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conver.ta recent explictvein
•• tircuit ha de portar Facecia
u i 2 qué ei devia que la proahituat d'aquest mot íos cir. CirClíit. El InCri nati circuitus
7 •211 la i de la terminad() ¡tus.
l'accent hi queja sobre
la salaba cid; el seo reflex
',su d'ésser. llanera circiiil, com
ti,fus és flnid. Si la i de la
iitts hagués estat llarga.
el mot eirroitus lumia estat
és liccent hi hauria caig,to
• dita i; i solament llavors el
e ataiä de ri-ruitus hauria
circuí!, que cscriuriem rir• a rirruitus, é intlubtahle que
•• flex català ha d'ésser r:reuit.
pronunciar rirrUit. Ara, quins
ser els reflexos de !iratuitus
...rosr En el DIcciorari Orlotrobern gratig it, pera Prtuit.
• diferencia d'accentuació és
-1 1.- • que en els diccionaris
.'s en drecar la primera edició
ílt; icecionari Ortegritfic--entre elle.
It:ecionari de l'Acadèmia Espanyo
figura gratuitos ami) i breu. pe--la.
7Z, frtost,,s amb 1 liorna. Per?), com
• l'enistélcia, en hat í, d'uu
1nr!uitus amb i bree (V. Dice. Freund,
el Te s aurun. etc.). ne hi ha raó de
ataittenir un forttrit en front d'un granilt i un ri..ruit. Podent perfectatnent
,'iu:parar l'accentuació de fnrtuit a la
gratuit i rirruit. com fa litalià. que.
a l costal de gratuito rirr,íilo, dio
f nlaíitn. Es per això que fartuit epanixera ca la segona edicirt del DictIctnari Ortogràfic, escrit fort uit i
itar tant. T . així, no se rä solament
9,20 i eirruit que haurem d'esme'l ar la pronunciad(' habitual. sintl en
1, 9nit. que caldrà pronunciar forttiit,
Afluí! •
P. Fabra
ERRADA IMPGRTANT: En la
ee ver,a anterior. a la tercera rutila,
diu trnir ha de dir trabar.

donar a l'Ateneu gironf una
ronferancia propugnant per eo
quo en (lela descentralització tht
la nostra cultural, basant-se
una oposicid entre Barrelona i
Catalunya. Es un tenla prou
lateras per a demanar el comen_
t art. qtte fa 1We convenient un
fet nou. Gario l ha comeneat a
puhliraur el seu troball en forma
(remados. La lías te espiritual
que germina rn del res
nado del fogar cultural gironi,
litt estat trasplantada a un amIdead aliferenl. i
de temer que
im la niassa anumfa, sense liloal
a glut ina leetors d'un diari
pneament informa/tal la seno
eficäria sigui mala. o racció
n'esdevingui y ola raproduents
Es perdió:- de !retire les eleliendre qilestions le raltura del
mare lo noble precocupacid in 141, , • 1 ua I ell (111 n\ nasqueren:
brarn n IPS hes sevrs esséncipe
rnée puras. en queda sovint non'A n . ale lois (re la majoria. la
critica, ja en Si fl'n part
inenläria i
plan justa. Ti'forte As espiritual/orad dostrue'tu. T mollee vagado; s'arriba
per aquest ramt a no poder
marrar la líala divis nuria (pie
precisa si es Imita d'una maniobra derrotista n (runa bona
intenrid rdaivnrada.
En el cas artual nffrenia te
possihdila enritusió. ei que
la ronfer;Mcia es tonarnenta en
nn (el real. c o rt. indidda1,10:
nìi no exelusvament refala.
L'abeorrió per les riutats tentarulars n Irls honres i d e les artivitals lot-ala, As cosa massl
evident p,r r. sser twrh ral rsmenfar ti ronfinuarid
defeelp permliar nos_
Chit o
t re: nllo os !roba u tot ornen.
Si l'habitant dc Siriutu. nulo hipnlidiratnent sunosa
oh_
servador ite la !erra catalana
vorneit
att
rondemnador de ti
harrelonina. visitis desprAs
onalsevol rontrada europea de
eirtlitzark1 illten571: vetarla nn
fenomen sernMant. Cm7iel ronteit bao ronfe s a en una petita
nota. dienf que es trocla d'una
tara zenertil. lii ti mol del segle. Per ;n haurfern volgut nn
maior arlariment en hr nniversaldat
i una menor vi-

xentjsltì
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CUITIY, SI ELS PLAU
Tot Govern té l'obligació de fer
les coses bé. Peris la dictadura, per
damunt d'aquesta obligació, té la de
fer les emes depressa. Em penen que
no he dit cap heretgia i provaré
demastrar-ho.
Un dictador s'enmara del poder per
implantar determinades reformes, per
procediments räpide i expeditius.
cindint de tot l'aparen de garantice
més o menys ficticies que consten insultes en la constitoció i en lee Ileis.
Tro'oariem t'ora de lloc que un dictador, després d'haver pujat a la cadira
gestat;íria. s'exclamés ingenuament:
"Té. ara no sé per qué he pujat aquí
dalt!"
En tina casa comercial. aleshores que
hi ha una crisi i que per resoldre-la
és /lomear un gerent nou, hom suposa que el gerent non porta de cap
iteres iniciatives. Si hom no suposés
harn no el :laminarla.
Un cap d'Estat no és ben hi un
Callri de gerent acordat per un Consell (EAdministraci6. Es tul !tome que
sobtadament es declara gerent i
posa com a tal, a despit del Consell
d*Administraci6. Aquest limite. no cal
dir -ho, s'adjudica les facultats de gerent amIs el prop)sit d'exercitar-les.
Ens queixem per qué la gerinicia actual de l'Estat espanyol no exercita lee
seres facultats? No! Si alguna queixa
gosariem a arriscar més aviat es refcriria a la lentitud amh qué es porten
a terme algtines reformes temps ha
anunciades. Sabem de sobres que legislar és sempre. itdhuc quan s'ha suprimit la rosa del Parlament. una tasca dificil. Per, cal reconèixer que la
principal difkultat prevé de la contemplació dele intere s sos ereats.. Qui
està disposat a prescindir d'aquests interessos i porta a dins un pla complet
ele reformes. pot escursar molt cl camí.
Ne Fe just ernhlidar arte mentre
estan en gestaciA les grane novetats
legislatives, la vida del país pateix
una mena de collapse. Hi ha un sens

rosa fan delirada, roan rapar
Plasm,'i n! l'arada raleara tova ale
la nostra :mima roneeliva. no
es (MI (111/1ar la sensacir, aire
es ju g ui and) l'Pqnívne, i s'ha
uPa s
fer sempre ami) lemor4s
respecte i tiC srrer sentit de
reeponeabilitat.
T..a vida doseentrada, confusa,
desga alada i frisia de le:- ritttals. As ja un thpic roma. són
molls ole que cernera, cona afirma y a t in assagista, que la tenrl n nria moderna a lea moneen 1 naciente anetropnlilaness. repriseala tina verifablo do
la cieilitaació. orientada en la
falsa ruta dama eada
vegada n'As punyent. 'role als
que paleixon Pli la tortura in:1,1(.111;11dr dol troball quo/ idui,
han t nagual no solarneni ren s-eia
egoista de la pan del camp j
la petila cintat quieta. sinó
tendré el er,nvoneianent (nir fora
de la Huila cine drsensfa i
alueix. el pensament pron una
tea ir feo:trae i novela': p r ei
ditint los idees claros i estiranlitnies una rullura ma t s Personal
i afinada. Sdn anneels prinrinis.
per tolhorn adtnesos• limilals,
perit. per conlingancies ale la
realitat que s'han (le tenle en
entupir pe ruin', In vida moderna
no mal preseindir d'elles. Cal.
acules, per una aceid intriligetil
aralfnnear fan! rom e 01ui (da
ofertes marine de la rone e nfraeid, exagerada. perii nn servir-se
d'amiesta tara univeraal per
posar enfront (runa laareelana
raltinanirula ama Cidahnlya ToPPInga.
Ea cié

