‘ . .art) cal reconeixer que la fantí.< n';¡ producció draminica hacia fet
estralls en la imaginaciO del
•
pnblic.
costum del Tenorio per Tots,,TI .H. va perdent-se poc a ene: no
ol ,stant, cada any en surten un pare! l
O trvs per complir. Es cert (Inc dificilment trobariem una altra obra que
tingut la sort de mantenir una
an lb e ,i4 tan seguida, pecó també ho
C, que no en trobariem cap mes que
estat tan escarnida ni ridiculit2ada. Les represectacions monstruoabsurdes i cruelment grotesques
tuse se n'han fet a Catalunya no test a fi ni compte. Ha servit d'excusa per bromades de tota llei; l'hu• pOpular n'hi ha fet de totes.
Precisament 'd'aquestes interpretat ions tan irreverents va néixer la ca"atura tenoriesea de Tots-Sants.
Lebra va estrenar-se l'any quaranla sis: les noticies que brin copiat del
` D iario" sän del seixanta sis. Feia
rint ams que l'obra corria pels escen aris, suggestionant periòdicament
els públics, 1im-6 en les publicacions
lann orístiques de l'epoca encara no
e s troica cap perifrasi gridica cionica
d e l'obra. Tampoc se'n troha cap
ref erent a l'aparell escenic que amb
Itotiu de la diada s'artnava a moltes

esglésies. No tenim cap representa citi grafica (l'aquests escenaris

giosos, - fruit del mateix rontanticisme que inspirk l'obra teatral, perä
pel que diu l'esmentat "Diario" d'aquell mateix an y . podem imaginarnos-ho vagatnent.
•
El passatge (le referencia, traduit
literalment, diu ami: A la Seu de
,\Linresa enguany s'Ita realitzat una
millora, que desitjariem que es generalitzés. En substitució de les decoracions teatrals, la majoria de molt
mal gust i gairebe totes molt fetes
malbé que solen col-locar -se en diferents esglésies per c.debrar el novenari d'intimes, s'ha fet pintar, per ce,
brir el giatie altar major d'aquell
sumptuós temple, un llene que representa el Purgatori, on es venez'
les A nimes que purgaran llurs culpes
en lacte d'ésser redimides pels fingels. Si aquestes pintures s'encarreguessin a artistes intelligents i es
desterressin tots els embalunis amb
que es converteixen els presbiteris en
escenaris de teatre , la devociA hi
guanyiaria rnolt i el bon gust
amb l'avantatge que a les Juptes
d'Obra no els caldria els espaiosos
magatzems que ara els són indispensables per guardar tant de fustam i
tanta tela."
Aquestes paraules ens donen la
mesura del que baria de pasear a
moltes esglésies la (liada dels Morts
i en canvi la caricatura calla i el comentari grilfic és m i l. La eerisa de
suculencia grollera que especula amb
la diada no es desvergonyeix fins que
s'inicia la reacció inconscient de l'esperit catalit contra la fatxendaria i la
xerrameca galant del Don Joan zorrillese. Des d'aquell moment l'obra
serveix per satisfer totes les factos ues de l'humor i de la sütira barcelonina.
Segurament, la caricatura mcctuùria que especialment
en la sittira política ha tingut encerts
famosos, no sobrevittril gaire a l'obra que Ii donit tenla, que avui es va
extingild en mig d'un apoteosi
castanyes i patiellets. davant la
curiositat irònica de les novelles generacions.
C. C.

LA SITUACIÓ A EUROPA
La posició del Govern
many davant deis Su0499909 de
Rhenenia, Baviera, Turingla I
Saxenia. es ceda dia mes dificil.
Per una part, els demòcrates es
preocupen molt per la benvolencla de Berlin envera Baviera
I els soolalistee pel rigor amb
axönla, I es parla d'una desIntegraol6 del Govern . neutrostant, Hitler I el capità Mirara
preparen les tropo u b eeeee ses
per a l'anunciada marxa sobre
Berlin, ¡Ja hl ha hagut los primeros escaramusses a la frontera de Turffigia, amb monta 1
Terno.

BARCELONA, DIVENDRES 2 DE NOVEMBRE 1923

LA SITUACIÓ D'ALEMANYA

ELS SOLDATS BELA UNITAT
(Del nostre erwlat especial
Berlin, octubre..
Escriviem dies passate (pu;
el mot d'ordre. ara, la pan
moda, és l'anti-"marxismus".
El "marxismus" As una teoria
i, per tant, una cosa qua te el
sentit la Substancia que se li
vulgui donar, però el "niarxismus" es lambe la representachi (l'una realitat. El "marxistints" es la politira dele obrere.
Aquesta política l'han de trobar els rics equivocada i criminal, per les mateixes 'miaus
que els pobres droben criminal
i equivocada la política
dels
rice. Però si un hom deixa
part impostació estretament

classista del "marxismus" i de
Panti-"marxismus" i es nPrit
el problema en quant te una
slargarla política general, Ven
Mar-amera que Etinic factor
(l'unificad() veritat que hi ha
aviii a Aletnanya, és el "marxisnme" i que e11.9 obrers són
els únies soldats de Sa unital.
Un aletnany (nt 5 avui, tot
afirmant que vol la grandesa
del seu país i (leí germanismo,
ataca els obrers, no sap el qua
fa. La passió de classe
terholeix la visió política general. Quan arribaren a Berlín les primeros nntieirs del
eop separatista d'Aqvii.sgril.
tothom tingué un gran disgust.
peró ningú deix:'t de considerar
els tete rom una cosa irreparable i fatal. L'endemá, davant
del contraatac dels sindicats
contra els separatistes, a tot
Alernanya es produí un moviment d'alliberació. El "marxismus", inI ial "marxismus".
nava la batalla en noto de la
unitat. Els ()brees sortien a detensar rúnica riquesa veritabie que 1A avui Alemanya. la
unitat política. Els obrers es
fonien amb la legálitat.
No m'interessa pas disentir
l'obra de Dorten i de Snmet s.
La separació de les terres del
pnt ésser un be per a la
vida d'Europa, però lambí: pot
esser un miel. Si la separarió
reix, ronsolidació do l'hogemossia francesa a Europa batirá donat un gran pas. Poineare está ronstruint una Europa
nova. No lino (-al) ineonveníent
en afirmar, encara que el que
dic sembla una barharitat. que
si els vente eón favorables a
Poinraré passara a la
histbria (le la política internacional d'Europa, drixant (in

rastro mes profund que el que
deixaren Bismarck i Napoleón.
Phegerminia
La ronsolidació

La Política
PER INTERPRETAR A2IIR
I'l?ECISIO EL R. P. CONTR.1 fIL SEPARATISME
Es ddna cl ras lamentable Vial-en
hi malles rorporacions oficials que
s'extralimiten en Faplieadó d'alguna
de les di.sposieians del Directorj. i amb
el set( praeedir l'orinen stalmetre
leid n, si nss nn, la manifestaci,i ‚Vaques' d g ennseguir que "se definan y
robustezcan las regiones y su desenvolvimiento admin'Orntern y aun Sil
fiseaemid espiritual".
Drsiljasns de facilitar la lasca del.
Directori en aquest piad, valen: transcris ', el tras de Fesmentat ¡erial i!,_
irrt del 18 de sclembre i fer-ne

hurecu (171111.111ari.
S'expres s a aixi, cci el !impuras,.
original, raparla, que es re lerda- a
Fiís de la riostra ?lengua:

"El expresarse o escribir en idiomas n dialectos, las canciones, bailes,
costumbres y trajes regionales, ¡co son
objeto de prohibición alguna; pero en
los actos oficiales de carácter nacional o internacional no podrá usarse
por las personas investidas de autoridad otro idioma que el castellano, que
es el oficial del Estado espaiSol, sin
que esta proldbieirin alcance a la vida
interna de las Corporaciones de rarheter local o regional, obligadas, no

obstante, a llevar en castellano los libros oficiales de registros. actas; 01111
(el 10.7 a So., Cll que lns avisas y 1" 011111ry ¡Cfle1"17111. S 711, dirigidas a autoridades
se hayan redactado ea lengua regional."
euh's que amly lii
Cal deixar
romplimentariii de Frsmentat Decret,

encara *set-Mear' re idioma o dialecto regional, tot el referent al Hgim interior (inenys eis ¡libres ()ficials de registre i ocies) i comunica-

francesa ens interessa tant rom
a eatatlans, com a ciutadans
d'Europa. Ens aquesta
Itegentonia? Ens perjudicara?
Tol hom que pugui veure el problema devant-lo (lel detallisme i de Faiiitedola telegráfica,
podrá prendre fàcilment una
posició.

Si es mira el problema des
dol punt de mira de lanteres
d'Alernanya, es veu ciar que els
obrers són els thies que tenen
de la política (le França una
idea clara. La qual cosa no té
res d'estrany perqué per coma

prendre cortes coses es ocrescita una certa voeació per al

sacrifici. Els obrers alemanys,
soldats de la unitat, saben perfectament que avui la posició
cómoda és a Alemanya el separídistne. Els separatismes
relomanys, el de Baviera. el de
les terres del Rin. el dels agrías
ris i el de l'alta indústria, són
moviments per rugir de la miseria i de la decadencia. Defensar la unitat vol dir lligarse amb saorifiei, ami) la inc ertesa i ami) la insegurelat.
Vol dir Saber perdre una pesseta per mirar de guanyar
duro. El contraatac d'Aquisgrit
será, mes valoritzat d'aquí a
quaranta any que no ho és; at - ni.
No its cap rae, per rebaixar
la noblesa evident del cop d'Aquisgril dir que els obrera elan
aliat amb Stresemann,
ca es certament un fet. El
eontraatae ha estat dirigit i
manipulat de Berlín estant, ha
estat, en realitat, un moviment
de Berlín contra París. Però
l'aliança és natural. Des d tel
punt de vista edaasista, erta
alela és igual dependre dele
stinnes de més eneä, dan dels
)1e mes milla del Rin, perb fleS
del punt (lo mira de d'enmeló
del feble, es mes natural que
(ds °brees estiguin amb Stresemann, represent ant d'un país
empobrit. plIid, rosegat pel
erane /mandad. que no pas amb
Poli-tease, representant d'un
país vielori(es, pròsper. sense
eap obre). sense feina. país que
regalima Ilard i "foie-gras":
Aquest punt, (le vista, que -pot
ésser el d'un obren socialista
moderat, te al seu flane l'opinió comunista, segons la quid
s'lla do defensar unitat alemanya perquZ, la Separad() ele
quttlsevol tros de torra d'Alemanya és tina perilua en l'exlonsió del moviment i una redurrió del eamp revolneionari
i (lels benefieis de la revolueh's

Ci011S exterfors

que no es dirigeixin a

autor:hl:.
Aquells Ajuntaments que influïts
pds limes de la U U V no l'odien
rcdartar cap Mena de ranas:id:cid o
document en la 'lengua del país, ja
eran fins una didadura
is »s is respeclunsa
110 pas
to l a r eg a d a que en un Reial decret
repressis s'expressa el desig foh.,
les !erres del reialme reprenasin les
vales tradicinns i adjuireixin certa
f esomia espiritual.
1 els al/res que ja ¡co fan, que sefturixin el seu cursi, sense ror de C011t'adir cls ordenadors del r.'gion

Finalment As natural, que els
obrers estiguin ainb Berlín pesque qui esta avui a Alemanya
contra Berlin, da evidentinent
un reaccionari.
L'argument mes fort Ella fet
Tiegner, el president del gabinet social-coniuni.sta de Saxónia. Es un argument que posa en tota la sesa complexitat
id problema reaecionar:-separatista alemany. Tiegner ha dit:
Franea sap perfectam e nt que
els reaccionaris alemanss estan armats. Per qui' no ¡t'U desarma? Per que en aquest punt
no es compleix el Trartal? Es
que se'ns imposa la guerra civil? Els fets, darmint els quals
descansa l'argument de Tiegner, s(5n veritat. Els reacciona-

ria estan armats. Això pro(lad y per retorsió oh que els
comunistes tumbe s'armin.
La conseqü.Meia que tren
'fiegnor és impresionable.
Malgrat tot. no cree que e3
pugui prnduir a Alemanya cap
fol per fer desviar de la seva
órbita fatal les forres polítiques. El vontraatac d'Aquisgrá
ha estat una bona Ilied per alls
reaccionaris de tots els eolors.
Però no l i s pas fàcil que Baviera abandoni la sera pnlitfra,
mes: que separatista. son ,'c rada.
que l'alta indústria permeti est ablir una politica d'impestos,
que ele agraris deixin (résser
providencialisles 1 prediquin la
(-atástrofe, que els amics (le
borlen i sic Smeets s'apuntin
la 1110. All varead: aquests,
si no es produeix un miraele,
es definiran rada dia amb mes
elaredat, s'afinaran mes int ens0men,/,,D9I ., cantó mposat, idéntica ~Matad)). Berlín. Dresde i Weimar, aivb es Prússia,
Saxónia Turingia aniran rada dia mes a l'esquerra pesque
no poden anar mes que cap en
aquesta dittecció. Ara bé: en
rada una d'aquestes forres hl
poden posar totes les coloracions que y ute-min. i
Saxbnia. en tant que són paisos
industrials. secan rada vegaila
mes socialistes, per5 en lata
que sún pítisos agríenlos, locaran de eapejar les (lifienitats
deis agraris. Els paleiOs del!
Rin, en tant que industrials,
si• ran obreristes i, per tant,
anti-separatistes, en tant quo
paisos (le classe in itja. forta i
arruinada, sera() sepa ra t ist es.
Igual constatació per a Baviera. I per a los allres.

Josep Pla

CARNET DE
LES LLETRES
*EL ¡'ARE NOSTRE"
El segon volum del "Pare Nostre"
conté les glosses sobre la quarta penen,: "el pa nostre de cada (1M do-

neu-nos asur. El primer capitol del
llibre, dedicat al concepte crisliti de
la providencia, és seguit de tres capitols mes extensos sobre el "Pa sobresubstancial", la "Hóstia Santa" i
la "Sagrada F.ucaristitt". El 1'. Miguel d'Esplugues segueix en aquest
"JUSTICIA SOCIAL"
volum la seca profusa dissertació
Asna, dissablr, apareja-en', el priapologètica, amb la saviesa abundomer 1111mcro del scfmanari socialista
sa de tots els SCIIS comentaris. Les
"Justicia Snrial".
paratileS de l'oració presenten Ilsome,
"Jorlieia S n wial"
el vill peri3die
sota !a caritat de la Providencia,
que lant
asSnli, que reaparei.r
semblant als lliris del eamp i les allS
adapfat 17 les necessitats del momeo
del cel i el fenc uraness. El Pa ami,
actual. Estani 1-Mocita in cahad•
qué 1)én sosté la hurnanitat és el sets
Entre els nrans die SiI1S redactors
generéis sacrifici. El P. Miquel d'Esentlabaradnrs figuren els segiienfs:
pingues, que en talas indrets de la
a,'c -c- u Moret, seva obra voreja el lirisme dels misGabriel .•1 !mar,
Josep Compasada, Alfons Meseras. iles, en tractor de l'Hucaristia, i enuDr, 1. Aguad(' Mini, Crishifor de
merar les grücies d'humilitat, generoPoni-sin-14 C. Facies de Climent, docsitat, pau evangelica, alegría i optitor Emili Mira, I. Llnrens i Artigas,
misme, que se'n deriven, escriu ands
Nig i Frrraler, Dr. Joaquion Xi- una transparencia inuminada. 1-a sign'u. Eran-ese A'. ('escila, ".1pa", Rosnificació de la Crets, la colpidora
serie! Vales, Dr, Francese Mnntanya,
nuesa del Calvari, les fonts de la feJ. juster Valldeperas, Roben Mary,r_
licitat segons la fe católica, i tants
$i , Manuel Gah's,
t'U(' Lyr,
i tatas punts d'aquest !libre sin' traeCamarera, A lfred Ganan, Dr, Andnis
tate amb una gran profunditat de
Ovejero. fase Pirar( Sale, Manuel
pensament. 1.a quarta lieciciS és gaiEsenrsa, Jan,'!' Maria Pos i Snflater.
rché un pretext (us en adoneu en
J. Reensrns i Afe r radJ, Rafe! Campeacabar de Ilegir el llibre) per explorar una pila de temes religiosos que
lana. JoSep Mari& Tallado. loan Unta-.
directament o indirectament 5611 a
serrat, Enuili Saleta. Pere Gorga,
la vora.
Franerse Canyades, J'ase Mario
Ship-boy
Suerr, Cosmc Ro fes i 1. Roen. i Tot,•• •
INZIW
real.
"lusiírja Social" ti'
rrdarrid
AQUEST NUMERO HA
Barcelona, carrer del Pi. II, praL, i
ladministració i impremta a Reta, PASSAT PER LA CENcarrer de Llovera, 13.
SURA

MILITAR
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IDEALS DE CINEMA
La senyora X.. reina de l'escala, ha entrat tota engrescada
i avalotada, enfocada d'enlodó.
Vol que li anem a admirar la
so ya cambra-tocadms "L'he arranjat molt be, per tal que "tac/
cine". ens fa saber. En oferte,
aquella cambra-tocador es una
meravella. La senvora X . hi ha
posat Ilaeos, llaços arreu. flacos i liareis. Els ponis de les
portes. els tape de les ampolles,
les aisetes. -els forrellats (Jets
. porticons, tot está engalindainat
de cintes Ilacades. Cal felicitar
la senyora X, i confirmar-li la
reeixida.
La senyora X . nornes -vio que
pel Cinema. S'esgarrifa de pensar en la vidnetat. perquS prohablement menearla de l'esereix
diner que cal per a deixar la
reina de casa a mans mercenàrie s , cota fa ara, i anar •liäriament al cine: de regarles. tarna
i nit. Les senyores aixi devotes
del eitle, són incomptables i mes
CjIle un foe no en cremada. Totes ho són.
Les noies Nimb é ho són — i
no sols per delertanea. (mili bis
soma-irse , sin() denles per copear :11i un estil de parpellejar,
de sornriure. d'enutjar-se, de fer
la ingenua: un estil de caminar.
d'asseure's. d'aixecar el cap, un
aire. en fi, "que faci cine".
Els comerciants ;lores voltea
till despatx "que faci eine".
fonon per captar el gest d'un
cinema quan Se.
miliunari
polca al telèfon.
Les modistos ritten i treballen
de mal grat, en continua impaciencia i friennea, sempre a l'agnait, ~tire PII espera de la
g ran aventura de cinema que
Ice transformi en marqueses.
Slentrestant• ni el rei no els
bon mossn.
L'estudiant no !roba gust en
la vida. ni en els estudie. ni
P/I mee que no sigui la gran tirria del cine: tot bu abandona
rel cine. Derná paseará el que
Dltm voldrá. peró el pm 1 : 3 nvdi.
ningó no li privará del gustäs
inefable d'as.erurre'e (tornad Iota
la larda davant de la pantalla
epih• ptica. T cada (tia el matrix.
EIS pares ja proveiran: i si a
la fi l'esturliant no servoix per
a quirnir ni per a advocat, mal
será que no serveixi per a "Hforee" "manager" d'esport s. cap
de garatge o eorredor d'asseguranees.
Els fin-aperan-tenis ardite. ja
des del rollegi párvula eemnien els rops d'audacia del rine: el complot, l'auto, remas,caramrld. piro. paro, pum t les

l'arranthada
niank
milions i. hala! la fuita. la perseenci6, l'Svit i la vida fáril i
gloriosa d'Itere' trionifanf. Depressa, depressal...
Els temperaments canallescos
tainleó 'solea somniar en el cinema. -Somnien poder aronee
guir la felinitat. la falsía, la
mandra lladre ele g ant que
triont fa al cine• Somnion negocie limite, accione terttioeoe.
d'aquelles que proporeinnen
i que si he al eine solen
arribar malament, nprofilant-ne
l'experi è ncia del filmmc, poden

reeixir en la vida real.
Llionie de males passions.
frisa per presidir una situad()
dramática "ene fari Vine", No
ealmarft l'ardessein que 01 ererlIT
pse dins fins aouell dia gloria
oto . . vestil .1, frae, en tornar
le l'Opera , o del ball de l'Anshstixada. pu g ui donar la gran
ganivelada a l'adúltera. una bella ganivetrula sobro el pil
gil entre les flore i el salí 110
.1 . 0;COf a

t. Détt mett: és quo mai

Ti depararon a aquest tinnorroo,,

eintad'h la porfeeta qts.,
nerossda?
Els temperan-tenis earrinelons
adoren el duerna per aquelles
aventures de probitat que posen en mana dels nois angeli vals i eurts caen/mis ara una
p istmos:t. salvada III` les ttrpos
del traidor. ara la filia do ntilionari, salvada de lee flamea,
Aqueets temiere pastanaeue.
pasearan la Ni n la esperant aquella herhiest i f niel noca oportunitat 1 1n e 1 n .1 vindrit rial. Als trenfa cine :tuve s'eseanrá en Ilur
(-ami un virago do snartnativ .
do peiNaleria que o's nualifieará Ile • raSI ¡ZAS i garrell. i ronelmirb ¡lira!: A i. Aleshores. do tomperaments narrindone eanran del rue.
Tot. aixb As cert cota el sol
de cada dia•
Estem 1'11111 por allá al tenln
Peint, una» els novellistes
Piqw Esrrielt, 1.11115 (fe Val. Carolina Inverniszio, Esigeni Slt i
(temes,- embadalien parterre i
rotsrers, menestral.' i senyoritt.
lieris t es i "(tensados". amh
armel l a literatura mes ernli _
mentalleta que idiota. i rks,versa. Eetent adalerals de flIClO ea de carrincloneria. La gent

pasea per la vida cense veure'n
ni gustar-ne res mes que la parädia, La gent van del hresol al
ealaix sense adonar-se de les
valors encisadores de la vida,
morfonent-;e per haver-ne les
estilitzacions més rebregades
exhaurides. La gent ha perdut la
faeultat d'espectacular la natura 1. en canvi. s'emociona mes
cine franciscatianient quart se li
ofereix l'espectacle empobrieltesim d'aquella espeetatuiadó- La
gent no so cap admirar Tun a
ovella o de la pluja, n .Ini
satee i nitres coses veres guata
aquestes coses Ii són ofertes
ponthninment; per0, n'hi ha
prou que tina empresa teatral
anunell, posem per eas una representad() de l'opereta "Marenca", amb l'eixida a les tantea
d'un ramal d"ovelles autèntiques
i la ruixada d'un xäfee do debó
plogut des do les hambalines,
perquit la gent es basquegi rom
desesperada per comprar heme
seients del teatre que permetin
hin Iludir. cense perdre cap
detall, molones merareues. Si
una obra teatral ce fluira o dolenta. lempresari assegurar
boi anunciant que en !a
representaci6 d'aquella obra
desgraciada hi figurarh un ent;Mlie tramvia o be un quiosc de
diaris fet i pastat com eis de la
Rambla. La gent T1r) estima les
incidències del gran espertacle
do la pròpia vida, la meravelta
ininterrompuda de la vida quoUrbana. amb lotes les seres penes i alPgries , i en canvi,
dosfis (radmiració davant del
drama de la vida mueca, el qual
11 apar ple d'interSs prl sol fet
(Vers en' filmat. Si aquest drama
Ce fo rca inversemblant, si hi
ha grosses discrephncies respecte al drama de la vida própia. aleshores mirara será mes
apassionant: el dosis, d'actuar
com a peotagonieta d'aquella
acei6 anormal será un desfiei
per tole la vida del nostre o
de la nostra e:flor:1AM.
Es possible que Al temas mitip-ai tequesi a' Mitre- dr, cinema.
nquost anhel de carrinelnneria:
perú pot ésser i que ei tenme d'aquesta passa sigui llarg,
hanria tal regada manera de proeinitar-lie la (unció bol aOlieant als al neals (le la malura el
sistema d'Hannemann. el "simiLa SilliihitctlS eurantur"• El maleix cinema podria desenrotliar
ele diver° a ;emes de la cinematofilia (arrinelona. els efeetes
grotesca l'assimilació massa
eordial. wassa de bona-fe. dels

filmo ximples. Els CharInt. Maxr.inder i domé:: "ases"- de la ciremalogratin eamien. pndrien
Uncir - s e en y arindissima rpiso(lis grotescos auto no ddrarien
d'afeetar saludable/non l a
liolus i milions de bípede.
J. Saca

Full de dietari

EL TENORIO DECAU

iii ha tradicions i tradicions. La

de representar el celebrat drama refautastic en set actes, original
de l'inmortal poeta En Josep Zornlla, no es una bona tradici,', Segurament, per aquest motiu umuu hom pot
adonar-se de la seva decadencia.
Molts teatres ahir a la tarda i a la
avui i potser denla , han donar i
donaran el celebrat drama en set artes. etc. Molts; perú no tots, ni la
majoria.
Anys murena, recordo perfectament
qtte la representada', del celebrat
drama, etc.. era una Mella de ritus
complert fidelment per tots els teatres i totes les companyies. isdhue les
catalanes. Avui les excepcions sént
tan nombroses (Inc comencen a comprometre la regla. Al Romea. per
exemple, Oil de petit baria vist el
I). Juan Tenorio" i "El Nuevo Tenorio", enguany fan "L'auca del sel'yes Esteve". I reconegueu que dificihnent trobariem una comedia uses
oposaila al :Irania d'En Zorrillo.. De
lluecoi sevilla al digne propietari de
"La Puntual" In ha un abisme que
debacles tractaríem de descentre.
I, vejen de tota manera el Romea
era ple—ple de goni a gom---ple a
despit de les Vél/3 ploraneres que
s'vutossudeixen . a dir que sempre es
beit i s'entretenen a acompadir-se de
l'empresari, fent semblant de confondre'l arnb un Mecenes per torea—
ple. despit :le la tradicM que vol
que en la (liada de Tots-Sants i en la
dels Morts no trepitgi les taules ningd sitsél Don >in.
Advertint que no nodreixo rata
ranninia contra el senyor Zorrilla. i
(l ar admiro sincerament alguns fragments del primer acte del seu drama. Però considero absolutament
desenraonat i -deplacé" que en arribar aquestes diades comparegui a
lbacelona i s'empari de totes les escenes atub la mateixa facilitat amb
qué s'emparil de la cadira:
"Estä silla estä tomada"
••
Carlos Sokisvila
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1 loma se celebra amb

Itall solemoilai i esplendor
ol cap d'any del triolm
Roma. t.—Amb gran entusiasme
es congrega avni el noble de Roma
voltant del president del Consell. senyor Mussolini, per tal d'acernpa nyar- lo en el doble homenatge que es retrà al soldat desconesimbol dels sacrificis heroics
realitzats per Italia amb les armes,
al Rei. simbol intangible de la
unitat patria.
El seguici s'ha organitzat a la
placa del Popal°, dirigint-se vers
rallar de la Patria.
Obria la marxa una secció de carabieieri a cavan seguien després
eis membres del Directori nacional
leixista, dues legions d'Italia, milides de ports i ferrocarrils. un grup
d'heeor. integrat per mutlats i oficials retirats, diverses associacions
eatri.jtiques, i finalment, una gerraci . immensa.
esquadreta de dirigibles i
tea. y . : ans ha executat vols per dama: de la placa del Popolo i de
Ialtar de la Patria.
El seguici ha avaneat en mig duna veritable pluja de flore.
En arribar la comitiva a la plaça
Celenna, és rebuda per la batidera
del Fasern Roma, obra de gran vadea artistica, en la qual es remoeueix la banedra imperial esculpida
en la Columna de Trajà. Tota la
bandera és de seda, amb brodats
der.
El senyor Mussolini, que ha sortit del Palau Chiggi. es posa aleebotes al davant del seguid. voltat
del quadrumvirat que organitza la
rearxa sobre Roma.
Mentretant arriba a la plaça de
Venecia un gran grup format per
es vídues i orfes dels que moriren
ta la gran guerra.
Cohert el pit de condecoracions
raedalles d'or, hi ha el gran muna:. el general De R055i, al qual ha
elem portar fins a l'altar de la Paeia en un cotxet. per mancar-li les
des cantes.
En la gran escalinata que dóna
a l'altar han pres lloc les hanares de moltes seccione i alguns
zatilats i ex-combatents.
La ' plaça de Venecia presenta
u enific aspecte.
En mig d'indescriptible entusiasre el senyor Mussolini, davant del
passa per davant del motive: . al soldat desconegut. amb el
estes enlaire, o sigui l'anotne:ei,salutació
j csprés ha continuat la marxa en
'rt, ci.5 al Palay reial, essent aclazat incessantment per la multitud.
-Hávds.
Roma: 31.—Durant la manifestaciíi
feixista. atnh motiu de l'aniversari
de la marxa sobre Roma, desfilaren
davant el Palau Acial unes joreoort
persones, aclamant el rd. Mussolini i el feixisme.
Durant la manifestacic; volaren sobre Roma una esquadreta de dirigíbitaltra de tres cents aeri-. vinguts de tots els indrets
a.—Radio.
R ma, 1.—Avui, a migdia, per inidama deis elements feixistes ha tingut lloc una solemne cerimònia al
Fór.IM en el mateix lloc on estava
aseentada l'ara dels antics Cessars.
14: assistiren el president del Gove, . -envor Mussolini. els membres
. : , ; iinet. el director general de
Arts i altres iHustres perno1- e atable arqueedeg i professor
sec e - Giglioli pronuncia un discurs
o. afirmant que Italia, corn a
d:e, filia de l'antiga Roma, podía
ha . - .7 orgullosa la seva bandera al
can •;el Capitoli.
Er acanac fa cerimeiira el Seny012
fou objecte d'una entusiasta ....vació per la inmensa multitud
e stacionada al lloc de la festa.—Hacae
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Louis Hémon
Maria Chapdelaille

(Connnwaci6)

Perquè nono's s eis camperos poden
poden esser desarrelat s.
Vafl romencat a comprendre
e quivoracraS, i a asionar-ee
911 0 Pum massa diferente, per
' Tintar-los, dele conodencs que
vo ltaven. dels guate no t e
' ni la forra ni la sahst r`se -nle, dllr i rl1. ni la nes.sessAria
ni l'aplilut per lotes les
test pagesos. IIPtivataires,
srgons PestariA i l'hora.
El pare /novia el cap. penenNI; 1111 dels fills, arad-) els col1, 1 solne, gis grtinll:4 contemlava . atol) una narn 'a crestra Ilesa, les durícies que el dur

Hall

ortiga í molf grillS

desoriras a teorsto, amb

Uds botes 1 ferils
Lisboa, t.—A conseqüencia de la
vaga revolucionaria han ocorregut
desordres a Oporto, amb combats
violente entre els obrero i la foro. Aquesta aconseguí, finalment,
dominar la situada. Han esclatat
algunas bombas, que han ocasionat
gran nombre de ferits.
La guardia republicana patrulla i
ha donat monas càrregues. En esser concluida a la 'jefatura" de policia una corda de detinguts, norabrasas grups de revolucionaris atacaren l'escolta a trets, i amb una
'mniba. La forca es defensa i aconseguí, finalment, dispersar els
agressors. sense que pogués fugir
cap detingut.—Radio.
LA CRISI PORTUGUESA
Lisboa, 1. — Es diu quo el
senyor AnfOs Costa sera invitat
a formar Govern.
Lisboa. 1. — l'aneé es diu
que formara gabinet el sünyor
Bernardi Machado. -- Radio.
FORTA SOTRAGADA SISMICA
A FILIPINES
Londres, 1. — Comuniquen
de Manilla que al Nord de la
illa Se sentí ur.a seriosa sobra-

gada sísmica, la Ws forta, segons es creu, des de. 1900. —
Radio.
EL NOU AMHAEXADOR DELS
EE. UU. A LONDRES
Noca York, 31. — A la Casa
Blanca es confirmä ahir oficialment la designaci3 do Mr
Frank R. Kelle z por al cärrec
d'amhaixador (.01e Estats Units
a Londres. — Radio.
LA DIADA DELS MORTS A PARIS.—SOTA L'ARC DE TRIOMF
París. 1. — Aquesta nit, per
disposició de la Municipalitat de
París, han estat enceses duce
grane atxes cte ven!, sota la volta
de l'Are de Triomf, a la c apealera de la (cimba riel so l dat desconegut. — Radio.
M. MILLERAND VISITA LA
TOMBA DEL SOLDAT DESCNEGUT
París. 1- — Seguint ci piedds
(os! tus de cada any. la eiutat
de París ha retut homenat s2_se als
selle istorts. veient-se els cementirk melt conéorregitte.
El presiden! de la Reprablira.
senyor Millerand, acompanyat
de la seca esposa, ha anat
aquest matí a visitar la tonsha
del soldat drsconegut, dipoeitant-hi tina palma i un brniia
pom do flore.
El nornhrOs públic que es troha y as con g re g at a l'Arc de
Triontf tributh a Millerand un a
respectunsa manifestari.1 (le
simpatia.
El senyor Potra( art, , Co
l roba absent ei París. ha envial nn herm4s poni flors quo
ha estat dipositat lambA sobre
la tornbe del soldat chsecon,sgut.
— Radio.
UN TR \ MVIA CAU DALLABAIX D'UN BARRANC
20 FERITS
Antibes. t. — Ahir el mati un
tramvia de la Unía Cagnes-Grasse,
format per dos motors i un remolc,
rescarrila, per no haver funcionat
els frene, després de franquejar el
viaducte de Vignes. caient els tres
cotxe s a un harranc. Resultaren entre els passatgers uns vint fcrits.—
Radio.

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CENSITRA MILITAR
t relea II dele cansps hacia plantat
a les palmes de les seves mane
febles. Tots tres tenien
de girar i regirar en Ilurs espe_
rits el halan,: maleneOnie d'una
fallida• Horn pensava, al voltant d'ells: Llorens ele ha vente! les seves terres per molt
mes que no vallen; no tener'
gatrre diners mes i ve't aquí
que estan atrapats; aquesta
gent no (S tela per viure
tamp."

La n'are Chamlelaine va volee
Pnenratjar-los, Una mica per

pietat, una mica per l'honor
ennress.
—Costa un xir.. al començament , (plan no s'Iti As arostumat, — va din— per?) veureu
quilla bella vida podreu dur
quan la terca estigui avaneada.
—Es xocant, — va remarcar
Colos al. Vs ron, — que ningú s'aesnife/di. VeT aquí tres que han
i
Hur enunció i han vingut
pstablir-sus
(le }len Iltinv per
aquí u trehallar el romp, i
to'eslic (11(111 sempre que no hi
den l'a y er res rne. S1 plaent nue
estar-se tranquil-lament assegut
en una oficina tot el din, amb
les ploma 'a l'orella, a Eahric dod
fred i del gran sol.
—Cartas( ti té la seva idea. —
decreta Llorenç Surprenant,

L'AVIAMO

MENTE! ELS POLITICS DISCUTEIXEN, HITLER I ROM
MEREN ti MARk SOBRE !HUI
Lis primera: ascaramusses a h frunlm de !orbe:
siluició a bli1313 Anglaterra i el 2eparalism/

lumbroso:

!eh :

g.

La

Les repacions

Berlín, r. — E1 partit socialista ha
adoptar la decisió de continuar en la
coalició. per tal que s'aixequi l'estat
de setge i es tracti manifestament de
vinladirs de la Constitució els acalla s
dirigents de Baviera.
Preconitzen aixímateix que a Saxänia el Govern del Reich faci obra de
policia. exclusivament. i que, a més a
siguin expulsats de la Reichswehr els nacionalistes que ú timament
hi ingressaren.—Ilavas.
Berlín. 31.—La decisió que prendria
la fracci(, socialista respecte de la dimissió dels ministres socalstes del GO.
vern de l'Impar és esperada amb ansietat als cuece parlamentaris
Les fraccione denukrates i del centre
es remiren ahir. expressant el desig
que sigui mantinguda la coaliciS.
La fracciA demócrata decidí enviar
una Comssidi al canceller per invitar-lo
a fer respectar l'autoritat del Govern
de l'Imperi per Govern havers.
En canvi, la Conferencia de caps de
les organitzadons socialistes de Berlín
adopta una resnlucW, invitant la fracció
a exgir la dimissli; mmedata deis minitres socialistas a causa de l'actitud
del Govern de "Imperi amh referencia
a SasiAnia: tina altra resnl y ció demana
que s'organitzi la vaga general. i una
tercera re s oluciii demana l'exclusii, del
part't socialista del president Ebert.—
Radio.
*A BAVIERA

La marxa sobre Berlín
HITLER I EHRHARDT PREPAREN LA INVASIO DE
TURINGIA
Berlín, t. — Circula el rumor que
contingente armats de fusclIs i ametralladores es disposen a pasear la
frontera de Turíngia. capitanejats per
Hitler i per Ehrhardt. Com es recordara. aquest darrer, detingut en qualitat de cap de l'organització "Cónsul",
va fu g ir de la presó fa alguna mesos —Has-as.

A SAXONIA
SUSPENSIo DE 5-i DIARIS
SOCIALISTES
Dresde, 1. — Han estat suspesos 54 diaris socialistes —
dayas.

VEXPELSIO DELS MINIS141.5 s...ONS COM FOU
PORTADA A CAP :: EL sm,_
VERN DE L'IMPERI VOL ATENUAR EL MAL EFECTE DE
COM ES PORTA A CAP
Berlín, 31. — El Govern

eeforeat en una
nula ("fi(' tat 1 en atenuar l'efecte
causal per l'expuisiú dels ministres saxons.
Aquesta expulsió dona lloc,
cuas se sap, a una gran coneentraei nj de força armada davant l'edifici en qun es trabaven encara els ministres socialistes saxons. Nombroses
ametralladores t'oren collocades contra l'edifici i al so de
les cornetes el senyor Zeigner
i els seus col-legues foren materialment llançats al calecer.
La nota del Govern desment
aquests fets. per() declara que
si realment succeiren aixf Ites
coses, el Govern de l'Imperi les
desaprova formalment. — Radio.
EL GOVERN ALEMANY I LA
CRISI DE SAXONIA
Dresde, 1.—E1 comissari de la
República alemanya, doctor Ileintze, ha sortit cap a Berlín, per tal
de conferenciar amb el canceller,
per tal de trabar una solució definitiva a l'actual crisi de Saxnnia.—
Hayas.