(111, pan a re_

collir la varietat espiritual de
la nostra terra que ami) encert
esmenta Caziel, i tamhé per l'estimul patribtie del nost re renalvil/lento som potser dele poluta';
ano mes chau preocupat
combatre aquesta absorció ettltamal. Tant les nostres corporadone roan la iniciativa pactiru_
lar han l'el (at aquest santa obra
positiva. Així ul fheil de constatar els intents de la -Mancomunitat dintre de bis liman_
eions rn qua ella (1. 1? Inmute per
estendre erren In cultura, dels
gneis intente, ea l esmentar ema
més itrressals les PUMtoques i les Escotes téeniques.
cada din més PSt.PSPa• Lagie (le
que. donada la modast in (le mi.jans anub qué es desenrotlla. no
pot ter la leerte sina d'una man e ra paulad ine i lenta i DO l' n1pida i completa rara. vohfria.
Pera el fet importara, per tu la
qüestitS avui debatuda, és que
reenerit hi Asr.
QuA més illusionador que el
bell somni d'En Hazirtl: la xarxa
d'Escoles i Institurions de milDiem PSieSPS per tota la misten
terral Perb t on, tornar-lo realita t ? Neu As sois qüestid de cebade: el problema de In eullnea
supelt ior An quelemn molt roan_
pla n que no s'improvisa en el
II e desitjai. P e r ron, que
sabem el que val Haziel, ene dol
qm . noto un a firionat imprnvisi
el prole/al' d'una organitarmió
ruht tunal enlluernadora, peri,
contrilmint an la dosorirnfarió amh la imalge dain
impossible material.
T.a cultura cine rein en els
ternas moderas nuanstninsament i s'entrelliga anal,
tA lee Seres imperiosos exig:tnei e s• Mai el. he estat nn enamora! de i método eientífico tasar_
rnhnir. de Enhile de detallismr,
de la idea fra g mentada en paperoles: tampar de la eianria
fahriraila en sarie en ele labnratoris gairebé tayloritzats do
Nnr(1-Ainarica: ` perb inalarat ies
mas sua g eetives I Inés chi/todos
enrula-Tolo/1s flautines. etuI roro_
néixer nute per fer
j no doecruhrir ma yos MediterraTlie. roriginntitat Inveetieadorit
i la dea personal timen de fo nannInr-se nvni en una extensa
tunee ele t on jana de cultura que
sals poden donar les enarentra_
clon; urhanes• Aixa paadiaa
fe l natural de t at 1,711ralifzneirS
d'E s:ralee i Inslitneinne su p eriores one a In rititat }roben
tarnbA el nueli ele persmirs alta
neressiten. Es una rosa triela.
pera rerta, que la cultura depan mol/ envird (Iris (actora
ermVarnire l sorials (mareaflPiXPI1 thun raudal. i sra./teta
anurst desenrntlinnarnt. en 1111(
d t asser_ne la causa. Es la lirgica
dels fets la que fa que els (Piltres ettlIttrals suneriors neixin 1
trobin possihilitat ale ereixemont
en lee grane netas: vnler-lee ter
anad ee ata ifierilment. isoaladeg
a ( aiferents indrels. pot Ass,•r
Den') en
la nriiel ira no ín., possildo acune

saerifiris. Cal tlie-ho
tal con, As, perqua ab noble Se 11
deu la verilat nua i binnen.
Per adra part. en esfera mate
modreta• force ha fet la iniciativa particular per tu arompanyar ele intents de les nostres
corpnracions. Lee eulfures locale, amb els selle delicals mansos. comeneen ehe ronstiluir
nuclis (blinda/s . afolle (rars (me
s'anot»enaren soldarle de retal/ puya ferien ja al sea enlorn
una rapella de fide!, enmpanys.
L'afinar/rió l'oraanilzacid do
la rulfura eornareal va fent_sr:
tul dia AS tan .ateneu que s'obre.
Peltre tina 1-ti/dicten; un pes
rihalir /aria o ea reforma: una'
nueva aseneiarid (Ir :111./Sieilo SoN-Mirasen les cnnferanoies i ele
eeataa'r'rt a: 1, ‘: comenta un Ilibre
eu e , llenen untt idea. Es ¡Tuno,
tamo nup el reiht' ixemen1 d'un
noble porla arreu luna florida
de rullurtat de la qua l mnil so-

vint sto sois la llavor i restimul
sitió lambe aquel' ajnt material
qita lat tat posea-die provenen
la chita!, mal reeelosa, ans al
contrari encortttjad.,ra de tan
noble moviment.
No hi als l'oposició Piaré Bareelona i la resta de Catalutlya.
Barcelona. ami) els seus gran,
•lefeetes. te tainliA grans quali1 ate. Detentes i qualitats que no
sí'm nitres que els de la !lastra
Itaca. La seva marrocefälia no
As arlifioial, as el re.aullat (le
ralta anuble:ir') d'estendre els
fraile del sen frehall /HAS (atila
de Ins frontri p s de la farra quo
renvoita s Baredona, ciutat de
categoria mundial, no da'
monstrtMe humor painlitgle que
paleixt Catalunya. N'es la ronerrria i el coronar/no/t, La eova
grande 0 :1 ata la de tots els cael Set' negareln misaltrre mateixosts quan
lote els que la Vel1011 l'hi tenreneís de les seves Mines enclon fofa la doleesa
de la riostra terra.
Com a resurn del seu poble.
As lana cadalana• No As renta la
deduorió do Gaziel neeant-li
ralalanitaf per la imporlätuia
tottirioa de la pohlaHd no mitfulona. Fat un ireball que ti n alili un-Mientes de cultur a . no
podrä eilar orla manifeelarid
harerioninao expressió d'una
callaira nue no sigui espreffirament catalana. Tan entalana
d'anima. ene la ,Ióna aenernert.
evidead fili é ata Barcelona
ha refet espiritual/non! Catalunya: i no sols en ns nnitat, sind
trunhA en la variotal.
dr les seres u °marques: de la
so y a histaria i costuras. Iresore
frart i eancons, netivitat i trehalls possibililats i esdevenidor
ha retal gairehA semnre inicial
amorosa-un-10M . (leen/leerse/Idantent. des d'e Bareelona. r fins
els niat s imito, que /tren-laven en les viles Ilunyanes
Malicia/1es, luan estat rornllits
aelosia, u atan satt 1:inri inte grant 1 ben viva del for
del renaixement do la nostra
culturm
No. no pest dir-se amh cap
m e na de fonam e nt 1-111P rnP051eiA exieteixis Per aixtu As amereseari i perillós despertar recelo sense entiSa. Un maleta
ideal ell o e i , 21 fi bil Int s. A ta
vertebradm que sembla pum/lanar Gariel. S P ciii poi ona-usar
una ¡ultra de mojan' ambicift.
sempre viva. en In nostra renaixenea: In de C.alalutiva-citifat.
1...hrea geogritfira és prou
f a 'raer ivit al 111'011 d'especia. perqu' A sigui possible somniar por
al futur—andu relectrificaeid de
la indastria. la t'anides:1 dele
tranaporte i l'aprontan/PM ade•
qtuat dr tot oc les rigivers de la
territ---Catalunya 'cm una gran
unan t niel rcapol llana.
En tant que ;Osa arrlhi, morirte la permenbilitzturid matua
es fa rada ve gada rnée :11'0119a,
pot assolir-se facilment aquosta
alta i superine nnitat f i n la eut_
tura• rnitat fela (let rerult
toles les mal isaciona prapiea,