La república del Rhin

ANGLATERRA EONAMENTA
LA SEVA POSICIO DAVANT
EL SEPARATISME RHENA
Paris, I.—L'ambaixador (l'Anglaterna cii aquesta capital ha fet reIROT:Elt, S A ' T-A • tiffi'N'TtRA - mesa al can (Iel Govern. óí. Pult,taré, de duce notes del Govern bri
DE BAVIERA I TURINGIA
tànic. En la primera celda l'atenLES TROPES D'HITLER A PUNT
ció sobre les conseqüències juridiWeimar. 3t.—Hi han hagut tiroques que pot ocasionar la separad()
teigs a la frontera de Baviera i de
d'algunes provincies de l'Imperi
Turíngia.
alemany, que no signaren el TraeLes tropes agrupadas entre Coburg tat (le Versalles. i que, per tant, no
i Ramhurg, portaven alguns canons de
poden subscriure els compromisos
campanya..-\ci els caps de la policia derivate de l'esmentat tractat.
akmanya creuen que els monarquies
Aquesta nota no fa la mes patita
han-cresos han començat la marxa procritica de l'actitud de França i Beljectada sobre Berlín.
gica.—II ayas.
Les trapes d'Hitler, en nombre ele
LA RESPOSTA DE FRANCA A
dotze mil homes estan disposades a
L'ACTITUD D'ANGLATERRA
obrar. Encara no slia fet cap tempParís, 1. — La resposta del
tativa per travesear la frontera, peri,
Govern de Poincare a la nota
ja hi ha hagut x0C5 d'avançades.
trantesa per la Gran Br(stanya
ha nnmbrosos ferits per ambdues parts.
1's-d'eres), al moviment separaL'objectiu immediat de les tropes
tista. dirá probablement que ni
d'Hitler siin dues ciutats on hi ha
Fratiers ni Belgica no assunieiimportants dipòsits de municions.—Ra.
san) responsabilitat de cap medio.
na per ço que s'és esdevingut
Munir, 31. — A conseqilismni per eo que pot esdevenir-se
cia deis rumore de modificaja quo s'han limitat, únicament
ció ministerial a Berlín, les asa deixar que les potencies sbrin
en siquest afer segons Ilur pròsociacions paf riätiques hacepia voluntad.— Hayas,
reses han dirigit a la Federació de les esmentades associaLA LLUITA CONTRA EL SEPAcions un telegrama dient que
RATISME. — ELS NACIONAla soluri4 de la qüestid ale-. LISTES OCUPEN LUDWIGSHAManya nom4 és possible amh
FEN
una dictadura ultra-nacionaDussrldorf, 1. — Els naciolista, car una dictadura ele
nalistes han ortipat la sols-prel'Imprri basada en el general
tersura de Ludwigshafen, per
con Srekt no ofereix garant les.
evitar que fos g uanyada al rit ovirnont separatista. — Hayas.
dammil ll'S " P11011SSOS". — va
ter Itaricol amb una riallasla.
—Es verdad, i n es me n'amago: aix') no in'hatiria fet fein;.
Aquests homPs han comprat les
nieva terra. Es una bona trua,
ningti no pot dir el contran;
tenien ganes de romprar-ne una
i jo ele he venut la nieva. Pers's
per ni i, jet Hale. her on soe i pou
batirla volgut tornar.
1.a loare Ehapdelaine va fer
asear PI cap.
hi ha vida més bonica
que la d'un camperol andi salen
censo (frutos. -- va dir. — Un
es Mitre. sese e s' "boas", ano-, ele
setas atiiinals: quan itif treballa
As pel seu All! Que AA
bonic!
—A tothom sento dir el ma-- va replicar T.lorenc. —
S'As, l'Otro, : s'As amo. I tenis'
Faire de compadir els que trebnllen a les fähriques_ perque
tenen un "hose" a qui
Lliure.., damunt la tens a... va-

-I la teva isica, no As pan la

de quedar - te a Honfleur. suant

nen comoditat, i bolis animals."

Poe es aixi) el que caldean (Iir.
La veritat •IIS que són Hurs aniinals que ele tenor' a elle. No
hi ha "hose” al míni tan i . stúpirl (nant un matinal favorit. rialreb é cada dia lle entristrixen o
us fan mal, Es un cavan esverat,
que s'esgarria • o us etziha una
rossa: de unas vaca, dolea, no
nhstant, turmentada per les
mosques, que es posa a caminar quan la munyiu, i us aixafa dos clits del pru. 1 fine quan
per sort no tis atropellen. semprr n'Id ha per ter-vos malbé
la vida i turinclitar-vos...
sé el que As: he ostat criat en
sttt trece; ; i vosaltres sou quasi
tols pagesos i tamt0 ho saben.
A la tarda, su es treballa! de Valent ; hom torna a casa per ‚sienjar i reposar una mica. I abrirle
no sis hm, assegut a tanta, ve't
aquí un infant que vidria: "Les
vaques han saltat la cle.da". o
la, : "Els moltons sön al gra".
I 1(sth(sm feaiXPOil pensant en
l'ordi o en la rivada que ha
creseut amb tants treballs i que
aquests pobres folls d'anintals
malgasten. El% homes corren,
branden bastons, esbufeguen;
les dones surten a l'eixida criden• I després, rittan hom ha

atonseguit tornar a bastir les
elpdem d'estaque., i hont •rdrit
altre ron, ben matistet. troba
sopa (le phols freda i plena de
mosquee, el Ilard a la talla,

L'atimlorladi Lecoinle lorna

lord folal

proclamació de la repülica

a 1145 metros

París. L—L'aviador Sadi Lacninte
ha batut el record d'altura, enlairantse a 11,145 metres.—Havas.

París, t.—Ha acabas la prova per
a la concessió de la copa Lamblin
viació per a z923. La classificació és
la següent:
Primer premi: deu mil francs. tinent Bolinee del regiment de Thionville: segon, cinc mil francs, tinent
Bordes, del regiment de Chateauroux:
tercer, tres mil francs. també el tinent 13onnet, i quart, no s'adjudica.—
Radio.
La Gran Bretanya ha trames una
comunicació idéntica al Govern belga.—Havas.

A .ANOT,ATERRA S'ESTUDIA
UN PROJEC • IT DE PRESTEC A
ALEMANTA
Londres, 1 — El "Daily New"
diu que els homes de negotis

vien nonibrosos agents de noticia vestits de paisà. Tots
aquests indiviclus estaven armats de tevölvers, niatraques
i ganivets. Havien convertit les
sales de máquines dels esmentate (liarle en veritables ramparnente elandestins de policia.
Tenles] queviures per poder estar viiit dies cense sortir. Tote,
csmrluit 5 els soldats. ingressanen a la presú militar.—Radio.
ELS SEPARATISTES S'APODEREN DE L'ALCALDIA DE
BREAL: 31 HOLDER
Treveris, 1. — Els separatistes rhenans s'han apoderat
de l'Alcaldia de Beaurnholder.
. Els,fums ionaris ,de l'esmeri1 ada dependéticia seguiren -en
Ilurs Hoes prestant

19Is comunistes de la Birle
es Mostren provisionalment_ en
actitud repectant. Hayas.

Les reparacions
LA PREPARACIO DE LA CONFERENCIA DE TECNICS
Londres. I. — Es considera
possible que el ComitA pie périts es reuneixi a Alemanya.—
Ilavas.
París. I. — Sobre la nota
británica reforma a la Con ferf• ncia de Nrits. hl ha la creenea que Roinearé rcriamarii que
s'introdueixin (ielerminalles nio
dificacinns en el ¡ext, del proleís te d'invitarisi als Estats
Units perquA enl . lahnrj a la conala
ferencia de perit e.
espocialment que I • enquest a
mir porti a cap l'expressada
Contcri, ncia es refereixi ex p lusivament a l'actual eapaeitat
pagament d'Alernanya i restin contplotament a salvo els
drets de la Comissió (le fierraralrions_Hoyas.

París. s.—A més a n1(.5 de la nota
sobre el separatisme rhena, Anglaterra ha trames a Erario una' altra no-'
ta en la qual proposa que, mitjançant
l'observador que participa en la ComissiA de Reparacions, es tratneti una
invitació collectiva als Estats Units
remite designin un delegas que ele
representi en la Cenferencia de perits.
rosegat pele gossos i els gats. i
liorn utenja qualsevol cosa, de
pi-Pesa. andi la por de la nova
mala paseada que les pobres
bèsties potser preparen altre
cop. Son els servents (fol.s vostres animals; ve't agur el que
sou. Els ruitleu, i'les nelegess; recolliu els cene Teme, com ele
pobrss s arrepleguen les esegrunos dele rice. I sois vosaltree que
els fest viure a força ile trehall.
perquè la terral t's s avara i l'estiu massa curt. Es així. i no hi
ha numera que eanvii, perchiè no
poden passar sonso sense
animals. al camp. 110 pnt vitsre's. Perb taninateix sis muleta._
Tantuateix
podria.... Encelen
I indrfru altres amos: reslitt que
comença massa tard i s'acaba

rnassa d'hora, l'hivern que

5.4

rnenja set /ilesos sie ¡'any Sense
profil. la sequedist i la pluja
que inai cenen a punt... A les
chilate_ un se'n riel, daquestes
coses; per?) aquí no tenis., defensa contra ellos, i us fan mal:
cense romptar el gran fred els
malea ramins, i el vitire sola,

Heiny sie l.0t, SenSP plaerS. ,Es
la misAria, la misAria. tis miel'ría. del romenerunnnt a Facabament• Es din sovint qué. al
camp nomAs poden sortir-ree'n
els que han meseta i han esta!
crdnim al remire: As natural...
rls nitren, els que hytn vlsent a
lee ciutats , no hi ha perill que

Alones, 1. — Ahir es va re..
umr el Gran Consell grec, al
(mal assistiren els membres del
Oaninet i alt res personalitats de
l'exArcit i de la marina. L'ohpele de la reunió era ernetre
opitiions respecte a la forma
definitiva de Govern que ha d'adoptar Gréria. Tain'ne es tractá
d'una eventual proclamació de
la República . — Bayas.
Salimica. 5. — El Tribunal marcial
ha emes sentencia contra diversos militare, complicats en el darrer moviment sediciós.
lía estat condemnat a mort un comandant; a treballs forçats un capitä;
a a • guns anys de presó alguns
dais.
guns gritos industrials facilitaran les garanties exigides pels
financiers :Ingleses. — Radio.

DIRECTORS DE MINES DE LA
HUIR INDULTATS
París, 1 Comuniquen de Rus,
seldorf ale diaris, que les autoritat franco -belgues han indultat diversos direetors de mines
que havien estat condemnats

britànics procedeixen actualment a restueli d'u projecte de
prAster a Alemanya por assegmrar-li per al serte ferrocarrile
tot el carti(3 que pugui necessi-

per negar-Se a prestar obediència a les autoritats d'ocupació.
autoritzant-los pets quA puguin

tar. Dos 13anrs alemanys i al-

tornar a la Ruhr. — Hayas.

de Magúncia, procedint a la de-

tema') de 116 nacionalistes i comunistes. entre els quals hi ha-

Despris de la reyolla
com2nça de parlar-se de la

COPA LAMBLIN D'AVIACIO 1923

Berlín, 1.— lía estat detingut
a Colònia el cap separatista
Kremers . — Ha y as.' •
LA REPUBLICA AVANÇA
Dusseldorf, 1.—La població
continua tranquilla.
Ha estat proclamada la República en algunes poblacions
rhenanes.—Havas.
LA DIETA PROVISIONAL
RHENANA
Dusseltorf, 1—La Dieta provisional rhenana celebratit secsiA el dia 6 del mes corrent.—
•
• Ha y as. LES TROPES FRANCESES
PRACTIQUEN 116 DETENCIONS DE NACIONALISTES I COMUNISTES
Magúncia, 1.—Abans d'altir ,
a la nit, uns agente de seguretat francesos, acompanyats d'un
destacament de soldats, rodejaren Pis edificis de dos diaris

D'ORIENT

a bale el racord d'al-

EL RESULTAT DE LA PROVA

Inglaterra s'asimila un projecla de prislec a Noma

S'animava a mesura que ariava parlan!. i prenia sin aire de
desafiament.
hi ha ningú al siso que
sigui nienys Ilitire que un raniper(sl... Quan parlen d'e gent ben
reeixida, beis proveidit de tot el
que tal en tina tensa i que tenen
niAs sorr que ele nitres. diett:
"Ah! Pasmen una bona vida; te_

pa re ial-

DESMEMBRAMENT-,

UN DISCURS DE M. POINCARE A NEVERS
EL CAP DEL GOVERN FRANCES FIXA UNA
PAUTA PER A LA PROXIMA REITNIO DE PERITS
_Nevers, 1. — 31. Poincare en
un discurs pronunciat amb
motiu de la inauguracid d'un
monument als mune de la Fuer
na, recorilia que els bornes de
les regions, ele regiments de
les guate combateren a La t-ena,
eontestaren unánimes a la crida de mobilització, perque, sabien que la República francesa
hacia fet tot el possible per tal
d'evitar una guerra. Hargament preparada, pel contrari,
pels Imperis centrals.
Franea. amb els serie znorth
en nombre d'un milió quatre
cents mil i amb deu dels celes
departapynts,,. devastats, tenia,
en efecte, alguns drets a l'engransiimeut del genere bunlä.
Els . vencedora es reuniren
per prepeirhr.14 .part i varen .reter en pece_ meses el mapa del
tesón: establiren ' noves nacierais,
crearen nous estats 1 modificaren fronteres. França, per la
seca part, no va rehre ni va demanar d'Europa cap avanlalge
territorial; recobra simplement
el que Ii pertanyia i Ii havien
rohat.
En aquela ocasió es va prometro a França la coneessiú
de garanties contra noves
agresions i indemnitzar-la dp
tots els danys soferts,
Franca va sigilar, en vista
confiadament, un Tractal no molt satisfactori per a
va adheella. per al qual
rir e- el a un mínini.
r\Ignmis mesos desprAs les
pedres. rw's belles d'aquel' etiifiel que j en tetes pols.
Sentim vius desitjos de resoldre el
Inés rapidament possible i de ple accrd
amh els aliats, la gran qiiestie, de les.
reparacions. en la solució de la qual estela interessats que ningít. pecó no volem ni tan sol, tornar al temps en qué
es fixava l'import dele nostres credits,
ni abandonar els nostres drets. ni a
renunciar les nostres garanties ni a es.
tripar el Tractat signat per tantes naci°Onsue. s'examini co que kernanya pnt
pagar actualment o durant un breu
siguin proa simples d'ae ontenlar- se allib Una vida eom
aquest a!"
Parlava ara rak1r, i andi
ahuntilinein. Pons un (rallada quo
parlas calla dia ami) ele seits
semblants, llegeix el'. n haris,
sent ele ot• adors cantonada.
Els que rescollaven. esent (l'Una
rara sensible a la parisula. se
entstien sus rossegats por les seves N-Piques i les seVPS
t Ist mil duresa dr lit so y a vid.;
els aparrixia d'una manera lleva i colpidora que rls . sorprema ei clic matoixos.
I.re niarr Etutpdela Me, no obsisap.
tase!, feia anar
--No 'liguen :sisal. no Isi ha
vida mes bonis s a ele la d'un eaniperol en un hon de I erra.
—No pas en aquest pals, CC-

nyorn Chamielaine. Sou massa
cap al Nord: resthe ,•nn; siEssea
cort; 10l isplinta.el g r n I 0110

el fre(1 arrilm• Quan pujo per
a q uí a rada viatge, venint
vete; lee raemos
Estats
cfe teleilons perdiules en la rontradfi, tan 'hin; lee llnec
les

m'ìtres. i que fan tara (le ¡Emir
por. i el hose que el -menea 1 lis
volta per lots , coslats... N'aja.
PIB se»lb desenratjat per- V05nitros. jo que jet no hi vise. i

deniano ruin si s que bits els
fa temps que se n'hagiat

Cita no

anat a Unes meres durs, on es

pal de tenme, sigui: és aquest precisament el paper que ha de desempenyar
la Comissió de reparacions. assessorada
pels tècnics que pugui designar.
Que la Comissió determini noves modalitats de pagament; isla missió que
va rebre de conformitat amb el Trae.
tat.
Que cerqui els mitjans de treure la
hisenda alemanya del desordre actual
i minorar la situació monetaria del
Reicc: és el seu dret.
Pet‹, que no es demani a aquesta Comissió que desautoritzi les decisions que
ela mateixa adopta respecte de l'import dele nostres eredits ni que compeometí indefinidament l'esdevenldur.
Quina injusticia i quin perill si el dia
sie demà Alemanya es ve j é!. lliure en
ecrr del ecu deute. i si dintre d'un pare 1 d'anys es presentés davant nostre
riallera i enriquida per anuHar el fruit
de la vletnrid! No volem caure a la
trampa.

El senyor PoincarA acaba.
dient:
n No voten) gin, el deIch segt/PiXi alinintat idees de revAnja:

no voleen que vagi fins a America a conspirar contra la unita t franesa ni a protes t ar contras 1as restiltwiA d'Alsiteid i Loretta a la mare patria.
Pela', des del dia segiient a la signatura de la pau. Alemanya tingue
l'habilitat de calcular que mentre tardes més en complir les seres obligacions mes els seria als aliats
perseverar en una política estretament
solidaria.
Alemanya va pensar que a l'ensems
que aconse guirie pro gressivament ador
mir la vigilancia i deb:litar la resolucié. en lloc de complir les seves obligacions podia confiar que el temps
raitidaria a no pagar.
Aivb es tot: no tractarem d'anexionar-nos cap territori: respectem la Ilibertat de b ous els pobles i des itgem
guardar arnh els nostres aliats les re1w- i on% mes confiades i amistoses.
El /m'ene desig mes gran seria poder rcprendre amh la prialia Alemanya relacione de bon veinat, però hi
ha en Tractat segellat per la sang dels
nostres morts i aixei es cosa sagrada
per a nosaltres i no permetren que es
toqui,—Havas.
/roba lot el que cal per a una
bona vida. i horn pot sortir a

Eleivern i anar a msseig sense
I' de Morir-SO...
"Sense por de morir-se"...
Maria es va estrentir tot d'una i
y a pensar en els sinistres secrete quo ama g.a la selVa ve rd
i Manea. Era veritat el que deia
ldorenc Suprenant; era un pais
sense pietat i Sen , 0 efolcesa. To-

ba l'enemistat me.naçant del det'ora, el frod. let neu profunda,
la solif ud, va setnhlar que sortissin soble a la casa i s'assoiessin a l'entorn de l'estufa,
roen un Pisan) de males fades.,
ami) rialletee proPtiques de
chi''. g uise' o anda silencis encara nn, s terribles,
"Et recordes deis herís tenis
inints que havent mort i absrondit en el hose gormana?
1,1 su
'u ei
han Pogut rugir!Rus cossos. Hure cenenos:
seis, llurs
mai no ene
eis nrentirä tringn..."
El soroll del vent als canfons
de la casa s'assenthla a un riure lúgubre i a Maria Ii sembla
que tole els que s'han retina
¡ella. entre les parets de taulons,
rortoM l'esquena i parlen baix.
p oni gene que té la vida menaçada, i tem.
(Coatiate•ed,)

LA PUBlitetTAT

#
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MOMENT QUE 11881

Cal confessar que l'esperit del nostre poble—com a bon poble meridional—passa una mica massa ràpidament de l'entusiasme més exaltat a la més humiliant depressió. Naturalment
que de la mateixa manera passarà, quan sigui el cas, de la deP re ,, ió a l'exaltament d'una faisó igvaiment ràpida. Dones aquesvolubilitat del nostre esperit cal que la dominem o, millor
dit, que l'ordenem.
Cal evitar també que aquesta volubilitat entri en les nostres
collectivitats cientifiques, fins ara indemnes d'aquesta malura.
Ens referim, naturalment. a la manera com han reaccionat
inolts que es dejen patriotes davant les ordres del nou Govern
militar.
Molts d'aquests senyors, i moltes entitats també, han cregut
congraciar-se amb el Poder relegant en segon lloc el parlar dels
seus avis i abandonant una cultura que era llur pròpia cultura.
Sortosament , diem, les societats mèdiques se n'han salvat.
Totes les que empraven el català en les seres manifestacions
segueixen emprant-lo. Es més, la Comissió de Catalanització Médica (ponència de l'A. G. de M. de LI. C.) no ha relentit els
otts treballs, i gräcies a la cooperació de tots estä a punt d'enilestir el diccionari terapèutic tan esperat per tots els metges
catalans. Però el mancament de lesa pàtria i de lesa cultura que
han sabut evitar les nostres entitats potser tempti particular/cut algú. Cal evitar-ho: la nostra 'lengua és el nostre esperiti cense ell res no pot ésser la nostra ciència.
Es necessari catalanitzar-ho tot, des dels rètols de les nostres portes, fir.s als nostres més treballats escrits científics.
Penseu, els que tingueu temptacions, que el verb és una
flama encesa que cal evitar que no s'apagui; penseu que en
la vida dels pobles el dia que s'apaga aquesta flama augusta cal
considerar-los corn esquelets que deambulen. Tinguem tots el
bell domini

d'esguardar serenament i coratjosament aquest moment que passa.

EL

Divendres, de novembre 1923

DICCIONARI TER APEUTIC

Quan al Congrés de Lleyda
nestre amte el doctor Josep
Maria Girona presenta un 111°01'de vocabulari terapèutic
tue permetria a tots els meto de la nostra terca de reraptar en llengua catalana, lots
congressistes s'hi interessaen vivament. Recordaran els
:egidors que s'obrí una infor:Inri per tal que el dieciozi fos obra de tots. Arnb tal
ts'enviaren a tots els metges
ho sollicitaren i a les eni persones que es eredel cas consultar, exernp!rs del dit vocabulari pre/zi-los que volguessin indio
.1.. toles les omissions que hi
tiessin, i a l'enserias anotar
, tos les variacions que cre,2sin pertinents.
Aquesta feina ha adonat el
Su fruit: quasi totes les per:.)nes consultados han remes
'etemplar convenientment anolat, podent afirmar que el diee:onari definitiu sera d'una
ran extensiú i
que tindrit
eres garanties d'exactitud.
Pottqué. els Regidor:, puguin
apre . :ar quelcom d'aquest treinserim a continuada')
una plana del vocabulari catallie-panvol de botanica, una
de 1: . ; paris de Pobreta.
Ultra aquest vocabalari,
t,ri.fa d'un vocabulari eSpatynl-,atalio de botànica, d'un
quad..0 per als mots
t o j' ibles dsser sotmesos
a r,es, d'una Huila de mots
minorals, i de sengi/•s i s tes dels mote referente
l'n• • de formular, a la die.. a la medicarbi imjectan la homeopatia. a la taiapia, a la ginineetira, a la
e ;eincoterapia i a la eleolrote'ip:t.

II . • s aquí una

plana de

rarnera—acanto
raroi—alearavea
1 —adormidera
. a is:ciella—nuez de agalla
fístula railafistula
saaa—kawa-kawa

"Mc.',ina—cilantro
"rp- q —perifollo
teP v-:itia—ellertio de ciervokirzlia de corvo
^,ei..•sma_agrunonia
e,ner sueolri—acibar
ei rerer bord--laurel

cerezo
tirada—avena
elh vell—clavos de espere
ektVc 11 de pom Milengrartae iento en rama
sinnyer—rnembrillero
/•loquinta—coloquintida
kuni—cominn
431Mo—becerra
tres„ida—enalsolila
tora lets—agracejo guindilla
tehmer—algodonero
eeizens—berros
trespinell—siempreviva
trova —cofa de Levante
t7ohi—creton
Na lo cavall--ocola de caballo
eariola—bistorta
laurndella—doradilla
derd s de 11e6--taraxacon
dAnzell—ajenjo

l'Flgenrra—drago
`h^ls—yezgo
ebols—yelgo

Ntanyallops—espantalobos
seard ot—cardo bendito

escorça de frängula—elseara
sagrada
essencia taronguina—Nerolliagua de azahar

espases—gladiolos
espadanya—graciola

espernallae — abrotano
espigol—espliego
espina cervina—espino cerval
espunyidera—galio
estorac—estoraque
ergot de sègol —cornezuelo
centeno

eucaliptus—eucalipto
eura—yedra
fa y a del calabar—haba del calabar
faig—haya
falguera masche—helecho macho
falguera de Montpeller—capi!aria
frisia borda—culandrillo
falsia canadenca—Caña del Canaria
fajol—alforfón
farigola—tomilln
Saberla que la Comissió de
CatalanitzariA Medica te el projacte d'editar-lo aviat. repartint-lo a tots c l ic metges de
Catalunya (Valitncia i Baleare
innlo s ;. naturalment).
La dila Cornissió ens prega.
de fer palio que espera que els
pries que un han tornat Vexempiar. ho faran anib la major rapidesa

La carrera de Medicina al

Japó

L'estudia/a que vol cursar cls
medies ha de seguir quatre períodes: en el primer periode. dit SitoIn entra festudiant a le'
gakko
com(tat de s i s anys. Aquest període
pren sis cursos, i en ello s'estudia la
Iltingua materna (11cgir, escriure
gramätica). aritmetica geografia japonesa, hisMria japonesa, d huix, gim.
nästica ¡ cant.
Després entra l'estudiant en el segon període dit Chugakko. el qua]
compren japonés, xinès tIlegir. es erute, gramática). anglé e , matetnäligues planimetria. estere°.
merla. trigonometriat, geograi'a general. histbria mundial i mes tard mineralogía. botänica. zoolog i a. física.
elements de fisiologia. dibuix
i gitnnästica.
El xinès que s'estudia és Irrt in
',Mes, del qual derive:' mes de la
meitat de les paraules de l'ant'e japonés. que ¿a: el fonament de factual
japones. Ultra aixét. l'escritura xinesa
e s la que usen els japonesns.
¡II ha algunes escotes que stdaelimeixen fangles prl francés ri be fa!emane. En la Daitsu Kyokai Gakko
To q uio és fa'emany l'id . oma que
R'estudia.
Una regada le-india) ha fet aquesta
cursos preparatoris entra en im tercer
perinde d'estudis dit Kotogakko, que
compren tres anys. A q uí es fa una
senaraciét entre els estudiants de Dret
i F losoiia i Lletres i eis estudiante de
Cienties Naturals i Medicina. Per altra banda, els arquitecfes. enginvere,
quimics. etc.. tenen els seus estabfments especials.
Les assignatures són etica,
gia, japonés antic. a'etnany angles,
francés (voltritari). II/ti. gree (tiranataril. calen' d • fereneial i integral. betänica. zoologia. química orgánica i
inor g ànica. física igimnästica.
En entrar al segon pedo& i en
ludís

entrar i sortir del tereie es fan uns
exänlerIS amb canicter oblgatori.
El període quart es dir deix en facultats, com en l'Estat espanyol.
.1apO hi ha cinc universitats completes, que sao Toquio. Kyoto,
Sapporo i Fukuelsa, i altres universitats que tan soi s conswenen fines o mí,:
facultats. En una d'aquestes. la d'onahl. s'estud'a Medicina. Ultra aquestes. hi ha una Facultat de Medicina a
Togtil0 per a ‚jr exclusiu de les dones.
Per entrar-hi, l'estudiant necessita
fer una prova d'hieres.
Aquest període compren quatre anys.
En es dos primers s'estud'a anatomía, histolog'a, enthrioingia. anatomia
topogràfica. fisiologia general i especial. quim i ca médica. terapéutica. eatologia general i erice al. parasitologia. bacteriologia, higiene i medicina
legal Fit ele dos darrers. anomenats
e . in'cs. s'estudia medicina interna, cirurgia, obstetricia. ginecologia.
cía. neurología i psiqu'atria, oftalmolog'a. oto-rino-laringologia, dermatologia i sifiliografia.
Cada any hi ha exämens. i en Unir
la carrera un examen general.
Ultra l'ensenyameia ofic'a'. luí ha al
Jan.; ens-nyamtint llínnrc. pero') els e s
-tudiansh'exmrlaUniversitat. Des de l'atiy vinent aquests
centres derendran directament do la
Universitat, acabant-se, per tant, Vensenvament II irre.
Els metges estrangers solament poden exercir la proiessió después o'int
examen fet a la Universitat imperial
de Toquio.
Tan sols poden exercir sense aquest
examen els metges anglesos. per haver-se signat tractat muta entre
Angiaterra i el JapO.
:Volts dels esturEants que acaben la
carrera fan viatges als Estats Units f
a Europa. especialment a Alemanya.
En conjunt, es pot dir que el metge que ha estudiat en una esco'a japonesa té tants coneixements cona ter
que hagi estudiat en una univers'tat
europea.
Jordi Guasch
(1)

Arxiu de filologia
indica
En la "Pagina de Ciencies
:Mediques", del dia 7 d'agost ,
oferiem aquestes planes a tots
ele que s'interessessin per les
qüestiono le filologia
per tal d'arribar a elaborar (la
arxiu, el Inés eornplert possibu.
que 0 11 son dia pognes servir
baSe al fular .1 ir,'
complet (fe inedieina•
Los preguntes han esta( altundoses; avui n • inserireni unes
guantes i a cada pagina n'alairent inserint (aixi qtir ragitern
rPsnit les respostes, algunes (In
Irs quals 11011PII Molla reina
trinStigar iri'

Pleuresía tableada.— Com
/Cha d.• dir P ll rafalit 11M-11104a
romfatitat pleuros/a? i: 'a
que la paraula "tabique" te la
seva rorrespondAncia eatalana
en "einbit" ParljertivariO
mot Do in us, cal busear , dones_
rinnt a If ra solueiO. Es verital que
tu hauria alguna marmita Pqn:valen! a "rembit", caue permetes
ad jet ivar-se, emparantnos en les formes franeeses i
alernanya d'acinesia moda/dad.
Im . eim» quo he millo/ . solociO As
dir-ito
Com se'n diu del dit meñique?
— La fradin ci.a d•aqinsfa
raula espanyola
de manera que els dils de la InZI
ca1ala e, ii . - p n bre. intfoxrni g . anular i nietoiv
Quina es la traducció de chirhön?---Creiel p ano la I rni.nn riú
d'aque s ta }taranta batirla
ser "abonvec". premie loo seves
shinilare "balay_ nyanyto”, tener'
una arrepei,1 Inés anida; en tanvi. "abonyec" ("•s més
vol dir una ufl,r a lums p qiiiuinin d'un tialina? Simio, U ,t
"eliblpM". En eanvi_ quan els
,espaiivole
"ensenrrim".
110 , altreS havein ile dir "105 so! n ;".

La parstda cadera, és catalana? No: .1 mol 1-dala onrresnoneul
Com ha da dir-se en català del
mot antcJo? Naveta de Iradoir-lo per "auittill". our. vol
die, sOgOnS el diocionari d'e J. Clvern• "deseo caprichoso".
La naraula es nanyrra alcohol, s'ha de tradule alcohol o
alcofa:la? -- El mol "al, ohol"
trailitir - s e "ale gato-a". ".n I •
lin
rofttll" itt,, filtra paraula
tionmlolaniont distinta une té un
enneent e ah . o'n f ament divers.
la eorre,ontelemtia esnativola
( raques/a paraula "alouifol"
la francesa "alonifoux", i As
el nom d'un sulfnr de adore que
s'empra per al vidria) de les pi'res- dr, erran/ira.
Cal evitar. (InneS, nrple1.3 a
n ri llf 1 ) 54iA ,

ItInf

operació completament satisiactitria nez,:ossittä
fl ndaa piicackats de rodntgeSOteräpia

DE MEDICINA

Quan reprengue les seves ocupacions
nota que no podia pujar les escales, 'a
qual cosa disminuia la sera capacitat de
trcball en un 5o per ton, almenys. Aixia
era menivat, segons el seu filetee, rgsr
cremades produides per les aplicacions
de.Raigs X..
Cp1T1 que el Sanatori es responsable
material de 'es lesions i perjudicis causane per negligencia dele seus empleats,
presentà acusació per danys i perjudicis
per la quanti t at de too.000noo de corones (5 000 didars). Calcula que els seus
ingressos mínims menstials eren de lo
dOlars i que ara el seu trehall quedava
reduit al ço per roo. Tetina 37 anys
d'edat en el moment de faccident, es
fixà una expectäncia de treball de 28
roo milions de corones de
ys:totál,
idici
f
a:Tit
El Tribunal de Btulapest ha irt'lat
contra el Sanatori. atenent-se que en
a q uel! temas (fi de l'any pasar .) hui baria procediments segurs per mesurar la
dosificació.
No disposant el Sanatori d'aparell:
apropiat,. nn emprendre la TOCOgewn terAnia profunda.
Tia rebaixat. pürO. la indemnització
a g o ntilions de corones.
dis h inria d.-Is Raigs
El doctor Salomon acaba (le presentar
a l'Academia deAfedicina. París.
una 'Nfentétria anth aquest títol.
En el sexi s ervei de radit'ileg al -Hospital de Sant Antoni, ha ntesurat (runa
nianera n101t preei,a bu quantitat de
raigs eme trave s sen les parets de la
sala de mdioteräpia.
Aquestes mesuracions han demostrat
que aquella quantitat Os COMplelanient
desprecialVe: de la qual cosa hom pot
concloure que oi el radiòle g i els seus
ajudants han de prendre gran, preciancion s . les persones mes o metivs dis.
tants de la sala estan completament
cebert de tota acció nociva dels raigo
de Roentgen.
A'en's aqui. dones, que els eme vluen
aprnta d'una Clínica de Raigs X mlen
tranottillinr-e e.
sietrona molí' iinn7nii.-1:reim
els diaris lernEne n cs del tç d'oembre
deenatx de Ritfialo (Estat de Nova
S'ork) descrin una one r aci,5 que el
doctor Dans Finsterer. de la Universitat de Viena, ha fet sense faba de cap
anestesie.
El cirure i ä Ilevä l'e s térnac del oacient per a n eriver els brgan ., ene ama.
caca fén l'operaciO ¡ torta l'esté.mac
a Ile, tot conver s ant nonh cl malalt.
roneraci.l iiiur pron de (lile : llores.
Din el desnatx que el doctor Finsterer
havia p , acticat un trattartitult sobre el

Comentaris de dIvulgactó
scbre l'Insana]
La TWP rusa diaria s'lla nnupat
darrerament de l'aforgació dol
Premi Nobel de Medicina d'enenany als descobridors de la
"nisulitia". i això ha despertat
encara /mi s- l'entusiasme del ptiblic en general per aquesta
substancia que ha irribat a haIre el "record" fle Pexit, sobre
tot en el efu soporte d'èxit. popular i räpid. 'fan riipid ha estal . que poden) qua I if ica r-lo
(revira explosiu. Sola pot eomparar-so artib el que obtingi(4 el
celebre tams.
Per fer més apoleitsic el
n'iota dele professore fin Toronto. en, nosabentem per les
revistes ( . ienl angloses,
que el Parlanient del Canalla ha
volat i conceda un preini tfe 75
mil .adars per al professor Banling. un dolo estudiosos al qual
e:: den el deseobrirnent (lel celebre prepara f.
Quan el tollalic sitpiga aquesta
raes -a. Onoarn p reittet q l uì.a 'expeetaeb3, i 1 nl honni voldrà saber
el que es in-Tuesta prenaraciA.
Creiern. iinnes. serio d'interin s
dir-ne qual re paraules . adverades solament al pfiniie asid da¡CHIS.
quedes
Qué és la Insulina?—Es seeren ii rImnu, . nínhils interne que
presenta 11 e I ändola panereas
(dita vulgar/non' i mane
serveix per recular rs ennabusliti
tfeil suero en fe...monda.
El deserthrint r tit ha esfat
aquest: • l'a y er prieut (sola r
aquesta serreei(I que elaboren
el: "incas do I.ang.enhams"
(par? central (In la ulitndul,
panereä t hm' del Sute pancreätie
primintinint dit, i cure fins ara
• er e ia nue
Hojea serreció
panrreas.
Els profesor: de Toronto isnbren apuesta substancia que
denominaren "insulina" i qrt.
constilueix la nora mrdieariet.
Es. dones. un pr 'odurte nonteriapic. En ell no ha infervinguf
la /mímica pr, r a res.
Com hau de p rendre's els diehätics aquest descobrlment? —
Es salud mau' la insulina es un
ft »lbal re la diabetis i
que els- diabelies han esguardat
el d e senbriment amb trino joia
rnInsiitsfira. Una tolva mas-sa
rolusiaslica. Pol ser' Dclallarrm.
No volean dir. anil. muxi'_ uno el
rulit n i no sigui efitiao (cada dia
es n'ostra Inés exeellent'•
que no As aprof itable per a tols
el, lialOties, i que no perrnef
cap suprimir el regim
t n rinra cl o r propi fritque›1;1 maMitin. Cal, dones. que
siasnte traquee!: pobres inalalle
decreivi rin g als liummil o ju.dos.
Es a dir, han (lolohr pro-en1
Prime r . que anib insulina rom
s1 . 11 , e in : 11rna. lomean ele sepulir füld el regir!' -- draennik
a volt r,
une srgnien abans:
segon. aun t»rtlf a ria/1M
(elS
(Me t o ne» diabelis renals i ele
diabeties Betas olio nr tenen
acetona). no porfran fer Os del
nou producto, pertit gi de res
Drncs per qué serir..ix la i n sum unu reniei
"hernie''. As a dir , rwr als easns
greus. Mita-nro. ingula 11 miautita) de stiere (out inunda ti l'orinnt . a vollos d'una manera rapidfsenna• i ovil na i nora els casos tonel als (do onina',, ¡urda
m'a osteldaullí
que poiratral.
drirm
Totlioni sao. domes, quo
dialiétir As no ser f . 11 el anal
hda mima Ir
• onal s evnl ferida. pest 1• nnn elliir
a agr o ula metal o evIrrins. Tando;
és salan! olio A 5 difieilment oto,.
intnnvonei.1
rab i e. ent • a e a
indicada. per .1a maleiva
• m' (fila ¡m'elijo/miro!, por l'a_
ra
grrniament nue l'orelinch; (l uí _
mirg i on renor t a en l'(•stat gene_

lina? - 1.d

1,.11)blic.
1.'1
(lea cura anal, inDonos
una permet ifoinerar el D'alai'
S02 n 11'r ! PdA. i pernio!
ll ' evi t ar 1..1a romplienciA en ea .
sn, d'urgid/mis fortuito i traman:lijes.
En resurta: sola mord ondean
nnven producir el.
n'alano gren s • Ja Po saben.
diah;dles :miles: (luan el
inel g e rus parli In insulina.
nu li fou ol pa e. perh re s ten sa fi-Iris. Vol .Iír WIe el yostre
non produemal "en digne"
te de fama mundial.
"

J. M. °frena

vomiring

lanralainent observada.
— Segons nry, din el
Dr. Fontruherta Unan). armesla parau l a. p ll torre. rl..-Siarant.
Os sinétnim de ictericia. Es el
ronl n e at villgart n en1 por
rar
"fel solarrixit". Mol?
rl graits.
(Chufen preguntes per Con-

testar).