"Mú
Srie bare é inrif. per?', Iln de adra
cl ppobl
rila
t i fi';ar('
t .at
i c :a ftril ni t (P
pi s g
e. . r,
n
l ob)a e
n r, ai
Ira (literenciaria
i voldria un , al lelo,
do la cultura ea? 711 ,111,1 putztti
empelt an-s • hi. com una branea
Més, amh la seva torta NelliOr,
leh. tisill/liori7r1s1 ;1,1721 pa nir.

ror:ruil dp

(i'a en lee ruar.: de cada
amo la pan de 1;1n:dura. i
n'As que res, enflit. a ha vora (le
la mar . el reeó ere torra remas
d e le mime.
rer :laxa pna parlar sarrena metal de 11 ¡ aja:sacia d'opnear
raltra Calada/tuya a la nostra
Seillilre 111.'4 estillialra ¡tau
la eintat (lo tule els ratabite,
eres PI Sunyer

wommagga../.«.

fi d'iniciatives partieuiars que no es
reartzen esperant el toinh que han de
fur les cireumstAncies Hl ha el hmcionari que no compra roba d'hivern
en un-visir, d'una CesSaiiiia que l'oblig ui a aprofitar la de l'any passat.
ha ramo del bar o del café que eslava a ptint d'eixamplar el negoci
que ara S 'ailira ilergIlir no cap ( t ilines normes de trehall prevaldran en
definitiva. Hi ha el rendista que no
fa cap inversi6 dc diner fine que concejal la politica_ eceniunica .
Aquesta expectacit, és sumament dolorosa per a l'individu i nociva per a
la eollectivitat. Tethom té el raona1)1c elesig de saber a quina carta quedar-se.
Caries

leidsvila_

UNA MUNTANYA
ESCULPIDA
A G,.,t,rgja . pum (I'Mlanta, hi
ha una mtintanyal, la atote
Mountain, que per un deis costals fa un espadat Ilfs roa/ un
mur. La Contederacid americana ha decida 1-, sculpir en ruines/la gran superficie una hala relleu gegant bufe seixtunta un m eIre (ralcada per (mi/lamino/ter la
fi de la Duerra de Seressiö.
El procediment usad per realitzar l'obra éS wat 'n'eres sant. S'utilitzen aquells regles
articulats qu q e ronelxen amb
_el nom de panlagraf, que per-

menten d'oblenir autnamilienlaarn1 la roprodueeM engrandi(fa
d'un (Nimia resseguint-ne ele
ontorne anth un estilet n un
Ilapis.
Por eseulpir rimmens mona_
n'Ion,. ele arnortrans han roastriad amh passnrnä de ferro un
pantagraf gegantf de 71 metres,
Miljancant un aparen relerlrie,
eis ennstruelors resmegneixen
la figura modelada por l'escultor 1 pasen en rnovIment
nroplament electro - pneumätic
que areinna tina halada de
marlells per pirar In roen. Teta
aquista maquinaria vit suspeen,
en diferente hastiales, !ligados
amb (ableß ale flauta de la snuntanya.

MISERIA
(Del

nostre enviat

Berlin, oel ubre.
Fins a la tercera aelninna
traquest mes es podia dir que
la miseria era una cosa de portes e n dine. d'interior. Els eadeveniments de Ithenänia, perir, varen precipitar les cosea
i l'anormalitat ha feto la Sera
aparicia tI (meren. Dilluns, dia
22, el dolar valia 45 miliars
de mares. El marco de dissabte al dilluns, havia perdut un
cent vint-i-citne per 'cent del
seti valor. Quan aquest article
es publiqui. el daler valdrä
reta, dos cents minare. Entretenir-se avui discutint si et
prolalema alernany iii solucid.
(`S una cosa d'aeadarnia. El problema monetari es un enlute
tan enorme que es menja de
\in en viu ractivitat d'aquest
ImIde. Si rhorne no linguae les
disposieions .que té per crea,.
re en el mirado, es podría suposar, veient el que passa, (Pie
estera davant d'un cas perclut.
Ara, ele das grans problernes
Salta aquests: tenir pä i tenir
mares. A les holigues es produeixen escenes típicament revolucionäries. Els botiguer;
obren la hofiga de mala gana.
porqua tla policia el Itas mana.
Aixit per un cantó. Per l'altre,
ele botiguers no poden donar
arabast a vendre. La gcnt nomas tés un pensament: evitar
que els mares es desvaporin a
la butvera. i per tant connerIm la moneda en coses, i sobretot en coses de menjar i
heure. No hi ha cap bedige
Berlín que no 2..r atideixi d'una
!larga rata estesa a t la porta.
La gent d'aquesta ene . aguanla amb has tial l la aova exaspe_.
raci6 i el seu panic. Compra
fins que té mares. Es corrent
el cas del comprador que comenra a fer cua a les dues
la tarda. quan les coses tenen
un calor X, i a les cinc, hora
(l'arribada al mostrador, ja no
prit enmarar, primita les coses
limen un valor 7.. da us poden
figurar arestat (Viuda/ (le tota
aquesta robra gent. T.rt
',wad i el panic es 1rallueIven
sn y int en el saquei g par i simple. 1 lambe us poden figurar
la ronfusiii que regala a /les
',Migues. Els preus adit el pro_
(lurte de l'humor del hotiquer.
De vegades romprrn una ampolla de vi del Rin per quaranta eantims 1 d'un mima de quilo de margarina I/. en
cinc pf-resurtes. 'Fit estä rapgient perquè la :real ha percha!
la carta de navegar.
El mateix que passa a 1ns
hollarles pasea a les cases de
eanvi. La ramit o esparverada,
envaeix les rases del canvistes. Es la nostra batalla diäria,
la de tots ele estrangers de
Berlín. Com que P I) aquesta
batalla ens hi va el dinar i
sopar. fonim idees malt (dares
i fem 1,-,t cal que s'Ingi de fer.
No ens estem de res. No és rar
l'haver de fer tota una tarda
de cua per tenir els mares per
anar a sopar. i encara as raes
eorrent l'amar a cope de many
anda persones de lotes les. ray es. La solidarital humana, davant d'un !ros de pape n amh
de ceros, es trenca
ami, una faellitat que fa caparne ra r.
Els cerrare traen un aspecle d'annemalitat. Tat policia no
(letra arralar ad centre de Berltra les c,,Iles de destorupats,
pora iles dones 1 lee el-tahures
famolenques
s'esquillen i
ini aI dia que la policial no I l agi de dissoldre. davant 'lar la
Casa de la Chalet rle
manifestaelons
especialrmunt
quia eriden: Tenim fanal Tenim
farn! 1 aixa As pas salament
cosa dele desocupals. 3Ialgrat
la censura dels Iliare, se sap
que els obrers que trehallen
han fet manifestacions u lias
(le llana; fähriques. Les alairooeione de les fabriques importante eslan guardadee militarment. Camiones Mane de policia
armada filas a les denle !Tesogatearon canslanlment ola enrrers. I de vegades passa un eamid carr • gal d'obrera pällide i
espiritate, emmnnillats, apueste
pobres obreras risletnanya que
porlen barra'i fort 1 un abric
prim rota una orella do gal.
Als centres dels nuolis
ehrerm de Berlín s'Un mutila'
enotanes ruines enmante per
donar menjar a la Fent. El
"Berliner Tutgnhlatt ha obert
Una .aubecrlpeió per a aquestes
cuines que puja a bilions I bl-

espacian

lions de mares. Es un especlacte impressicenant veure les
multituds esperant la sopa. ,..0
quantilat de dolor que hi ha
avtai a Alemanya, laU (ier per
contar i val mes ato contar-la,
percute el sensualistne i l'enjogassament aranzelari del eatalä no hilera rentes veritats.
El Governo mentrestant.
tot el que sap per tranquillitzar les multituds, pera els seus
estorcus es perden mitiga é la
rivada s'ho comporta fol. La
situaci4 ls realment grell. Demoraran perdó al leet or si aq t. ,
tut darrera frase sala cotis rn rtit
rn els nostres artieles en una
ramal enfadosa. Tingni presea!, pera, que Memanya era
una cosa n'Ion important i que
una cosa aixi no es raireix pass
am guatee dies. La lentitud de
In descomposició és evident,
pera aixii fc degut a qua l'alemanv té un gran sentit de ra-,
dantabililat davant l'amarquia. Cap nació de les que ovni
exiseleixen resistiria, segurament, el que rosisteix Alemanya, si fos sotmesa al crane
que es menja aquest pais
vio ell rill. Les altres nacions
seriela ja qui cap a on. SI Alsmanya resisteix es perqua la
idea tradicional que «I segle
pasead ereä d'aquest país, da
falsa. L'alemany no Fs un !tome apte per l'organització, airad que és tui bruno apte sobretot per vinre en Panarquia.
L'alemany ha viscut la seva
gran história en l'anarquia i
avui s'eserostona el vernfs del
segle passat i ralemany torna
al sen estat natural.
Repetim per centesima y egarla que s'està jugant en PIS
nostres dies In unitat afectatuya. E/ Inovimont separatista
del Rin creix a cada ninment.
Aquest mnviment — didem en
la costra nota que II hem
dirat — té davant seu
Una torea de conteacid: els
obrers. Els obrera i els sinchcak. sön avui l'únic factor achín (runificaciós 'rol el restan'.
—exereit, buroeräcia, Parlament. Esta( — As una cosa
desinflada i ineficaç. Es dibuixa una Balita a tot Alemanya
entre sindicats i separatistes.
enlre obrers i reareinnaris, en
realitat. E Molt di! icil fea' proferies, pera asan no hi ha cap
raí, per suposar que els obrers
guanayin la batalla. Alemanya
s'esbadella com una magrana.

Josep Pla
Aquest artiele ens ha arri-,
hat amb considerable retardo
per venir franquejat "m'Inés"
que anal, milions de
mares. en Hoe de trenta miaions.
La puja constant del frataqueig
fa que tot, sovint el nostre eurresponsa!, cono lothom, incorri en aquests petits errors
milions.—N. de la R.

Tolstoi no és autor de

"La me y a vida''
Hom ha cregut. fine ara. que "1..a
nieva vida" era filla de la poma
Tolstoi, pera, recentment M. CharleS
Salomn ha enfonsat aquesta creen...
Un redactor de Le Journal, en una interviu anal, M. Salomon, ii preguntà
en q&ites cireumetäncies /i ten remé:
cl manuscrit de "I.a mera vida" per
Tolstoi. M. Salomon respergué a la
pregunta de , redactor amb la mateixa
frase de Tolsioi: "Ti. no en soc pare;
en soc nemés el padri".
Aquesta frase ami) la qual Tolstoi
fiu remesa de/ manuscrit. sembla indicar que ell tun fin més que corregir
i revisar una Ara tan popular.

LA SITUACIÓ A EUROPA
A conscqüence de la polftlca seguida pel govern del Releh
en l'assumpte de Salame,
socialleta del ReIchstag
ha deeicilt separar-se de la
eran walkie ministerial 1 el,
ministres &m'alistes han pro-,
(milita la dimiss16.
A Itheninia els separatistas
han ontaulat un vielentissim
combat per apoderar-es del palau del (»vertedor d'Aquello",

aconseguintho desprds

neo /torea de Hulla.
Ves-kronprinz s'etileliri 11.
Alta

•
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Harte l'Espata/. . 58/'
Baile Esp. de crean
Case Esp. tilo Plata 2 •
Muten
24"
go•
Suerea P
sucres ord.
'5
CPAII les
90%5
,z,Ord6 .
199
Alargas
29 •
Ft anea
4 '55
Lliures .
33.6

CARVI DE L'OR

ROMA DE PARIS
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Nora York Tattea 1 novembre
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Destentare
Benin
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Viena
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21'0
Almg
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CAFES
Aova Antd: Tanca 1 novembre
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5.2
1.1e,einbro „ . . .
mi.
Alar7 . . . ,
malass.
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Julio!
seleutbre
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MERCAT DE COTONS
Cotitzacions del dia 2 de novembre de 1923

NEW YORK
l'anea anterior . .
onertur•
Pelen telegn1018 .
Tanta . . • • •

"

'41

SOLER i TORRA

màr.Sants d'avui: ‘'alenti i
tirs, ¡ Armengol, bisbe i confessor.

BANIQUERS

RAMBLA DELS ESTUDIS, 13, 1 BONSUCCAS,

S'ha estrenat ;mil) molt d'axil al Coliseum lexc usiva especial Gauniont
El fin de la parroquia'. en .a qUe
acluen l'iniati prodigi Jackie Coogan.
Per a dona a la nit s'anuncia un
canvi complet ,k programa.