EL PREMI NOBEL

CURIOSITATS
DANYS I PERJUDICIS
PER NEGLIGENCIA EN EL
TRACTAMVNT
Un arquitecte de Budapest,
dre Kerrich, ha acusat rl Sanatori Fasor per negligencia en el tractament. En
la sena queixa diu que desprès d'una

pleve Solar.

Fins inc no en ennecuem mes detafs,
eremem q ue es tracia d ' un "hluf í". o
cla r i e:Iba d'una ute tantes
boles ami) q ue ens obsequia la gent

Un nou anestèsic
local
Es el elorhidrat parztaminohenzoftalmalat d'etil, deseobert per A. Chesnais. Actualment és molL usat, ¡ amb exit,
rin els serveis hospitalaris
París.
A. Leeerf ("La Presse Mealieale"), resumeix els seus
avantatges, (Real:
Ler Toxicital gairebd nnlla.
operacions (l'hernies 1'111vals i umb/licals he injectat en
ole plans profunds ultra la
dosi normal de solueiO a t
per 100, fins 10 c. e. de solucin a 11 /lo, sense observar
niai cap malestar en ele operato.
2,ot Poder anestesie més
inlons que la nootoutina, en Panest esia do 'o mutioses per
/In.
loes afilie 1111a sOltIelt3 a
Aquosta propietat permei
d'oblenir l'anestesia de la cavila) imeal_ de les foses nasale,
1101 1,111111f-h . anal, de la va gi
-naideloutr.Thpn
oblenir-se camodament Paneslesia del tit»pan, reetopla..ant
avantaljoeament iii liquid de
pot eroprar-M tainbi•
rn instillac!O ur e tral, vosical
uterina.
En el curo de verles inlervenoions alalorninals — hernies, apendieitis, gastro-enlerostomies — poi. anestesiar - se
inA vísoores pnlvouna l.art
ril i nint, daniiiiit la regiú, una
soltieM it 11/111.
3.er Anejó anestesian sobro els leixits infla/n.11s.
Pot usar-ee lambe en l'ex(l'arrió . le
Intoreesaulfeeinia propicia',
sobretol por a FI lbeel nra. d'abn'osos, rail n . 11 ntwnt, fiegmotas cervieals. Pll ni:, m'ale
Patiestesia general és tan peen.
1 lo banda aquostes qual :lats
indiscutibles. el nou anestesaa
presenta el detecte (le produir
ti ti a sensacie tramargaittor
quan és empala, a la boca: i
eerla coissor quan es injerta'
massa dm pressa. Anahrlds afectes, [‚0 l'i, apill fuga ,' os."
Se:nbla, dones, que el Morhidra 1 para a ro i tiohenzo(t al mal
d'etil, representa un s'orna».
progres en la practica de l'anestesia ilocal.

EL DOCTOR CAMILLA
Dolorosament ens cal avui parlar del traspàs del doctor
Carulla i dedicar-li un petit comentari. Era tanmateix el cap
suprem de la nostra Universitat, i aquest sol títol ens avala tota
la sera actuació. Per això creiem que és un deure nostre dir
unes parau!es en llaor del finat, d'aquest borne que dirigia l'ensenyança oficial espanyola dins la nostra terra.
No volem recordar aquí ni dades ni fets concrets. La biografia creiem que no escau en nosaltres.
sois parlarem d'ell com a rector i com a un home model
d'activitat.
Fet i fet, creiem que eren aquests els seus dos títols més
estimats, car dl s'havia llançat plenament a omplir aquesta dualitat i a portar serenament el rectorat i a desplegar una activitat meravePosa en els dos aspectes en que dividia la seva labor: a sostenir fermament l'Hospital Clínic i a omplir el nostre
país d'esco!es primàries.
Heu's aquí dues belles feines; heu's aquí dos aspectes que
envolten el seu nom d'una clariana gloriosa d'immortalitat.
Entre el trasbals de les coses que passen, i a través de
l'enlluernament de tots els tràfecs oficials, ell conservava la visió clara de la seca missió social i per damunt de tot i contra
tots conservava tot l'amor i tota l'atenció per als setas predilectes: els infante i els malalts. El més gran elogi que podem
fer del doctor Carulla és dir que pressentim que els infants de
Catalunya i els malalts del Clínic el trobaran molt a faltar.
Veien quina elegia més subtil la que li trenaran els seus
predilectes! Cama elegía feta d'enyoraments, com aquella que
devia deixar errera seu Santa Isabel d'Hongria. Morí triomfalment, amb Itt paraula ordenadora als ilavis.
Détt Ii hagi donat una glòria eterna.

La

inspecció de la
llet

Per ésser aqUeSt popular alitatont causa mutis cope de transforme i malalties, erciem interessant de reportar algtmes dades del que fa el Municipi de
Toront (Canada) ver evitar
mixtificacions eui la Ilet que
beuen els torontins. No seria
més que PAjuntament de
Barcelona en prengués nota,
ear la llet que s'expen a la l'U/afta ciutat no lis pas precisamena de la mes pura.
ORGANITZACIO DE LA VIGILANCIA
La Ilet es vigilada des de la
liSenda productora, s-egnint,
teta la trajectOria fins que es
[Mirada al consumidor, E s. contanat attest servei /le
pel director del laboratorie)
lii 1)epartament d'Higiene pública.
Quan un masover o hisendat
01 enviar llet a la ciutat, visita la seva masia un veterinari especialista. Si Pinforme presentid. per rinsprotor As favorable, Phisendat en qiitistili és
Moléis en la Hiela productors
mimosos al morral. Llavors, se
li ion/osen certes obligarions.
cono la de segellar, posant-tai el
p oni, els envasos atnb la llet
que (/11Via i de tenir en bonos
eondicions higiZeniques les vaquee i l'estable. Se libhiga tamhé a munyir anda netedat i a
esterilitzar les galledes en les
quid; es colloea de bel; antuvi
la llet.
L'inspector itgrieola visita de
lant en tant les gratiges, revisan' ntinuriosament les vaques,
establo, procedMent de antanyir, orientan! al mateix tenme
el produet.o . per aeonsoguir e)
Illill 11 111111011t de la llet.
La /lid es remesa a la cinta/
en vagons a posta proveits (le
maquina refresoadora i tuuitm
pote segellals ;a11111 el nom iltil
produelor. En arribar In t Ilet
inspeccionada i si se'n trotan
de mala qualitat el productor
In '; priva', de concórrer al mercal (lurant vana. ales. En eras (le
reineitifuntia nie exclòs definitivament.
1-ls inspector:, visiten diariainent toles les Illeteries de la
(Mita!, les quals venen
des a pasteuritzar la Ilet i a
posar-la tot segad en anulontecitnicalh . s i a ultra u'n'al. Maquinaria, pote i ampolles suiti rentats
‚nil aigua i sosa i després zunb
el vapor.

uEscurmrs DE LA INSPECCIO

Diarrea i enteritis en eils in-.

funk menors de 2 anys:

1909 a 1913: 78 defuncions
per 100 naixements.
1914 a 1918: 38 defuncions
per 1.000 naixements.
1919: 25 defuncions per 1.000
naixern e n t s.
1920: 32 defuncions per 1.000
naixements.
1921: 17 defuncions per 1.000
naixements:
1922: 8 defuncions per 1.000
na ixeme nt e.
Durant aquest temps ha an-'
ribat a esser una excepciú la
tuberculosa bovina en els !mis
de ciutat, i en els casos como
provats eren nois procedenis
de lloes on la inspecció
es 'verificava,
.
Les malalties
orkginades per la Ilet, hamo' des-'
aparegitt — ja no cal dir-,hol'd'una manera total.

Ene ncva vacunoteüein de le lebercidesi i a tres malallies
Dinen de Londres que sobre
aquesta 'tova vaeunotcräpia, que ha
promogut vius comentaris. cl Guisen de la Investigaciú Medica ha publicat el següent comunicat: Quan co
demosträ, per l'experimentaciö, que
animalets molt susceptibles a la tuberculosi, després d'infectats pel i,acil minoraren o perdien
rIo senyals de malaltia activa, després de l'aplicació (le la !tova vacuna, es prengueren disposicions per
provar el tractament, sota control
apropiat, en tres hospitals de Londres. Els resultats han estat favora•
Mes, quasi settse excepció, en la tuberculosi del mano') o d'altres Organs
huertas, hero hont no pot expressar
cap opinkl definitiva fins que hagi
transcorregta mes temps.
En la tuberculosi ganglionar i entänea ja pot dir-se que els resultats
han ultrapassat els btinguts amb
altres metodes. Tatnbé slan obtingut resultats encoratjadors en la feItre puerperal i en nitres septicernies.
11i ha esperances, per tant, que
i.'hatträ aconseguit un gran avellÇ en
1:1 terapéutica de la tuberculosi. El
t:onsell estä disposant proveo del
tractament per metges i cirurgians
en distintes parts d'aquest patS.

RECALC1VM
Id edlczcie ranc'q c ea total. Rece!.
clficació intensiva de l'oraatu ame
POLS mr

COMPRIMITS

n litied errad:1W,

Dr. Andreu, Se g a l li . Tarin I rasen,
Casa Serra, Farin ac l a de la Creu,

1

Indo* Aluna, Salta, l' arree, etc.

El principal es l'augment de
Ira Ilet pastouritzada, que en els
lii rrers anys ha esta', cona diu
aquosta
1.14 . 1 pa.eltitirilzada, 1911, 35
per 100; 1921, 90 per 100.
Llet certifieada, 1911, 1 .per
100; 1921, 0,3 per 100.
erua i . .sense traelar,
1911, OS per 100 ; 1921, no gens.
Un rabia enginyde demostria
que rally 1910 els eintatlans de
Toronto pagaren 350.000 dòlars
per aigua a lid) apariencia de
Els • resitItais higibnies
n pi s . di ficils d'apreoiar, rar la
millora de la Ilet ha anat arompanyada de la rnillora de les
anziies, allgriumt d'educad&
ereaciA del servei d'intortnores visitadores, ele., No
(Molan la laula que reproduant
es d'una eluqüencla acataparadorna

Es-ea:V(1s Fermaien'inues de'
Litnralori F. !leent i C, . en C.
BARCELONA

Morrhuetine Jungken
NURRISOL
PAHIRVOL
NUCLEONAL ROIG
FOSFOXYL
UROLAN
MIOTONO

lob pida ü Srs. Ilds

o
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LA PUBLICITAT

YERN II DIRECTORI MILITAR
EL DIRECTOR! HA FACILITAT UNA NOTA EN LA QUAL, FENT UN XA.
MOS JOC DE PARAULES, HOM DIU QUE EIS HOMES QUE ROMANEN
ATENTS A LA SEVA ACTUACIO DICTATORIAL, SON ELS "SOMATENES"
DEL REGIM
LES INUNDACIONS MOTIVADES PELS GRANS TEMPORALS A VALENCIA
HAN CAUSAT ALGUNES VICTIMES I PERDUES CONSIDERABLES
DIJES NOTES DEL DIRECTOR'
A lla Presidencia !tan facililat,-aquest migdia, les segitents
notes .oficioses:
Una diu aixi:
"Són constatas les manifestador/s . que Factuaciú del Di-,
rectri, en mes i ntig d'existencia, és acollida amb aplauiliment pel poble espanyol, i
que- aquest, i l'exercit, en totes
les seves elasses, búa els que
tenen dant d'arrelarnent i
sobre les idees representados
avui pel Directori, que prevaldran molt de temps despres
la aeva deaaparicio.
Cert que tal eStat d'opinia
no es difondria cense l'eficru;
i desintereasada actuacid de la
Oren ~jorra de la ,premsa,
inspirada per mòbils patriätics.
L'Ileari inicial per nosaltres,
que en g hem limitat a recollir
del que alenava en l'esperit pn-bits 'de la majoria , deis espanyols, va congregant en torn
del Directori gratis nuclis Ale
forces -vives que inicien una
organització poderosa, no precisament a favor de les persones, sind del programa, essent d'esperar aviat cooperacions concretes en l'obra del
Govern. sòlida i permanent que
el país demana.
El Directori en va tenint clara mostra. cada vegada mes
accentuada i decidida. i fins
hornee de diversos matisos dels
que fins ara classificava la política o cense haver-se apropa a nosaltres celan amb nosabres o romanen atente, es a
dir. "somatenes", del nou reglm nacional.
Fine cense allistar-se nialts
coneretament en la institució
del sometent constitueixen una
forca poderosíssima. de la qual
Espanya espera la salvació
permanent. despres d'haver-los
obert i facilitat el cansí un fet
de for:a com el del 13 de
setembre passat.
els que van creure que
equest moviment moriria per
enrariment d'ambient popular.
es frohen avui que mes ele
ernennen l'asfixia per exces de
pressió atmosfèrica.
D'Eapanya es pot dir el que
Mussolini ha expressat respecte frItälia: que en posar-se en

contacte amb el noble uns demanen treball. nitres justicia.
Mires transports. ;Ores ahoraSimie nt e. nitres cultura. però
ninati no demana Illibertat; perque la gaudeixen fofa la que (mi
per poder actuar com a br:,3
eintadrina."
T, • aitaa nota dio nixi:
"Tancat ja el termini d'adrnias;a lie propostes per a la
sonrió del problema ferrnviari que te a eärrer la ponencia
corresponent. el resulta' de la
informada panca ha estat un
havent-ae presenlat 289
proiertes. que per Eur quantia
i qual itat. demostrar' un es
considerable i l'extraordinaria
confiança que inspira al país
l'actuada del regirn actual."

Els ex-ministres demócrates
suspenen la reunió
anunciada
Obeint indicacions del marques
l'Alhucema,. els ex-ministres dentózrates han suenes la reunió que anaven a tenir per tractar de l'actual
moment politic.

Avui no hl ha hagut reunió
del Directori
Els menibres del Director:, Ruardant la festivitat del elia, no han
concorregut aquesta tarda al seu
despatx oficial, dient als periodistes
el tiricia coronel senyor Rico. cucarregat de la informació de Premsa,
que no facilitarla

Els temporals de Valencia
Valencia. -E: temporal ele la mar ha
augmentat considerablemcnt.
Les onades han cobea les esculles
Els vapore fandejats ha tenis apidate pels remolcadors.
Tose han redoblat les amarres.
Segueixen descarregant gratis tonparais als pobles que estaven ja uandate.
S'han desbordat es rius Magro i
Ojoemalos.
A Alcira l'aigua arriba a 4 metres

d'aleada.
Dintre una taverna hi ha tincada una
Un ¿de fills es tira nedant per a por.
Sirqueviures. Ha desaparegut.
A Algemesi. els veins de la harriat'a
de Barranca desallotjaren :es habit,
cieno. Foren traslladats ansia grane tra
població. estatjant-se a 'at-hale

presó.
A la carretera d'Alcira el corre-st
arrosseg i un carro tirat per una cava.

Perla. El carreter aconseguí pujar a
un arbre. on 4. Li sense poder auxiliar-lo.
Els viatgers dele trens de Madrid
continuen a Alcúdia cense tenis queviures. Es procura traslladar-los a Albacete.
El capita de la guardia civil d'A•cira
ha vist amb prismaties una casa on hi
ha reingiats quatre hornee. tres dones
i a . guns nois a la teu ada. Es impossible
auxiliar-los per jimpetuös corrent del
Xiques.
El piale d'A : eira ofereix un trist
aspecte. Ele veïns s :ajuden mútuament.
mitjançant cardes esteses de halc6 a
balda canviant-se queviures.
Tote els camps inundats semblen terrunas de l'Albufera.
A la carretera d'Alcira s'ofega ui
coi que guiava un carro. en pretendre
fer-'0 girar quant va veme arribar cl
carrent.
Era fill d'un inspector de la guàrdia
municipal d'Algemesi.
D'Alhalat, Rivera. Vilanova de
Castew, i atrec pahles es reben també
noticies molt alarmante.
A la casa de camp de Galbanan se
coposa que ha mort un reí que ¿emanara auxili i no se l'ha tornat a veure.
El vigilant .Tosep Ribes. utilitzant fustes, feo una balsa. intentant auxiliar-la.
peró en arribar prop la casa rarrossega
el corrent. Se salva miraculosament. i
nedant es refu g ia en una casa en continua sense poder sortir.
El governador ha trame s un tren de
sacare ami-, material de salvament. srtvavides, una harca, cinc hots amh 3 0
tripulante de l'armada i dos vaixells
la Tabacalera.
El tren llagué d'aturar-se a Catar.
rola per estar ccherta d'aigua la via.
Tamhi s'han enfonsat els andens del
baixador.
El corrent ha trencat la baraneta de
ferro del pont d'Algemesi.

Valencia. — En el terme mnnicipal d'Alcira les inundacions
han adquirit proporcions esfereidora. Tot el terme eslä
fet una Bartula.
El trets sie soeorsos que porlava mulles barques, arriba ;4
primera. hora .del metí, manal
pel tinent coronel senyor Salamero. tina trentena de veins
que ¡'claven en situad(' desesperada, foren salvats, despres
de llares esforcos.
La situaciú dels pagesos es
desesperada. En grup ha demanat al governador que se'ls
esborri dr la Insta de contrilatente, perlita han pertlut tot
el que trillen. f.o l'hieda s'Ira
endut moldes, cines i hechor.
Múrci a. — Durant la inatinada d'allir aeguiren els treballs de salvament als llocs
inundat s.
Al poble de Be/riel l'aigua
continua% a a l'aleada d'une
quanta metres: els velns hagueren de refugiar-se ab pisos alls.
Els pobles del pta. Puja la
Real. Puente de Tacinos i santontera són els mes castigats
sic tota la "provincia".
Els veins han hagut d'nbandonar Iltirs cases.
Castelló. — A la mar segueix fort
temporal.
A Iota la regiA pisa malt.
Les embarcacions han retornat
part.
.Vacant.—Anit paseada es desencad a
un violent cid() a Llobre.
-nä
Fsiderroca diverses cases de la part
sud de la poblad&
DESI It ACIES
Antb miii in de la visita als se-

l'aglomerad() de

mentirle i

liana a la carretera que r n indlleiX al de la Mal'Almudena, s'han
ta, lle 111 , 11
It 005
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1 /T u...t i :o diversos desgracies.
In antiminibus ha utort un
noi de an anys.
Vn allre ha treneat totes
tinos ruixea al guärdia civil Gabi Tendero, que esteva de servid.
alter ha ferit greurnent el
guardia niiinicipal Joan Arranz.
Un antomithil ha 'latid atol)
un tranivia. resultara terits
conductor, un guardia i dos
pasealgers.

L'exèrcit de reserva
Sin disposat la composició que han
de unir les torees de reserva de l'exercit d'Africa, les quals han d'estar
pseparades a Alacant i a Almeria.
Els individus acollits al capital XX
de la Llei de reclutament no hauran
d'incorporar-se als respectius grups de

reserva sinó cn hacer de surtir cap a
lAf rica.
Aquestes forces duran uniforme de
campanya, capell de kaki i capot..
matna.
Seran intensament instruides. Curara de llur inpecció el capita general

de la tercera regló militar, en la qual
residiran.

ELS PROBLEMES DE LA VIDA
clENTIFICA
Al CoHegi de Farmaciutics s'ha
celebras l'anunciada reunió de doctore de les diverses Facultats.
Presidí el doctor De Francisco, i
es tracth de l'ética proiessional, de
les naves orientacions que clan de
donar a l'ensenyament del que cai
en ordre a qui es vegi en l'acció social la influencia de la ciencia aplicada, de l'endegament dele estudis
proiessionals per aconseguir rnajors
rendiments técnics, del valor dele titols i del seu intercanvi, i d'altres diversos problernes, com és l'asseguranea contra els rics professionals.
Tots aquests problemes scran estudiats i es formaran ponències: i
per discutir-les i adoptar acorde i
fórniules que puguin ésser ofertes al
Director', se celebraran altres reunions de doctore que oportunament
seran anunciades a la Premsa.
EL PROJECTE DE FERROCARRIL SEVILLA-LISBOA
El director de "El Noticiero Sevivillano", senyor Joan Cafetero, ha
trames al Directori un informe sobre

el ferrocarril en projecte Sevilla-Lisboa.
En aquest informe es proposen les
segaents bases:
Primera.—Serà declarada aquesta
linia d'utilitat nacional per Reial decret.
Segona. — La linia Rosal, de la
frontera a Sevilla, pel seu carhcter
internacional i estrategic, haura d'ésser constru i da per l'Estas, sense
perjudici ile cedir rexplotació, si ho
estimes convenidas.
Tercera. — llaman d'establir-se
amb el Govern tle la República portuguesa les relacione necessaries per
determinar l'erillae.
I quarta.—Es procedirh a l'arganització de la "Jefatura" de construcció i estudi deis ferrocarrils del
Sud, creada per Reial decret del dia
13 d'agost de 1920 ("Gaceta" número 228, del dia fa d'agost dc 1920),
recornanant-li l'estudi d'aquesta linia,
conforme la citada Reial disposició.
UNA EXPOSICIO D'ESCULTI:RES POLICROMADES
A la Societat erAmics de l'Art
celebrat la inauguració de l'exposició
descultures policromades de l'artista
base Ouintí de la Torre, que és molt
intcressant,
1-Ii ha assistit l'encarregat del ministeri d'Instrucció pública i Belles
Arte.

Després de la vaga dels
empleats de Banca i Borsa
Dinatitt la passada vaga deis
emplrats de Banca i Borsa una
/ama part del personal d'un
llene madrileny, obeint les ordres deis cape del Sindical,

abandonaren inopinada/nonl les
oficines. d' oixant. la caixa Liberta, diners damunt deis moshedor s i els llibres sense fer
ele assentaments.
Se'ls convida per llurs caps,
lablicles, a que ajornrssin l'ahernió de Ilurs citrrees, fine
que quedessin les Coses en regia: peri, no en van fer cris i
;11nindonaren l'eslablitnent deiaant-ho tot CIIII1 tsstvsiii ilit.
Sels va coneedir una dirs

praarroga perque ,.s

gres-

sin a Ilurs bines, i alguns ho ferit atol. envara pis . no Ist ina-

joria, essent adniesos de seguida.
Itane, que havia de seguir
funrit tnalit, en vista ti : stixii, va
procedir si substituir el 'torso
nal quo Ehavut abandonat.
Ara. segnits sentida. itquests

empleato sostenen tino l'oren
itconitadals i reclamen la atehada tiometrial, sostimint tina
cosa que ha de decidir el t riboval industrial, sl qual s'Int sotmes jassuniple.
Iltern espera andt interes la
aeri tenda que ilicti l'esmentat
tribunal.
A HONOR DE L'ELISI MEIEREN
En celebració de l'èxit assolit per
Meifren antb la seca actual exposició de uniones als salons del Cercle de Belles Art,, diversos amics
admiradors de l'illustre pint sr catala
s'han reunit aquesta tarda al Palace
Hotel per obsequiar-lo amb un xampanv d'honor.
Han assistit a la festa nombrosos
sirtistes.

. ,
neral Barrera, ement acomiadat pet
--jeaeral- Prime:de Rivera.- el- Venere
Arlegui, capo i oficiato i andes particutars.
La propietària d'una casa,
empresonada
La propietari de la casa ninnero 43
del carrer de Guam el Bueno, realitzava obres a la seca finca, des de
fa molt de temps, andy molla lentitud.
Els pisos estaven en condicions tan
dolentes, que alguna vetos van haver
d'abandonar la casa.
El governador civil, assabentat del
que passava, va fixar un termini per
a l'acabament de les obres.
I com que, a desgrat de les ordres
governatives, les obres no van estar
enliestides en el termini assenyalat, el
governador cridä l'arquitecte i, no
havent comparegut aquest, va ordenar
la detenció i empresonament de la

propietaria de la casa, la senyora Hermenegilda de Miguel, que esta a disposició del jutjat corresponent.
EL PROJECTE DE CASES
BARATES
Respecte del projecte de cases baratee publica avui la "Gaceta" la següent circular:
"Llustrissim senyor: Arnh l'objecte d'estudiar i propasar solucione
harmòniques al dificil problema de
la crisi de la construcció, tingué Roe
a Madrid, dels dies 28 de maig al 4
de juny darrers, la Conferencia naó, organitzada
cional de l'Edificaci
pel ministeri del Tieball, a les deliberacions de la qual va ésser sottnés
un amplíssim qüestionari.

Públicament i unànimement s'ha
reconegut l'encert de Vesmentada
conferencia, en la qual eren representades nobroses entitats i les seres
conclusions proposades sobre els diversos temes, en aquests moments.
són objecte de preferent estudi per
part del Directori militar.
Entre les esmentades conclusions
hi ha la de rollicitar del Poder executiu en el termini més breu possible que convoqui a una informació
les entitats adherides a aquella Conferencia, i aquelles altres que sense
estar-hi tinguin aprovats llurs reglamente cle cases barates, a fi de practicar una assenyada revie j a de la
Bel i reglatnent vigente. I no haventse efectuat encara aquesta convocatäria i considerant el Directori que
ronce a l'interès nacional que l'alluelida informad() es realitzi de seguida, ja que la crisi de la construcció
i de la vivenda subsisteix sense minvar; S. al. el Rei (q. D. g.) ha tingut a bé disposar que per V. S. siguin donades les ordres que calgui
per organitzar l'esmentada informació, a la qual podran acudir totes les
entitats i particulars que estiguin interessats en que la vigent Ilei de Cases baratee adquireixi mes elidida,
havent de presidir la dita AssemIdea l'excellentissim president de

l'Institut de itaiorates Socials, i desemodlar aquesta • tasca en els dies
hable compresos entre el 8 i el 15
del corrent mes.

EL PRESIDENT DE LA COMISSIO DE RESPONSABILITATS
Ceuta. — El general 'lazan.
president de la Comissia de res1 eonoal,ilitat s, ha retortnat a
Ceuta. &s'iras de ronferenciar
amb l'Alt Comisaari.
Ahir tstarxtsrap a Madrid,
aronipanyat dels eiernents
la cninissia investigailora de
responsahilitats. per tal d'assahrntar el Directori deis treballa realitzats. respecte als
guarda reserva.
quals
LES RESPONSABILITATS
PALS

Són detinguts 92 veins
d'un poble
Disten de Palencia que, per considerar-los incursos en les responsabilitato municipals, han retal detinguts
aquest mati q2 veins del poble
Paredes de Navas.
—De Saragossa dicen que al palde de la Cateada. en virtut de la inspecció feta a l'Ajuntament, han estas detinguts l'ex-alcalde. senyor Alfred Guama, i cinc regidors.
A Daroca ho han estat l'ex-alcalde,
l'ex-interventor, el dipositari i el secretari.

L'AMBAIXADORA D'ITALIA
A BARCELONA
Ahir al mati, procedent de Génova,
arriba la marquesa de Paulacci, mulles
de l'ambaixador d'Italia. L'acompanyava la princesa Giustiniani, germana de
l'ambaixador d'Anglaterra.
Aliaren a rebre-la el cOnsol d'Itàlia,
Com. Mazzini; els presidents i ricepresídelas (le la Societat italiana Dame
Alhigieti i diverses representado:1s
¿'alt re sentitats.
Alter a la tarda els arnbaixadors, que
s'estatgen a l'Hotel de les Quatre
cions, visitaren l'Expasici6 del Moble,
i astil visitaran diversos lince bite/Tisants de lit ciutat.
A la tarda hi haurA una recepció
senyores a la Casa dels Itaians.

CONCURS
ENTRE ELS ESTUDIANS DE TOT CATÁLIÍNYA
Per Il'interA vivissim que ha suscitat
sempre entre nosaltres tot allò que fa referencia a la formació mtelleetual de les
uoveo generacions Cataluitya. i amb el
desig que ens mou de cercar nobles derivatius a les activitats continguiles,
LA PUBLICITAT vol donar al públic al-

gunes mostres de textos que serveixen o
han servit per ajudar a obtenir un tftor
academie, amb tesperanea que la nostra
obra ha de lente nu solament curiositat,
sim) que pot servir d'esmena.
Cridem els estudiante siS tot Catalunya
que vulguin acudir al

CONCURS DE TE XTOS ESCOLARS
Les bases que regiran en aquest concurs
cenan les següents:
1..--Qui hl podrà prendre part.--Hi podran
participar ele estudi:sds i estudiantes que
concorrin a centres d'ensenyament
Universitats, Instituts, Escides de qualsevol ciutat o vila de Catalunya o de terres
de 'lengua catalana.
2..---Objeete del ooncurs.—S pran objecte
del concurs els llibres le ext si apunts oficials que serveixin o hagne servil. en qualsevial deis ceffires esmentats i hagin aparegut de deu anys eniqt. L'estudiant ha
(l'escollir el tros o trossos d'un o mes 'libres o apunts que resulti Inés curiós, mes
anti-científic o, senzillionent, mes grotesc.
3. s — Forma de participar-hl.— Els concursaras hauran de trametre el seu treball
o els seus treballs sota plec clos a la Direcen') de LA PUBLICITAT — Passeig de
Gracia, 34 — "Concurs de textos escolars".
Ila d'aliar carril en quartilles a una sola
cara i arnb bona caligrafia, preferentment
a màquina. El treball presentat a concurs
ha d'anar Signal amb nom autèntic o pseueänim, per() en aquest darrer cas, en tarja
o paper a part ha de figurar el veritable
nom o adreça del concursant, fent constar
la seva qualitat d'estudiant, Facultat o Escela i curs. La forma d'exposició es lliure.
4..—Manera com anlrä el concurs. — A
mida que es vagin rebent els treballs presentats a enneur.9. el Jurel disposarà si han
d'ésser o no publicats en edicions successives de LA PUBLICITAT. El fet de publicar-se indica l'admissió a concurs; si els
treballs tramesos no són publicats, vol dir

que han eslat refusats i l'autor no té cap:
dret de reclamar. Tumbé es reserva el Jurat el dret de modificar els treballs als
p recies de la publicació en el diario La se--"
terció de treballs per adjudicar el premL
es farà tinteament d'entre els publicats.
d'admiss16.—Fins al dia 25
d'aquest mes seran admesos treballs, els
quals aniran ess e nt publicats si se'ls considera adequats durant tot el mateix
El Prialirte del .turat es l'ara públic pe r .
tot el mes de desembre en una de les nos!t es edicions, fixant-se oportunament el dia.
contrast amb 4115 textos
objecte del roneurs, oferim com•a.'prertre
un 'libre excellent en tots conceptes: oferim'
Ist subscripció completa a la magnifica
Ilistäria de Catalunya, dA. Rovira i Virgili.
Si el premiat demostra estar-hi ja subscrit
11 sera variat el premi per la quantitat de
cent pessetes.
premiat.—S'endurä el premi ofert l'autor d'un o mes treballs publicats que tingui mes encert en escollir els
trossos .de !libres de text o apunts mes
curiosos i säpigä exposer-los amb més
gràcia i en tregui niés partit-; • sempre, naturalment, a judici del Jurat.
constituirà el Jurat.--Formaran
e l Jurat els senyors Lluis Nicolau d'Olxver,
Carlee Soldevila. Joan Sacs i Martí Esteve.
Cap delle no admet reaomanacions.
Base addlcional.—Essent una cosa nova
aquesta mena de concursos. si la präctica
demostra que les bases publicades són de1icients, sen publicaran de suplementàries.
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SITGES
Les festes de l'Autódrom
El públic que venia a presenciar
les curses de Lautadrom comentat
ailMr a aquesta vila dissabte a la nit,
hora en la qual es notava pels nostres carrers una gran animació. Diumenge al mati, malgrat la pluja, que
féu que part dels forasters s :abstinguessin de venir, l'animació era extraordinä ria. La processó d'automäbits que es dirigien cal) a l'Autbdrom
durit tot el mati. Des de bon mati la
gent es Haneit al carrer, desitjosa de
presenciar tan magne espectacle.
Al mateix Auticirom es venia Fed'esports de LA PUBLICITAT corresponda a dissabte, la qual
era arrabassada de les mane deis venedors.
La cursa impression ä altament i
deja:1 molt bona impressica No fou
ei edondre cap incident, sim) és el
que ocorregué a un gu il alia civil
n hie caigué amb mala fortuna.
Eou dut a Finfermeria que hi ha
installada dintre el dos etc r.autódrom, la (mal s'estreidt antlt aquesta
c.casib.
Després de la celebració de la cursa gran part de la gent aná al restaurant de Terramar, on l'animaciO
tau extraordinhria.
A la nit a les societats recreatives
Prat Sulturenc tl'obriment del scu
eafe, el tt ual era caneas per ataire de
Fautoritat iiiilitar. ha estas novament
1,, , rmés). i al Retir s'Id celebraren
Iluits halls de societat, i al l'avenó
de Mar tingué 'loe un gran ball de
gala.

GRANOLLERS
Concert de l'Associació de Skisica.
Desgràcia. Altres
noticies
lailluns a Ist ni!. a la sala I1P
ila socielat tin-

gua Roo. amb la preseidaeiú del
Quartet Casals, l'obertura del
sise etils que amb exit creivent
rada cegada, vsi organitzant
ittlyaltudd lAssoeitició de alítsitos tEstquesta eintat.

El programa. que, ealava ciara_
post per Quede' Mun. 5. en "si
bemol major". de Ilaydri; pel
(amarle! tisitïi. 2, rn "sol niajor".
Reethoven; 1 pel Quarlid en
"la menor" de Ereisler, fou interpret at magistralment pele
artistrs que.comporien el Quartet Camals, erunig l'intori. s del
pnblic que devotament els es-

collava. i que no va escatimar
els seus aplaudiments als artistes. obligant-los amb la seva
insistencia a bisar el "Finale
(Allegro modetateK&aleaKreisler.
El públic que hi aSsisti, no
massa nombras pera, molt setecle. va sorlir altament satisfet de la vetllada.
— Dintreres al mal f. treballant un obrer sie l'Energia ElbeInca de Catalunya, a la central
establerta en apresta cintat.
cense voler, va tocar utt filament, produint-li la mort ins
tanta/tia.
—.La brigada municipal ha
dime/wat la construceia de les
fonts pribliques. fa por: m'ojeeindas. ¡ s t ete conatiturix la primera millora urbana del nou
Ajuntament.
Ditnarts ingressIt a la presó
En Francesc ParrIlada, per
amenitear al seu sogre, En Ramon Novelles, ex-alcalde d'aquesta
Fou drival anar a l'encienta.
TERRASSA
Diverses noticies
Ha celebra: rouniO la Junta
dell Fornent i millora sIse les habitarions barates, prenent els
aegrients aeords:
Informar favorahlement la
petieia
grup de sis cases
Miguel
construides al earrer
Sarvet. d'aquesta eiulat. pel
Sintlicat Ernissor de Calalutiya.
tota vegada quo han subvencionat les entissions ato-qadea
per la Junta en sessió anterior.
Informar fas arahlement
sollicitud presentarla per la Soipta t
COOpPra IVii La Conatruclora dels Arnies, sol.licitant
latprovació dele terrenys en
(pie ha d'edificar les dites rases per a habitacions dels seas
associals.

Insistir prop de l'Institut de
Reformes. Socials per a l'urgent
deapatx fi ' aquest. expedient, Iota vegada que PS traeta d'una
entitat eaoperativa sense fi
evalúa de cap classe. a la qual
aquestes dentores ocasionen
perjudiels.
Per ültim. la Junta tieonlä
dirigir una d'ida a tots els terresseries, cense distinció de

Les fiances del Ilogaters
L'alcalde srmynr Alcorer i
l'ajudant de!! governadmi, sen ys-er Bahamontle, estudien que
les finalices dels llogaters es
dipositin d'ara endavant a l'AJunl amen t.
Ajad Pe posada en circulad('
un capital dr mes de viiit milions de pesseles, que fins ara
ha rombe mort.
EL GENERAL BARRERA A
BARCELONA
sortit cap a Barcelona el capitå general interi de Catalunva. cae-

classes, a l'objecte d'intensificar les vivendep barates i tumbe als beneficiaria de Cases
Barates perqúe denunciin qualsevulga infreaMid per part de
les societats cOns.tructores, advertint que poden dirigir-se a
senyor president.
El parla Gräcia-Terrassa,
que corresponia jugar-se diumenge dia et d'octubre pel
eampionat del grup B, ha estat
fixat per al diurnenge, dia 2a
de novembre.

Darrera hora
Tràgic succés
Santander. — Fa dies 'va a
ribar a aquesta cinta( un au
!ninfa/ni proreden! de Sant SoImatiä. (mudaba un atibdit sqiee
anomenat Josep Sdrulr,
panyat d'una bella dama.
S'hostatjaren a l'hotel Jaq11P,., on van romandre del t7
al 20.
El dia 21 el Stlbjeele P9!7"11'.•
grr, que havia consulta' un
tnelg. e Ile Sant Sebastiä respAete dam sofriment que patia.
trastladä al sanatori de Pila
installant-s'hi ritn5Ii
seva dona i una dona de .' m
-panyi.
Ahir no sortiren ute l'ha ei.
i en vista (Taima, de. ra
dc trucar inntilment, s'esaonyä !a porta, trobant utsatar
tràgic. El matrirnoni, r-ts
a torra. tots dos morts d'un 're
de revòlver al cap i amb ara
pistola al rostat.
,rq
La noticia pra a en
per esbrinar el misteraces.

Mes dels greus temporals
de Valencia
Alacant. — Les noticies d'Oratuell
rebudes aquesta matinada acuses' l'i.
larmant crescuda del rin Segura. A
lee I/1 , 11 de la nit, el caudal arrhall
a 7 :4(1 metres sobre el nivell ordne
ri. La ritual está tota inundada : tot
el pla, fins a la pravíncia de Mane

Plaues de 40 x 40 m.
•leMet

ondulada de
1» per 75 cm.
'nos. 750 m2

L. L. .d3Ä.

rt

Pteb.