.......4....6,12...616,11.16.116.

VALORS - CUPONS - GIRS - CANVI
-

Ens encarreguem del canvi de les OBLIGACIONS DEL TRESOR 4 1 2 per 109, venciment
4 de novembre, i admetem subscriptions a les
noves al 5 per cent, Liares de comissió

•

r1/

A la matinada dahir Vicens Gratacebs Jordana. de 41 anys, a la placa dl
SW promogue un eta escändol i jitsu!.
tä els dos serenos npie el detingueren.

.

••

Agustina Mirabel Rovira. de 6 anys,
tirä dallabais del balcó d'una casa
del carrer de
Es pr,lui comu,ions al genoll i canta esquerra. i pvrtorbaci6 mentd.
es
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BANC DE CATALUNYA

"QUIMERA DE 0007. de moda

BARCELONA

a

[Ala äls Fllrlls, 1 0 Ti;10118 `61 i c`, 62 A pile! de Cerrez 563
Direcció teiegräfica i telefònica: CATALONIMANK •
• •-•

a

Admetem ordres de subscripció per a
311

l'emissió de Bons del Tresor 5 0 1 o
i-liures de

comissió

.-~
LI

o

9

a

CAMBRA CUIRASSADA

a

GENCIA num. 1: Carrer Creu Coberta, 8 Telefon H. 667
ALENCIA fiÚ111. 2: „ sant Araireu, 146 M. 671
1LENLIA Eta. 3; „ Salmenn, 111 - „
6 1,1 4
sucunsais a Girona i Lleyda

rionalllElazoon000MISZ•Ballall111312MMI113•111/1111.:
J. de Lioi , m.

el g e agregat dels lkspitals
París. Gola,
Nas i Orelles. Consulta d 4 a 6. Consulta
económica d'II a 1. 11bla, de les ', loes, 4, primer.

E.) Dr.

hi tN

•
•

i arti

g gt r asliad , f

ha recreo la seas constata de malaltles
dele osase i articulacions, defortrotan
tubarcolosi. Casanova, 71, pral., da 3 • 6.

El sen ronsultori d'ORELLES,
Leal GOLA I i\AS, a la RAMBLA DE
C:1TALI:tiTA, 65, PltA.L, Telefen 1214 U.
Er. FERRIN

"MAItYCEL"

Sabó

Demä la Banda Municipal donarà
un selecte concert a la placa de l'Esglesizt de la barriada de Les Corts.
Demit diumenge, tindrà lloc al Casal
de l'Agropació Excursionista Júpiter,
amb motiu de l'E.xposiciú d'Art, una
interessant conferència a arree del senyor Rossend tierra Patr4. versant sobre el tema "Mueus de Folklore i
d'Art Popular - . L'acte començarà a
'es chic de la tarda.
RESTAURANT ROYAL;
Saló de Te
rada ella te dansant de 5 a 2/1
de 8. 1 dinar a l'americana. de
9 a 11.
La juventut Cultural Popular ha organi"azt nur a demá. diumenue. d.:4 1.
una surtida familiar 41r mir dia a la
pinomesca funt d'en (niel'.
Punt de reunid: a les cinc del mili.
l'e s elesia del; PP. jesnites, per
oir mi.sa.
Dijous que ve. dia S de novembre,
de set a vuit, tindr:1 lloc a I'Inctitut
Frand. , (carter ('uncell de Cent. 388)
una ronferheia cubre "Les g ran4b eentu naires ir:4,14;41s", a arree del director de "esmentat Tii s tittit. en J. J. A.
Bertrand, doctor en Lletres.
diumenge, la Serciit d'Esports
del Centre Moral Instructiu de Gräcia
realitzarà l'excursió anunciada a Tor-

indita.
90'50
30 63
31 35

Cesen
sese
3081
'a691

14 are
30'00
SOCO
51'

M4111
2918
U:24
3115

J1.11/04

17(8
4715
1755

1189
1735

1114
1.75
t115

16 40
1346
1613

New Orleans
Tanell anterior . .
obertura . . . .
segun telegrama .
113111CII . . . . •

Octu.

15 15

1
1
ACCIONS VARIES
An*. Cort.
Indus. Alcohol era . 75.
Fornent p,pletat . 50.
55.
C. Transrnedlt. . . ac.
s. A. Monegat
s. A. Damm. . . 103.
Latalana C. I Nov, A 180.
102
/Ampara Z . . B. gy
.
Torras ter. 1 non.. 67.
Itianur. sur . . . 400.
:v.:44[141-c
lorras'a.A. ug.
1s 72.
Hotel Rin. . . . 72.
Carbre
mtallIce . 22.
ue
La bonemia A. , 120,
»
B . • se
B. . so
0. Y
glr
S. A. Croe. . . . 152
MINES I CARBONS
Carbonlferes. . . 20'50
Hulleros . . . . iso.
31. / sondelgs O. . 5'
P. . 5.
Carbons
bons eleetrle .
Motes del lid . . 255'
=arbons Berga o . BO*
P . 100'
S. Carbonera P. . 173'
',O 1.. 120'
"
O 2.. 150.
Ir . Min ca . . . 93.
General de Carbons 41Lun., Minera . , . go•

1

L C

dera. Castell ele Palafolls. Ma'grat i
Pineda. sortint a les 440 per l'estaciú
de Franea, i tornant a les 1919.
Continua la inateisa Secci ‘ i trebailant perque test, ti un èxit sense pmcedents la Conferencia de radiocomunicacid que donar?. el (inane Calvet dissable que ve, dia in. a dos quarts
tic deu la vetlla. la impressió dominant
&. que Id assistirà un Iton nombre de
distingides families de la barriada.

scu le II eneert, i ens
:...a1.1;fit do ilebü vottee
reja) el novell (*arree ami) un
estabitinetit de tanta esplendi.desa.
1.it disposirió exeellent de la
fat. ana i inintiors s me n tat establiment, obra del DIPS/ re decorador senyor Roca tul,
ha valgut al dit artista moltes
i

Per al dia 8 de l mes que som s'anuncia a l'Ateiteu Enciclopèdic Popular (carter del Carme. 30. pral) una
conferencia organitzada per la Secció
de Literatura i 'Mies Ar i :. seguint el
vide iniciat Si tire
c carácters",
Aqueda conferime .a serä donada per
N'Entiba Martinez i Otazo. desenrotilant el tema, afeciam a la personalitat
de N'Ilermenegild Giner de los Rios,
"Eets o trets d'una vida exemplar".

Euiliulia Pons ).laciä, de 73 anys,
hin atropellada per un peatO, que
Ii produi icrides a diverses parts del
ros i probable fractura de l'húmer
dret.
l'ou curada al dispensari de les
Czises Consistorial..

JOIES i1.,;1NOVA UN10, 6
Avni, di,

I.a casa Roca i Itallol, de camiseria,
guanteria i confeccions, ens c n arninica
que, acabades ja les obres d'installaciO.
obri les portes els seis clients abir a
la tarda.