5•05

PER A TEULADES
Materials armats ab amiant exclusivoment

JOSEP ESTEVA 1 Cia.
Portal de l'Angel, I
Vikbrica Sarriä

i 3 pral. ::

Telefon 3344-A
BARCELONA

o
9
9o

•

•
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De VALENirréi
CARULLA I MARGENAT
12
:

croR

R D

MARQUES DE CARULLA :: DOCTOR EN MEDICINA I FARMACIA

Rectot de la Universitat de Barcelona, Catedràtic de la Facultat de Medicina, President de la Real Acadèmia de Medicina I Cirurgia, President de la Junta
Administrativa de l'Hospital Clínic. Vice-president del Patronat de l'Hospital del Sagrat Cor, Conseller de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis,
Gran Creu d'Alfons XII. Cap superior d'Administració Civil, condecorat amb la Legió d'Honor, amb la Creu Roja alemanya, etc., etc.
morí el dla 22 d'octubre

als 59 anys d'edat, havent rebut els Sants Sagraments

Ila

Benedicció

Apostólica

(A. C. S.)
1.111m. senym . Vice-Iteclor t .r.lauslro dlaquesta•Cniv ,•trsitat litcräria. la • Facultat d
loduiina. la iteial Aceili'mia de Medicina i Cirugia, la Junta Administrativa de l'Hospital ílínie
Palronat del Sagrat Cor, la
so y a afligida .vidua Excma. .Sra. Marquesa .de. Carulla, fills. filie • politics. nets. germans poltlies. nelmls: lichts •polities, cocine, cocine politice i familia tota. en participar als ami's
coneguts tan irrepa:-able pn7• rdiia els pregtion ol tribal l una' 0rácii", piadosa per la seVil ill1111111 l'assistriceia. als funerals que Se relebraian denia. dissabte, dia 3, a dos quarts d'onze del watt, a Pe.sglOsia parroiplial de Betletn.

.

Les mieses després de l'ofictide. seguida la del perdó. per respecte a la santedtit del temple, el dol es *Sus per despedit.
L'Exem. senyor Nunci de sa
rona. Sen dTr2ell i Solsoha".

saillotiaL

'NO ES CONVIDA PARTICULA RMENT

Emms. senyors cardenals Artplollisbes de Tolodo• Tarragona. Exorn. sonyttr .t [lindos/te de València, iel Exe m g . Srs. 1ìislie3 do ila reolo tia. V1,11 1.1eytla. 'Filosa, Giconcedir 200 i 50 dies trindulgimeia. respectiva mont. als (pe ninta n iX/11 til t.zu ti ›taragi per l'anima do 1.11-lustce

pis' .

77-'1; 1i

-5
raao Ame strer-esseeneeAt

,
•se.,ameramemme

embieintelt .41111..s •

EN JOAQUIM FERRER 1 FUSTE
Morí el 24 del pulir «Libra confartat amb e's Auxilis Espiritual

(A. C. S.) —
Els seus afteigits esposa Na Teresa Font i Borràs, fills Ramona, Jo g ep, Joan (absent) i Salvador; fills poFiol i Assumpciú Pardo; nétes, germanes. germans i germans polítics. cosins i
parents tots i la senyora Maria Sanchez: la fabrica de cale, "La Cafiadó". raons socials "Reguill i Ferrer",
"Ferrer. Corrons i Fil" i la "Indústria i Comen; de Cale i Ciment", en recordar als seus amics i coneguts tan
sensible pèrdua els preguen que el tinguin esent en Ilurs oracions i se serveixin assistir a l'ofici-funtral i
misses que en sufragi de la seva anima se celebraran e.'ssabte, dia 3 del corrent, a les deu del mati, a l'església
parroquial de Santa Maria, d'aquesta ciutat, que els en quedaran sumament agraïts.

Hiles Joan Soler. Assumpció

PANYOS SE1ECCIONAT8
La fama que gaudeix la PANYERIA RAMOS és
deguda a la gran cura amb que tradicionalment selecciona els seus generes i als preus reduidissims a que
pot vendre les millors qualitats pel fet de tenir un
extens gir.

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

GRANS EXISTENCIES

Barcelona, novembre de 1923.
Per respecte a la santedat del temple el dol es dóna per despedit.

Vapor espanyol Sac", de Huelva,

vio i escalo, ami) Cilrrega
Anfarrat moll de Sant Bertran,
Vapor cspanyol "Infanta Isabel",
de Vigo, amb clirrega general i passatge. Aillarrat moll de Balear:. Con-

GARANTIA DE QUALITAT
Els panyos Ramos vesteixen i duren; són de o olors
sòlids, de bona llana i de la darrera moda.

Classes especials per a uniformes de funcionaris
de Banca i Companyies.
• BARCELONA: Pelayo, 10. Telèfon 4622.
SUCURSAL: Hospital, 27 i 29. Telefon 3469.
MADRID: Cava Alta, 44.

amb mineral. Amarrat moll de Barcelona N. Consignatari, Pascual.
Vaixells sortits

signatari. ROmul Bosch i Alsina.
Vapor italid "Tomaso di Savoia",
de Génova, amb 1 nìlllril,Ar,uarral
moll de Barcelona E. Consignatari,
Villavecchia. .

Vapor espanyol "Santa Cristina",
ami) el sen cquip, cap a la toar.
Vapor espanyol "Sagunto", amb
cil trega general. cap a Cartagena.
Vapor francès "Roubaixii.

COLISEU

Corta Catalanes, 595 al 599. TeMon 3 33 A,

Força, Salut i Vigor

MOVIMENT MARITIM

PER MITJA DE

LA

Vaixells entrats

ELECTRICITAT

Vapor espanyol "Rey Jaime I", de
L'Instara Electro-Teenle de Barcelona acaba de publicar
un tractat d'Electroterapla, per leametrel de franc a 1015
Palma, ami, cdrrega general i passatels malalts que el demainn, al uvera gran obra ruCdrea"escrua
ge.
Amarrat moll de les Drassanes.
en una parla clara 1 smitrIld. n 'notica la gran
tractarnent electric 1 de la manera que la elertriellat galt aConsignatari, Companyia Transmedinan a Aura amb els matarte del sistema nervös 1 muscular, 1
terrdnia.
fiteatre
torna la salut als debilitan& abetunes 1 delallIts.
- causa dels sunplornes de rada aren ea, manuctosament descrits r er tal d'IIVapor suec "Japan", de Manila i
el molan Sobre la naturalesa 1 gracia r del seu estat. Indica com la elec•
escales, amb auriga general. Amardesenrobra el current apropiat per a cada afeecul. I 'a/Erran:10 del corren/
,
1
cl
complel
rePor
manan
:ad c es fa, amb prefer•encia. durant les hores de
rat moll de Sant Bertran. Consigna• trr el /luid regenerador com penetra Undn:runont I S'acumula dIns del su:nietari, Arnau i Maten.
to ',Id . , 1 loto el. Arcana. exentant n acumulan' l'energia hermosa, aquesta
• N•drin de /a nraurona humana.
Vapor espanyol "Santofirtne", de
• 'a 'antilla bauria de IMsseir aduAsta obra per asnbentar-se de COSOS 111 15
Gijon, amb carbó. Ainarrat mol! de
a roa l'expinractO Un la
-, • 11-abl t s per a la salut. a II de len'
ss .
a 1 en serres que el riel cert 1 garantlicat. amb rus del auStre crentIlle
Peineta. Consignatati, Ramir Delga1,5 I Al ELECTI111, GALVAN1
do.
eserhau una sei; lila
1 "inne s a a fr m de franc. Matan! d'arrnIntOs
Pailebot esiianyol "I.uis Matupostal per roa,' a 'earreu segun aquesta pcerusa vitral' EleelrOlel alga
I maneu-la al luir, lOr de 1 Insutut Electro-TecnIc, A. PALAU, Rambla del
tano".
Centra, 12, prumpal.
Vapor alernany "Essen", dc Batd-

Diuntongii,
do novenibre, a Ms onze del mal f
Concert per l'Orquestra de l'Associació, amb la cooperació do
Veininent pianiata pIlo Ihós senyor Jan Smeterling. Direcció:
Enric Ainaud
PROGRAMA
I part
Haydn. — Simfonia en re.
II part
Chopin.—Coneert en fa menor, op. 21. Piano i orquestra.
amb
A. Botey.—Esglai (estrena).
Debussy.—Petite Sutil o.
Piano gran cua "Ateinway", cedit per la casa Paül Izabal.
PREUS, inclosos tots els impostos:
350
'Butaca de platea o amfiteatre amb entrada..
2-50
segon ainfileatre
• • • i• • •
Llolges, de 4 a 10 entrarles, a raó de 3'50 pessetes en-

trada.
Entrada general __.

31111111111111121•31311 1311121318715

11111111N113111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

COLISEUM
Corte Catalanes, 595 al 599
Telefon 9535 A

Obsequi de
la Societat

A3 ra, It,, 05 5''' - i nn Ins 1 a I. 5 muros'
de la tarda t a un miar( de /len
II,' la ud.
Exlt extraordinari de la
SELECCIO MAJES=
1. Actualitats Gaumont; 11. Vistes
de les curses de Sitges; Pl, La III, r• 1 nn • 1114,1:1 eni111,1 La mania
del rail; IV. La Unia de la mort,
enln e ionalll g irano de la
sar , Interprerat por Erren. Nlat nn,
V. Intermedi musical per Torran. s.
tra professors, dirigirla pol
II '-te senvor Josep nanuellas 111.
Gag_
bar VI. L'eSe1111v.
munl. El SU de la parrequia,
pon s la famosa novetla de Carlos
Dlekens, Interpretada inel prodlgirIs
nen Jaeg ie Coogarr.

PREUS,

"Nestif

Contra remesa de 25 etiquetes de les que van enganxades en el pot de la
liarina Lact.taia Nest:4, >es

regalará una preciosa Mita
i un bón nurnerat per al
sorteig d'una nina de gran
tarnany. Aquest sorteig s'efectuarà entre cada cent
p arlii 1 pa nt s.
Les etiquetes podan
presentar-se a les oficines
de la SOCIETAT NEZTLE,

Incloses el. impostos:

Butaca de platea o amentrada.
Entrada general. . .

2

pla

Les llotges, de quatre a deu entrado., • rae de DUES pta. l'entrada.

Granv:a Layellia, 41, Bar.-

NOTA.—Per al roneert de Alomenalle s'anuncia soparadainent,
por a la fundió especial 11 , 1 inatela
ala, e, de.paIxen levalita's a 13
quilla, de role ,t 'ad do la larda

eelona.

ge,

14.114.1/44+11.0444.4111144.0.04,4
apam.....sm11.1SMOIPM

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

PETITS ANUNCIS CLASSIFICATS
OFERTES DE TREBALL
n.

En faeilltem a toles les
i
OCUPA r
Wu• per.alles 1111e es.
•g• 11 ,g eil,ueael, i u lIsalelAll g a l 'Fil,.
'7•5 "La ProtecciO", centre. Indust
\b t , a11111. per 5.-er la fullee que pul
'- hb 1 inrign in4s. Ernveu LIJA .ggrl
Itinnbla de les FlOrtl; 111, entretial.
Viatjans a munissiO. Telandu•
FALTEN nats amln droga/entes 1 . que.
1112.
%mula.
ele 111 .

mEc ANi r. tlectriel s ta, fe; neeesasita.
Eserlu fe a; LA PI 81.11.1-

if r

1

FisTER per a ealxos de monines, Ion.
'lo ' 3 , A

ro7:
Hld;.'11V1T7nZu'i'

IAR

niecaMeraf, que tIngul
bona hierra. d'uns Urvult
noensstta. Eserlure a'LA PE131.14.737, numero 3.

AUXIL

per a ',dome s rorne,
l'oledtplo
de rara.. e nornessIta.. Esernirre
I% PI lit plITAT, nitmero I.

qbe donont
TAOUI-MeeanYwra fafranci.s.
es neCeS.

panyol el
a 1.A PI 111.ICITAT, num. 5.

".•

C4*T i adinero 9.

•

• •' •
•

NOIES s"ar enquetes a bis

muro' le,.

'
per a Illenns
tura.
nhammli alemanes, es neresslta. Eserlure
a LA Ii IrLICITAT, número 6.

un:retomes en l'uncl. Presenten arub
reletearieS, dtVell g lres. de Sol' a bou,
II 'arre de 1:/kriS, 119, barvms.

MAINADERA,

COMISSIONISTES .•

PROFESSORA

número 7.

DONA
I mimbrera, es neres•dla.
EsCrlare a I.A N'ELITE
TAT, Manero lu.

CUINERA

pe r tot. es m'ensilla. E. MINYONA 'cunee a I.A PI BLICITAT,
111 ronro 1 I.

•
7211`r221%1.3`-'
.:
ES Zuil,:.hae177,:.7)Piri;.',,:,', alub
110 n11 Imns

fa pon . arnbats d'%ralo n
informes. Bao: >M g Palea, 3i, le g• r. sna..

1101 . r.d g eg11111 rl rara de
In n 1e1r10. Faltar Granados. Inn, segnnn, l un
dorse a una del diveldlre... -mnra,
r..11.•

17e pel a linar]
APRENENI de
fa"talla
ral g ada, -1:1, bollia.

/me a taller de planos,
APRENENT emanrant rie seguida, es
nevessrla. Planeta, II. girarla.

FADRINES . ciaris.

Co

3 g , peer. pra.

DESITGEM1Z;

per a 111 venda. 1 la pla y a, a eonils-M,
genern-os, eten•Pent vermut 1 M1111A0t13. ' g le marea. 11101101/e ' /1 pre-ellgegg
iiilter reunir 4filleStoll rondiewins, donant
fermes referis nefes. Passela de la Imana,
número t5, prInelpal, primer.

mo Di sTA

falta, bona larIrma.
laelú, 2 S 2, segun.

DEMANDES DE TREBALL
.
Esedre„,ar,"
AUXILIAR T.: . ,7,...:.'::,x,':ar.
,,,,,,,,. formero 20.
CAMBRERA
TEL.% . n nrnel

!murga. Palde Iggfge.
NA

MINYO ..^

per -emir matrImoSelf)e 1111, n ••• desItia.
159.

10°c.

PERDUES

Aj u DA NT punddr de formes per a

TROBALLA
• der g /, -. ..11,01. cual. •

ratear, s'o/erra. Eseirtne
10.

c1111, manero 23.

de 91 anys, s iffir lx.

St.

rorro-5os, nle 4 a 5 de la larda, a Wag on:II, laIb, balsos.

im m'Opta per a estluel, gran ea:a

FIN yr‘ amb bose, /turna a 1 5 1111Inili,
edil g a g a eprantilal. El 11111 arreddl
..1 po.,,1111. >e 11 Il>1 . 11:11,1 al 1 • 111 . 1,1
,1111 I.nn tel . , 17, -1,e o, /dama,

••

1,1 I- tela
Mont,Tral. n'at in a n : Per Ill
ilustre (militeis. I, llIgaela per
u,.
a LA PI PLICIT.tr, u.
.115s.

.g
lo ritual, aereditada bous& de
moldes en .5 Onda, 011 111 taller u
••••11••••• a • •• •guraill tenda setnianal,
indll la a pron a. lloguer
vgell, 21, quadro,

„1.1.
•

n

c ijINERA d e 34 anYs. s'oferels. Es-

mime a LA EL OLICITAT,

COMPRES

II.

Ir, IIlirlIrlul
1 I re ar il:n 1 ais
l:i::171eia
CIMENTS 111a

AFRENENT M'un .a 1
T yr, manero 1 5.

CUINERA

mbalero 27.

111 n 111..1 . 0

111.11,1 I la, g• aill rama. Preferible 1.0111:11.unos .fdralia-llareelana• ESerlI g re II I.A
111.1.:El'AT numero 311.

r.15
e s'oe/2
10 n',,
MAINADERA Eseritire
a LA 11 111.1.

1111111o ro

AUTO ;:2.1.1:1;;;"..2";',a,s1::';,'('1'q
'''
1;1;T,7.

PRnp

BOTIGUERA

la n'E

cerraller d'obres aterir:al,
AJUDANT s'e/152,1s. Escrlure a LA
1 . 1 In1.1 rAT, irtinn ro Id.

s, 5'n d'ereix. Esto q uee a LA PUBLICII 5r, 1111111.111 12 ,

BARNIÇADOR, ',;(),r1';'.`h„Vir

pentInadors,
APRENENTA ella.
Setge, 17 1 4, 52,

N1111 do

CONTABLE angles 1 es panY01. de 33

21.

11. •au3,, s'oferelx. EsMINYONA erilire a LA Et131.1EITA1,
vulnero 22.

I
a 17,
. E'eri""
BUGADERA "P"''
etituttra
• r, 110111.

,11a. llar,,. 17,2de sis a

e gg Ir rlhI e lah • a in.
inistrta dins cambur.% a, n'CiI f• 1 el\ I \ Ii BLICITAT, número 3 I.

I, 1,5 1 . 1 111.1' 1 l

braOPERARIA -"
esir
urce.hake.,r "
rs "I Piga
Pv" •P

111110.

CORREDOR

fe? tolterst
°DNA Per
g. essI.
ta Escrture• a LA. PLIBLI-

IrQ al ten per 'rebanar en l'almea

No 1- v jognines. 5. 1..uselii, :10, C. G.

El 111.1tF.I-

enquadernallor, 5.01-e•

TERRENYS
D ' ,1 [ del,

.

1 5 ' 1'1 111 ';',i7;

n.

•cgon, 13111.1..

VENDES
DIVERSES
Ve g le 1 . 191;011i Coloren moda,

PELL
ELL .•
S„„,,,,. t.:mueves intita,•,A

APRENENT reo,. E,crlure a 1.5 PU-

Sauna, fano. kollusk3. Villaeruel, 42,
segun pf, '1 aller.

AUXILIAR innt!re,'fnaor•In.lgor.art:sedrelitirniO

TRASPASSO

111.1 , 11 51, Manero I ol.

•

renards 1 erharpni mes
PELLS •• Venir
/raids I barals. Villarroel, 42,

El 111.1e1TAT, Diurno . ° 17.

magatiem en Itur r•ens
liar de Barcelona. luda . . per a despals de tehli: 1 Irellaggs.
Itruch, 43, seg. prl. DP 2 a 3 tarda.

anys,
A UXIL I AR Ini , aiVi g rar. ¡le
Es criiire a 1. 5
manero le.

eleta,
A NIalard, /b uitre t'ases DOV 'S II Veleta,
n poni ennIrle. Bou remIllmitit. Raó:
Urgen, al, titiattioe.

que Nulimin aunDEPENDENTS n n ar /III sobresalir
sn100 emir la a ocupara% hatntrial,
que es 1151n en l'anunet Ile arruinen/o
%diento

mo Di sTA I .4 ,41'5A11:a de Mune, ß

rasa sena 1 a deruirill;
Stenendez Pelayo, tn),.
tur o a 1, pl Out,. pl

ELS ESPECTACLES
-TEATRES
Gran Teatre del Liceu
Temporada d'hivern 1923-2i.
Companyia d'òpera de primissimo carteillo. Queda obert l'a-

bonament. Als senyors abonats
a l' ú ltima temporada d'Opera
se'ls reservaran les seves localitats fine al dia transcorreguda resmentada data, l'Empresa disposar ä de les que no
haguessin estat retirades.

TEATRE TIVOLI
Empresa Francesa Delgado
Companyia dramàtica catalana i castellana. Primer ac-

angsvocitaric
- SALO -

KURSAAL TEMPLII "

Avril. rItvenCrerr, gramillas I solerte programa, amb tres magnifique astrene
Extravagancia (exclusiva). preriosa conierlia par 14 gentll artista Mal' Allelon;
Manes eontlnuea: Astuantats
la itivertitli,sinia tinta El rival del cherif,
Gaumont; La princesa tense patria l'evelirsiva), grandiosa 1 Interessant pe«.

Primera actriu, Elvira Fre-

mont
Avui. divendres. tarda, a
les quatre. i nit, a dos
quarts de den. Eltimes • representacions
DON JUAN TENORIO
i EL NUEVO TENORIO

Dissabte, nit. reposició de
LA TABERNA

p+4+44444.4444444+4....+4

•••••*444***44+++....***4
Teatre Poliorama

cola. preseutaila ande tot luxe I Elandiositat. int o epretaila per la enitnent

socci.3 especial:

Esteve. - Diumenge, a les tres:
L'infant que no sap son nom. A
dos quarts do sis, i nit. 1,a eitlace obra L'auca del senyor
Esteve. Es desatSa a et e illid aaula.

H44444+044+46+44+4444444

DON ?AD DEIS IONSEIS
.1'1:11

JULI VALLMITJANA
que amb gran èxit s'estä ropresentant al teatro Romea,
obra de la qual la premsa
bareelonina n'ha fet gratis

i extraordinàries lloances,
serä editada per

traordinäries funcione per a
nou). divendres, 2 de novembre,
tarda i nit. Grandiós esdeveniment teatral. 2 (trames! 14 actos! 1, El celebrat drama relig iös fanlästio en set actos, ori.losep Zorrilla, Don Juan Tenorio. Protagonistes: Senyora
Nicolau i senyor (tirantez. 2, La
famosa llegenda tràgica en set
artes, dels senyors Bartrina i
Artis, El nuevo Tenorio. Brotagonistes: sonyora Nieolatt i senyor ItimOnez, essent admiraIdement secundats per iota la
emnpanyia. Intermedis per una
nombrosa orquestra. Butaques,
2'50 i 3 pessetes. Entrada, GO
centims. Timbres melosos.
Nota.-Dissabte, 3 i diumenge, 4, tarda i nit, l' ò pera en un
acto, del mestre Millän, Glorias

LA ESCENA CATALANA

del pueblo.

en el sen número d'acinesia
set mana. Pren, 40 eimtims.
Llibreria Bonavia, Tapineria, i a tots els quioscos
de diaris.

>144444+1.114.44+1144444444+

Teatre Barcelona

44444+1144444444444444+11+

/TEATRE COMIC

Temporada de Tardor
Gran companyia de comèdia

d'Hivern de 1923-24
Companvla dramatice

ALBA - BONAFE

y Temporada

quarts de cinc, i nit, a tres
quarts de deu. El drama
fantàstic en set actes,

de

TEATRE NOU
Gran companyia de sarsuela, opereta I revistes de
PEP VIÑAS

Avui. divendres, tarda, per
primera regada a preus po-

pulars,
EL PIERROT NEGRO

it i totes les nits:
Los mosqueteros del rey

1.4441444444444444+44++4+4

Teatre Català Romea
Telefon 3500 A.
Avui, divendres, tarda, a les
cine, la formosa obra en cinc
actes i deu Traeos, d'En SanL'AUCA DEL SENYOR ESTEVE
Ni'. L'auca del senyor Esteve.
p ecorat dels mestres :t'Alunara,
Alarma i Junyent. Butaques a
2 pessetes. - Demà, tarda. 4
b:•les, 4. Dues comèdies de gran
broma. Preus pepIllat'S. La malvasia de Sitges i Don Pau deis
consells. Tres llores do broma
Vauca del senyor

IC o

Teatre Espanyol

Avni, 'Drenares, tarda. a les orla-

Grandiosa fIllteid popular a
Ines

4444444444444444444444.44

v+1144.4444444444.e 11 e.111 ee

-CINEMES--

Entrada I butaca: 250 ~tes
I. L'axil del din. El vetlerd modera, eiegani t plearen, e/) :1 artes.
LA SENYORETA MAMA
I Actas primer, segon, tercer i
quart, do Don JUAN TENORIO,
, PloUurenistat rou,nent
SANTPLnE.,
Mi. a les den: 1.
DON GONZALO I DON JOANET
FAN UN TENORIO DISTRET
11. Gratis
divertit vodevil en tr.'s
LA SENYORETA MAMA

tot
Demä, clIs s abte, tarda, a del: quarts
de van..
Entrarla 1 lettai, I
\ pes..ela
PER TRES PESSETES
DON GONZALO I DON Jr7ANET
FAN un TENORIO DISTRET
Actos primer, segun, terzar i quart
de DON JUAN TENORIO
ps r l'erninent trazie SANTPERE
:,11, a I., ci p o, reprosa del diVortit
vodevil en Ins actea
Al rei Ii han tallat.., les ales
DON GONZALO I DON JOANET
FAN UN TENORIO DISTRET

,-.444•444-4.4.144+4+:44,44+4+1.
Gran

Gran companyla de sarsuela
de JOAN VILA
en la qual figuren Roser
Leonis, Maria Lacalle, Francesc Gallego i Marian Osores. Avui, divendres, tarda, a
les cinc. La humorada en
un acte i quatre quadros,
de Pau Parellada, música
del n'estro Barrera,

DON JUAN TENORIO

SANTPERE- BEFIGEs
rle.

ELDORADO

Dernä, dissabte, tarda i nit

DON JU.lid TENORIO

04+44+e++..»++.044.444.+4
Gran

b4.04444.04444444•0444.0.041

LA GEISHA
por la notable tiple fosen
Ferrer. Maria Lacallo i 31arian üzores. Debut del tenor Jaurne Ellas. - Deniä,
ilissable, tarda. La Geisha.
Nit. El niño judío i La alsaciana.

l'immortal Zorrilla,
sts

•4+4+1/4444444•4444444~0
44.4.6•14.44•44444444~

ceatimetres.

DIPOSITS per a alga, Liferenta ceban

Teatre del Bose

Empresa Sindicat Musical de

Catalunya
Gran rompanyia ( .;-Joico-drainiltiea de Mercè Nicolau,
gnta per
artor
i dire»,.r Ende Giménez. Ex-

4+64~444+64444+64.6•44

TEATRE NOVETATS
Gran companyla Internacional acrebalice, eqüestre. eamtee I musts
cal. Director: Mr. Ventura Genneu

Explorant l'Atrio& verse, amb el
prIncep Guillen/ de Suècia

Adt 1, divendres,
tarda, a a.:
goa , di)
triat»i?, omoolitl
predi; ecOnielnies. I hit, a les den,
extracteillnarles
C. CHRISTIANSEN
campió 11. • 1
/11111,11 a pon.

'

ELS 4 DANGOLY8

Inalabarkt e s atitt, InasSe.S,
boles.

cirrcoS

EL CAVALLER FARRA

ostranriltriarl.
DON JUAN TENORIO
parralla en unipls(ifiL filVPP503

" viro, 1 melles

Saló Catalunya
ORAN CINEMA DE MODA
Notables seztets I trio
M111, l'ill'etliiri`5, moda selecta: el
grandiós iutit, se501115 trienir:

CIRC EQUESTRE

(exclusiva especial Con/nonti. In

toro-sants 1 atrevidos cacen, /lo
fores seivatges. Exits: La trena
d'or, &ama formosissim: EI. mi11005 d'en Pece;, de broma. No
doixot de %elite la SensaelOnal
pellieula Explorant Africa verse.

1eeseeet.s.fte»..eless4+5.

nas,

The Arqués;
Miga ins.
Entrarles emnig,.e3 n e ts aniateltta
riowns Pompoff, Thedy 1 Erran:,

Nev.
a r Ceronie, Silva r Kodak
1 ).-111a, tarda a do; tirarlo Ile cine,
rendirte ee,peelalt MI, a les den.
Diumenge, tarda I ni!, colossal,
II ogralip•s.
Es despatxa a COmplalurla.

IIIIlIIIIIlIIIIIllIIISi

AVUL DIVENDRES,

Monumental - Pedró

Walkyria
rEeendrei. : El corrillo de Charolaie, Ii I Carrera: La flama de
la vida; Aventura de Marianent;
Fetty en un dia de camp; Decaciencia • I grandesa. Idurnenge, ni%
e,trenest La maltee del Farad, 1
jornada; Gessamr•

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

INAUGU-

Asir r, diverldros, El cornte de
Charolais, Caprleis del destí,
Carreres de grans cotxes i motos a l'Autúdrom de Sitges, El
tren número 24, segona jornada; Chlquilin hosplciä.

RACIO DE LA CAMISERIA

BARCELONA

a instructiva; Trencabodes, interessant comedia di,iniatica.

7 DIVERSOS ---!

interpretarla

4411444+.44.04.1444+pelee

t

per la sinlpittrest

artista Viola Dalia, en les seves
mitlors creacions. - Diumenge.
nit, estrena (le la monumental
.cinta Un nuvi massa perfecte,
del selecto programa Ajuria.

in ues 1 Petilmes

6 HORES

Expo g ició Internanacional del Moble
i Decoració
riors

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia

CASA

divendres. tarda 1 n,t, evtraordinarls programes. Les poi - ticidninnes El cap de bombera
i Abrí d'ença d'Eva; la bonlea com e dia Els amara del campanor;
jornada de la pollfoila trerrinelonant arirlitnent El tren número 24.
1.a reetno , a cornil:tila La meravelloea
idea de l'oncle Enric 1 '1 gcantliCct
Illin Qm.:rica El rival del cherif.

Magnific espectacle (Fan
i M'esa, constitimix un
acabat conjunt de mobiliari modern. representat pots
models mes perfectes de les
prirneres cases nacionals
estrangeres. Secció retrospectiva, formada per diverses estances amb mobles
i objectes i decorad(*) de di
ferents èpoques i estile
apropiats. Sala francesa.
iimb tapissos i objectes do)
Guarda - mobles Nacional
Frances i Galeria d'Art
Contemporani.
Superbes colleccions de
tapissos de la Casa lleiai.
Exhibicions tècniques, amh
interessants aspectos ilel
1)n:ices constructiu del 31nble.
Concurs dc la Casa Mo'desta: 25.000 pessetes
premis. Mobles de joguines.
Biblioteca Fotografia
teriors.
Preu de l'entrada:
UNA PESSETA

44444•0.0444.04.0.0444•11.0.
44444444444+9444.664444.

Pa/ace Cine
GRAN SALO DE MODA
PROGRAMES BELEGTES
Avid, divendrült . tarda 1 nit. gran:
pro g rames. La forrnosa ceinUclia La
meravellosa idea de l'oncle Enric;
In pollüncla liedrurtiva La pesca
d'ostras; la rimara El cap de bombera; ..1 Illin extraierillitari La trena d'or, per la emment artista
I.. • wls remorinuald 1.0111(Ida El rica/ del cherif; ii lioniea
comedia Els amera del campaner.

11444444444444444+11444414+6

RESTAURANTS

14444+1.4441/444+04.0444444

CASELLAS
Carnee de Santa Anna,
(Prop deis Rambla)

yergae»,.:-C

tc,,-tru-J•

)83

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANI
6-VIDRIERIA,
Telèfon 1378 A.

PARC DE MONTJUICH

entes

4444444444•+444.444+4444+1

AFICIONATS A LA FOTOGRAFM
Revela, de p g
1 tul tr e ball de t.diuratort_ be ceniel al cap de

TAPHJSOS testats. La ra-a rodo i t,te.
taca trEspanya. E-p e dan/al MI
so ,.
Esp951c14 porMalvdit
rplaslros a ron. gravats. oleo g ralles. ele
3
Fabrectieló de alares I muslime:.
europeas' sonse visitar acinesia rase
3locitfaleon. Botero. 4 tilnal Porte

rerrii.sa).

IM1n1,

Füricl de Froducte; Ceràmic;

Ra;ctcs cc VaU:nciai arti.
des de construcció

C8Sililif Vicens

th.spacx: l'anees, 72
Te:6ton A. 5090
Fàbrica: Carneo Benavent (irá
xim a la Travessera de Sans)

BARCELONA

Salbú 'LA OCR'
QUALlTAT

Fabricant:

A'-ER71. MATA%

glamizzzazzianumminclis Ei113241Z7:27;15.7.7.,7Z312

111

pati Blau
u

Grandiós

èxit del

Jazz-band VILA

111

4444+4444444.4•0.44.44.44.
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11

Plaça A. López, 15, Telefons 1644 A i 848 A

pels

rainto.ns Pompoff, Thedy I Em1J.
,e1:11f . 1, Eexit e re ixent de Ele 6
Victorias, notable): eirlistesi El. 3
Morandi, formidables saltado,. Ele
3 Bryantes, Vitrina' ti".; C. Fonta-

BARCELONA, MADRID, VALENCIA, SEVILLA, LLEYDA, SALAMANCA, BILBAO

iM11111.

card Fusté i pronent-hi part
Roser Leonis, Felisa Herrero, Francesc Gallego i Carlos Rufart. NO, a les den.
La formosa opereta en tres
actes, del mestre Gilbert,

DON JUAN TENORIO

reprosa
La señorita sin nombre

Oficines centrals :

per Feminent bariton Ri-

Avui, divendres, tarda, a dos

divendr,. CommornOracid
/lelo Fi/1 , 1s lidl»,t3. Tarda, a
quarts rie giran,. 1 fin, a un ¡pulo
sis s den, Colossal programa de Tenorios. Catorze actea en una nit.
1. II grande', lt ata 111 ,1.•1
DON JUAN TENORIO

EL NUEVO TENORIO
Superb decorat dolo mes reputats
et, cenOgrals, dantastIca presentar:al

Uralita, S. A.

LA MONTERIA

ROJAS - CAPAR°

EL NOVIO DE DONA INES

Disnbt ,‘.

x 250

o.

TENORIO MUSICAL
Gran esdevenlment artístle
La popular sarsuela en dos
actes. de J. Ramos Martin,
música del mestre Guerrero,

fISSISUSISISSSSISISSI SI

protagonista O senyor hojas:
II. k.1 {nocular Urania en set actes

-O -

REVeSTIMENTS ( Xapcs "B" de 120 x 120, 120 x 190 i 120

TUBEIIIA per a baixades hipa, de diferents diàmetres

DON JUAN TENORIO

Mt. a les deu.

PER A

Valentene 1 Atiza Toril.

Companyia de Comèdies
Avui. divendres, commemoració dels Fidels Difunts.
Tarda, a dos quars de cinc,

( Pingues de 40 x40 cm., colors gri; ciar i roig.
( Xape5 ondulades Canaleta de 120 x 75, 185x 114 i 250 x 114 cm.

PER A coBERTE3

artista Lil Dagover 1 IttitOtt
lein.
NOTA.-Avni, (lis-emires. 1 tlem4, Cissabte, rle vis a aun, es tleepatzaran
laques numerarles per a la sesalla especial ne les Sis Ce la tarifa Ce diumenge..
Pimarts. al, del rorr, ni. estrena Ce la g randiosa paillrula Eugènia Geendet
lesritisliar ›nrerprfolunció IIP la "Metro", ti/ s is aminenls artistes Rodolfo

tor
JAUME BORRAS

I URALITA
material compost exclusivament amb amiant i ciment

CIREAIATORRAFIA

hut

UNE

esi
rl
rl
rl

Concerts

tarda

FI

II
rl

nit

CAMPS

SI

e44444444444+04444444+011.4

beeereae~o44444444~
• Sortida de teatre I
A casa BON-TEMPS
I Restaurant especial en pers , ostras. marl• n • , .g , avIrarn l raça.
Carrer cm Qurntana, 7

reiiihe.4.044444.4.04.04444.14

I PLANA.

SECCIÓ B
Rambla de Catalunya, 41
Telefon 4588 A.

BARCELONA
e1111•••••11111.1113.111111IIKEILEIBMIEZEICIIIIIIIIIILIZZIO 111131.

Cabe% !Ana

PIANOS

Sovint, Antle <ls calrOls blancs, no's trobs
a guanyar-sc la vida. Eta catulls
llanos fan veri i generalment cs talg Cele ec.h
per a donar trcvall.
Alzó encara es pitior per ales dones. Und
.vellcsa prematura F eb destruir ena Iclidtat C0111 1,
allunrar a la dona dels licite goigs de l'amor.
Us he i dc tenyir, si els cabells tia.% an
sehen al vostre cap. Us besa de tenyit drastgiiiia
que l'enoni: de la costra jovcrV:ut aFari- gui.
Uscu, roe alzó, VirtiCarricat

m

5J_
e-

Roca O.
ex-dependents

Diana-Argentina

Mallo!

Excelsior
Astil, 3. El tren númer 24.
Vistes presas de les carreres de
l'Autódrom de Sitges, Meravellosa idea de l'oncle Triquitrae. Aixi des d'Eva... La orlsi
de la vivenda, El cap deis bornbars.

de les cases G, Matacits i M. Turón

Mides de superior qualitat preus limitats

CREUAD:"..;

AMB MARC O( FERAJ

Cinema Princesa

'a

Telefon 1371 A.
Avui, divendres, programes
rio gran eNtl: Chiquilín l'hosplclä, ell la qual prmluorid n 1.s
...la dan un gran actor el petit Jackie Coogan; L'audaç, interessant film de gran argument, creaciA de l'eminent
Charles Bar: Quin migre tens,
Tadeu, duee; parts do broma con
tinua; Budapest, preciosa ein-

AIGUA d'HORLINE

Sublim marca

R.MARISTANY
Casa fundarla el

Carrer de Sta. Anna, 39 (oreo del Portal de l'Angel.)
A1111111111111111111111A111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l .III

galt

DE CORDES

fintwa cifrfilica s P ro g r < ,1iva • clic,, :, in dierivi v a. practica d • uaar. gua rito,
cut.% 1 seta vatio color al vostrc cabcIl i cl &izara undulat i

1870

PRODUCTES HOrs'LINE:

COMPTAT
PLASSOS i i. LOGU ER
AL

•

AIGLTA d'HORLINE (Priltira progreci:va por si, iohel, Mant.i) D. • OCIO'
LATOS! (ectio 1 ino(trislu), e. roi vos (moll adherreds): 030. • CREMA (esto
les arrugues), z'so. Al(tUA DeNdaRICA (en comprima, etcrvrecrrosl: s.'
DATHOL PIONTRY mineral, per a brin" dr acta.). 330. - SANIBEI. (ne ur*
penan, el baysrhum prr rcienereir el cabc11): 530.

l8.PlaoCatalunya.18

Digesit general: Establiments DALMAU OtrditES. S 4. • Passe de l'Industria. 14 .Elarceionr
•

wAraleuzwiesseaMMINNAZillnell.'
7

.

Oroffiolormilla

Guareix la Tos, Brong- 14 6 samv 'Isomoraqnj. 'silln

pals, Ofec, Constipats, etc., etc.
El preparat defectos mes ràpids i segura I el més
econòmic. Venda: Farmäda Poch, Princesa, 39, 1 3
Can

Segalä, Rambla do les Flors, 14.

Neenas1.7n1)=.71.1...