PREMI
MAJOR
(100 000 PESSETES)

.
ha r °n'estad al billlet 11. 0 27.512,
ami) les seves apri n xiniaCi '11 11. 11t11', Han
titil S a la Tol e ha m•u», :31, dor
si senyor Mosel 1u". intallado
rorro!' de Fonlanolla, d'aquesla
ciutat.

(Manis transotints passaven
-alije per la Granvia LItyetanit,
els cridit fría l'alent . ;(1 l'exiib e eilli r ia do Pum illiiie l'elei eiquesa anib s'ha
fet la eofn d• rtm del volt establimool Telecfrieilat J. ,Tive". , instal•al en el número 67 (le la
itlt via tle lit dieacriii de la qual
fol
ItillTitit el eotmgut i
industrial N.Anlon
iii el•litrenl
Albo i Trtills.
Ta va riel
del material esposa! , entre el qua! es
Int fortm;s it'1111pa p PS (le crislall finant e nt laIlat, posen aquest establiment
ro 4 . 1 llor tors preferent drls
do la sev .a mena.
•
toles Tel'es
industriail senyor

-

3, a les cine

de la vel-

ha, tindrä lis a les Galeries Arefms,
Corta Catalanes, 67 0 , l'obertura d'u-

na exposiciO de paisatges deis artistes senyors Baiseras, Cabanyes, Carles, Labarta, 111 cifren, ladilla, lit
Pascual, Puig Perucho, Ratitich i
Vaireda..
Alexandre Palman Vallmajor. de
52 anys, passejant-se pel port caigut, a la mar.
Tingin un atac de nirvis, que

lt fou cura pel doctor Gtet:cii de
la Torre.

Fürica d'Impermeables
REGALEN UN IMPERMEABLE
1 CONFECCIONEM un atrio es. r.eradarnent, Iliurant 230 me:Pes de genere i pagant 100 pessetes a base de la nostra creació
"DOS EN UN", DaIrres, num, 18,
(cantonada Certs Catalanes).
A les cinc de la tarda d'abir, n lavant dels Banys de la Mat Valla,
mi tren agaiä a Josep Arnal, cmpleat de la Compa»yia de trens
S. A.
El deisä mort a l'arte.

Podeu comprar calçat completament de franc. Esplendid Bazar. 71, Salmerón, 71

• lieS t

La earrera de voiturettes del
vinent diumenge, constitueix
uno veritieble revenja del Gran
PP1111 PPIlt it fi ti. entanlada entre les eidx. n s
Aston-Marlíti i Elizalde, la
qual Llui ta rit lIsies ass lona tit,
revenja que augule.uara ell illlert39 per la presencia del M. A.,
equipat amb un motor di . novia
coneepriö i pels Rieart i Perez,
un dels quals sera conduit pel
comle Zborowski, tan cèlebre
entre nosaltres, per les seves

brillants perfomanees, la qual

COSO indica la bondat del rolso, ,botada la ron fiam. a que
aques1 conductor su i dispensa.
lis ¡ss pro, ' s aquest
5u• tillrapassit les 163 ganó-Mol-re s por llora. eta (1UP fa eslo ePar forma:m . 1d una vietória
de lo ImItistria n Iel ¡mis. Formidable Hilito deis 12 osos del
vola ni: Dei., Divo , Zborowski,
Darío. }testa, llostön, Nadal,
Vizcaya.
NIu di vean. Dongi as,
i Carerras.
Feliti.
VOITURETTES 1.500 C. C.
Conductor
Ordre de sortida
1 Ricart i Pt..rez, Zborowski
Nadal
2 M. A.
Darius Resta
3 Talbot,
Feliu
4 Elizalde,
Deo
5 Chiribiri,
Remato (no surf.)
fí Berte/11.
Ricart i Pérez, Gastón
8 Talltot,
Divo
9 Elizalde,
Satrústegui
in Cliiribiri,
Nuvolari
ir Ast,M-Martin, Douglas
12 Talbot,
Moriceau
Elizalde,
E. de Vizcaya.
L'espeelaelle promet ésser
enowionant, cal' segons s'anuncia, el inaleix dio se reprendrit la gran cursa internacional d'atnorieles que el sa liss 1 terminit abans

Allir a la tarda un autäninibus
al carrer de Satinen:ni, davant del
número 17, va ier un fals viratge
i s'enfilà a la vocera, atropellant a
Pilar Oliver Turull, de 55 anys.
Ele vianants que 1to veieren-remogueren un escàndol, portats /le
la indignació, que aviat fou caltrat.
La Oliver presenta contusions i
erosions al peu dret, amb probal,le
fractura d'algun metarsiä i intensa hematoma.
Després de curada al dispensan
de Gràcia passà al seu domicili.

6R ANS REBAIXES

l'1 al 15 corrent, en jocs de
casseroles, olles, pots, cassons,
etcétera, ctc., en alumini classe
extra Llorens Germans. Rambla
de les Flors, 30.
de

Cubells Cabré. de 23 anys.,
al Passatge de Bernardi anava a
agredir la seva esposa, Carne
Aran Vidal, de 22 anys, i cl seu
sogre, Lluis Aran Hospital. de .4S.
El Cubells, que es veu que no es
sauguinari de mena, no sabé usar
be la navalla i se li clogué a les
mans, fent-li una ferida incisa al d;t
gros de la mi dreta. Fou curat a la
Casa de socors del carrer de Barbará.
PISTA DE GEL
Hi ha gran expectaci6 entre ele
molts aficionats al patinatge sobre
gel, elegant esport que ha arrelat en
aquesta capital. pels interessants p.urtits de pusk-ball que Començaren dijous a la Pista de Gel del Pare, i
als quals segurament en seguiran, segons les nostres noticies, d'alt:es
Thokey entre joves de la nostra Vana societat.
Manuel Danyat Barca, de q ama,
fou tnossegat per un gos, el qu,1
produi erosions a la canta esquerra.

Forn de Santa Rosa
BRUCH, 74

ls'itt5» SI 0:111:i 11, '1, 1,111,0.
CICLECARS 1.100 C. C.

Ordre de sortida

3 Salinson,
8 Collet,
lo Salmson,
12 Anzani,
[4 Sahnson.

Dolços exquisits, Pastes
seques per al te. Vins, lieors , cafés i surre.

Conductor
Bueno.

Mateo,
Braudilia.
Benoict
CICLECARS 750 C. C.
Ordre de sortida
Conductor
22 Senectud,
PalazOn.
2,5 Salmson,
1.ombard
24 I. 11. R.,
1.1uch

Casa de

confianda

[aves i ta, S. en C13.
CANVI. VALORS
cied centre, num. 6

BANCA,
Rambla

1

Telefons 1230-1231 A.
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D'OitIENT

FRANCA

LA DISGREGACIÓ D'ALEMANYA

Després d l fncs fillf-knire mis de
e ii
1112t2i8K03 ¡er s per
genera' Me- in IICIIth :: 110V MUR
laxas ha fuga
.
de
pedas
a ltblia
g

de la revel

!

g re-

g

ga, el

' AtenCi. 2. - Segons el; perienlis
j'acuesta capital, el general Metaxas
'na ¡li g a a hälia, a bord d'un vaixell
aeruee.-Havas.
Lis ELECCIONS GREGUES SE
CELEBRARAN EL DIA 2 DE
DESEMBRE
Aenes. 2. - El senyor Gonatas h.
n-at que les resolucions adoptados
en el Gran Cense:1 tindran cara.:•er definitiu.
El coronel Plastiras ha puhlic-at un
'.est declarant que les cleccinns lecis :ices se ce ebraran amb tota Eiel dia 2 de descmbre.-}lavas.
7

PROBABLES NOUS AMDAINADORS TURC.1.4 A L'ESTRA NGER
Constantinoble. 2. -- Es consid ren probrusles res ergüents
noa:enamecits d'ambaixadors a
l'ex:ranger: Fethi-bei, per a
IAntbaixada de Parle: YussufRernal. per a da de Roma: Adper a la de Wa,ningt.m. i Izzedin-baixa, per a la

Auxerre, 2.-.Anit paseada, a
l'estacid de Larodie - Migennes,
sccció do ¡solita velocilal.
Mudara un ineendi, causal, per
I I 0111/I0SSI0 11'00 barril que contenta una dissolticioi per a nonn'atice i que 8 'inflatiiit al Contacto irtin Ihint quo poi lava un
empleni. El toe es comunica a
vint-i-quatre vagotte. quo quedaron deshilas anib les 1110
deries que contenten, eons tausbe les que es trobaven a Tedi-

f ici.
1.es pi • rdues s'evaluen en &Ore milions de frailes, no havent-se registrat cap desgracia
personal.-Radio.
DEI. IttniATtIRI DELS TAPISSOS DEL PAI.AU DE
VERSALLES
Versalles, 2,-Ele sonyals digitale trobals als cristalds
la sala n tri rimen tobats els lapiscos euittettleixen amb la marca digital de Pròsper Charles.
Aquest continua negant la
Seca intervenció en el fet.-Radio.

TERRATREMOL A
PERSIA, I AL CAUCAS
•SOou,

11. - S'anuncia que

E: e de Azerbeidjan, prúvin,7.s JI Nord-es de Piu‘sia, hi ha
llagul. violenta moviments sisaues.-Hava 9,
Al CallenS moV1 0 3000; 2.

UN ATEMPTAT CONTRA L'AMBAIXADA D'ESPANYA A PARIS?
Paris, 2-1 la circulat el rumor que
hacia es:at trobada una bomba davant
l'Ambaixada d'Espanya. a l'Avinguda
de Jordi V.
,

:

n g regit raren ahir
vents terratrimiols.-Ratlio.
EL RESULTAT DE LES ELECCIONS MUNICIPALS A AN-

GLATE.RRA.
Ludres, 2. - En IC% e • eccions muque ahir tingueren lloc a 8o
•
d'Anglaterra i del Palo de
Gale s . els laboristes han guanyat 28
!l'han perdut 17. Fis
e urden 24 i els independents en guaMtn qua t re.-Ha vas.
E!. CADAVER DEBONAR LAW
SERA CREMAT
2. - Segons el "Morning
cl co
G de l'ex-primer ministre
1„ana sera incinerat delta.
!unbte.
La cerimimia tindrà carácter privat,
desitjar-lo aixi la familia del fi;./tHavas.

_":?1,1St•ti
.
IMmedritainent sha ohert suman.
En realitat ha estat trohada davant
l'Ambaixada d'Espanya una granada
seixanta cinc de muntanya, iteró
no alta demostrat encara que es traeti d'un atemptat.-Radio.
RAID PERPINVA-RABAT
Perpinya. 2.-Els aviadors. comandant Vuillcmin i capitans Dagneau i
Papin. han sortit aquest mati en avió
a les 9'15 per realitzar un raid fins
a Rabat, via Alacant.-Havas.
VAGA DE PROTESTA A

DUBLIN
Duttlin, a.-A conseqüència de la
vaga de 24 l'ores, que te !loe com a
protesta per continuar detinguts diversos presoners per delictes politics, el trehall del poli està paralitzat per cumplet.-Havas.

MISTE.R BALDWIN CAP A
MANNESTER
LA IIESTRICCIO DE LA VEN DA
DE VI A lT.11.I.1 0111BIN.A
Londres. 2. - El primer ministre
GRANS PltoTESTES
sempr Ba • dwin, ha sonit
aquest mati a les Vail cap a Manxes- I
Roma. 2.-Eneara que el
ttr, on prnnunciara un important dis)111esolini ha decidit no
curs.-Radio.
implantar la hei seca, ha publidisposield
ordenant que
una
eat
I.A CRIS! PORTUGUESA
no hl tingin expendeduries de vi
per
ea pflop0rei4 aleljor
1. , dhaa, 2.-El senyor Anfós Cosa
e s perat a aquesta capital. amb cada 500 habilants. Aquesta
•
le ta soluciO que hagi de do..
mesura ha original gratis proa la crisi ministerial.-Ila(este.-lla di o.
el senyor Antoni
a,
. n les Sika. presdent del Connissionari queda defnitiva/nearregat de formar el nou
• recaharä completa Ilibertat
- o Sir els altres ministres, rar
n s tituir el Consell amb perts competents. deslligades
..olut de tot partit politic.2.-5

r,

1:N MANIFEST DEL PARTEI'
RADICAL

2-El parlit radical
ha pul-die:O, un manifest dernatarc Eaniveilament lii presstii.non •
la dissoluciú de les Cam-

i

3

LA r7rPLIet1A1'

ITALIA S'ADHEREIX A LA

PROPOSICIO BRITANICA
ha prestat el
R n dna,
seu assentiment a la pruposició británica d'invitats els Estats Units a
enviar un representant a la Cornissi6 de perits que s'han d'ocupar de
la capacitat de pagament d'Atentanya.-Havas.
Fl. REPRESENTANT D'ANGLATFRRA A SERIAN TIA ESTAT CRIDAT A LONDRES
Londres, 2.-Al ministeri d'Afers
estrangers sita facilitat una nota oficial en l qual es comunica que lurd
Abernon, representant d'Anglaterra
a Berlín, ha estar cridat a Londres.Radio.
-Itàlia

PAISOS ESLAUS

, ESTATS IMITO

Els oficials dels
destroiers perduts
a Califbrnia
acusats de la catbstrofe

ELS MINISTRES SOCIALISTES DEL
GOVERN REMAR PRESENTEN
LA DIMISSIO
.

Els separatistes, després d'una Huila aferrissada, s'apoderen
del palau del Governador d'Aquisgrá
Turingia serà el
baluart de la república alemanya contra Baviera
L'ex-kronprinz viura ara a l'Alta Silésia
Berlín, 2.-E1 Govern del Reich ha
celehrat reunió. ocupant-se de la qüesti monetaria.
Pel que respecta a la continuaciO
dels socialistes a la coalició, el (g ocen' no ha adoptat cap decisió.-HaVas.

Berlín. 2.-E1t una reunió celebrada
as-ni pel Grup socialista del Reichstag
en vista que el Govern hacia rcbutjat
les exigències formulades pels socialistes s'acordä, per gran majoria de
vots, retirar-se de la gran coalició i
s'incitä a Pacte als mnistres socialistes a que presentessin llurs dimissions.
Aquestes, per tant. es traslladaren
irnmediatament a la Cancelleria, Iliurant les dimissions al senyor Stresemann.-Ilavas.
EL CANCELLER STRESEMANX,
HALALT
Berlin. a. - El canceller senyor
Stresemann fa hit a conseqüència
la fatiga que li ha ocasionat el trehall d'aquests filtims dies. Per aquesta raó sha ajornat la reunió que hacia de celebrar el Govern per trac.
lar de les negociacions amb les autoritats aliades.
Shan celebrat alguncs conferencies
en les habitacions particular; del senyor StreScmann.-IlaVa3.

STRESEMANN PATEIX DEL
COR
Berlin, a.-El Canceller Stresemann
es troba malalt, enllitat.
El seu estat és forca delicat. si be
els metges opinen (me el seu restabliment sera ràpid. Sembla que la malaltia del cor que pateix el Canceller
es /temida a l'exces de trcball (rae ha
realitzat durant aquestes últimes setmanes.-Radio.
ti lt LE,Eit \l D•HoESZoLLERN
EILL, A L'ALTA SILESLA
Berlin, 2.-Segons la "Deutsche Zeitung",
'l'ex-kronprinz,
autoritzat pel Govern de Plinperi, ha arribat a Oels, a l'Alta
on s'Ira reunil ami) la
kronpritizessin i els titule filie.
-Hayas.
L'EN-KRONPRINZ A DELS
(AL'EA SILESIV :: DECLARACIONS
Berlín, 2. - El "Deutsche
Alleemaine Zeitung" oiht que
l'ex-kronprinz
ha arribat a
Dele (Acijes
on alia
tablert amb permts del (luyen'
del !Viril en una de les asees

propielate.
Intorrogat pele periodistes
l'ex-krun/trinz ha declarat que
nu creu que la seva presúltent
a Alemanya susciti cap obstacle de caràcter politic, i que ell
tan sola desitja retina
en companyin de la seca muller
i fills-Radio,
A OELS (ALTA SILESIA) S'ESTA ESPERANT L' I X-KRONPRINZ D'UN MOMENT A
L'ALISE
París, 2. - Els periñolies
afirmen que inexaote que Sex
kronprinz hagl arrihat te a
()els (Alta Si lèsia 1, encara que

'S'e

Oleosa

que arribara d'un

moment a Ealtre a l'es m enta d a
població.-Ilavas.
A SAXONIA
LA POLITICA INTERIOR DE

LA DIETA SAXONA
Dresde, 2. - Abans de enrnençar la sessi6 de la Dieta,
els populistes exigiren dele socialistes que to sajornat l'acto
de prestar jurament el preeiilent (Iel Consell, per donar
temps iterqu es constltuts unt
GOVPra de coalicid.

Els representants d'ambdós
pa/ conferenciaren per arribar a un acord, i s'afirma que
els socialietes es negaren a accodir a les exigències dels populistes, els quat ls han presentat una morid soilieitant la dissolueiú de la Diela.-Ilavas.

A BAVIERA

MENTRE HEINTZE

CONSIDERA ACABADA E ASEN' AMIS510, LES TROPES DAVERESES

SEGUEIXEN CONCENTRANTSSE A EA FIBENTERA
TURINGIA
Berlín, 2 . -Les torees de la
evatuaren ahir el;
011111S10VIS saxons.
El romissari d'e la República
alentanya, senyor lleintze,
declarat que considerava acabada la seVa tut iss
Una Inf0r1110.010 rOconlmen!

eonfirmada diu que impurtztrde
nuclis de policia Turhigia i
associarions militare bavereses
es D'obr. !' concentrados a la
frontera de TurIngia, per a pri.ion -la, ignorant-se si ho han

fet.
Van arritmia suceessivament
a Coburg diverses assoriacions
illeea le.
El, bavrresoe rontinuen proveint - s e d'ormes.-Ilavits•
DECLAIIACJONS DEI, MINISTRE LE

Trnisnt.‘, TitoEucii

Nuca York, 1.-Interrogat pe'
corre .lootsal do "La Tribuna"
a M'entine. el ministre de 'l'udeolarat:

' Les tropes l le l ' Estat (-10
CiS invasor;
fins a l'Ultima golf, d'e sang.
L'alee N - el 11irigit sobretot contri) anib el fi denderrocar
la Itcanbliea•
Si i Ehrardt Invadelxcii Turngia i lallet) la tilda
fs, rria, el muní de Berlín queda111 ohert.
Sabem que les fabriques [termes si e suble,m eón Ilur primer
TlIgla

n'SISt

etuI

ELS PREPARA -1'1ES BEL.LIcs
A LA FRONTERA DE BANUERA
1 TURINOIA
Berlín, I. - El "Vorwaerts''
confirma toles les informacione
preeeilents sobre els preparaI ins naeionalistes a la frontera
entre Baviera i Turingia, on

diàriament es fan exereicis de
Er o de transports de trepes.
L'allistament de joves a les
organitacions de combat oren
proporcions cada cop mes con:siderables.
Les organitracions locals han
Id- aquests darrers dies grans
compres de envallsLes noticies sobre eis prepa_
refino nacionalistes comencen
dalarmar els parlamentaris
berlInesos, que no neguen que
strarla de la preparació d'un
con d'Estat.
Per calmar l'opinid pública
es declara que els rumoro que
s'han fet circular eón exagerats.
1 s'antm(da que s'ha obert una

Investtgacid.-Radio.
LES REGIONS OCUPADES
I.A DESESPERADA SITUACIO
A LA RUHR
Dusseldori, 2.-La situació económica a la cotica de la Ruhr és
desesperada. A tots els cercles financien( i económics regna un proTonel pessitnisme i es creu unäninimement sine es absolutament precie cercar un remei urgent a la tal
sittlació ej utt. es vol produir una catästro f e irremeiable,
moneda es pot dir que ha des•
apareen) per complet. puix regna
tal bat-i-bull i es tal la confusi6
regnant sobre el seu vaor, que pot
dir-se que• la moneda ;la convertit mes que en un instrument de
canvi en un rentable destorb. Els
preus tle les coses són .ini
taus i fantästics i es fa del tot
eossible transacció de cap mena.
I.a qiiestiefu de les subsistències
inspira també greus inquiettuls. El
Gocen/ de Berlin no Ita deixat ni
deixa al.andonada la Rithr; tramet
continus auxilis ett quevittres, Iteró,
malgrat aixO, la situació no es remeta gens. Cada dia arriben de rAlemanya no ocupada mil vagons
carregats de quecures. L'Imperi
alemany no po,Irá realitzar per
molt temps aquest esforç i s'apeopa el dia en que la fam a aquesta
regló causarà cstralls, que seran encara nta5or per coincidir amb
EL GENF:RAL DEGOUTTE
CONFERENCIA ANIII ELS
OBRERS RESPECTE LA
REPRESA DEL

TREILAEL
Dussehlorf, a. - El general Deentine ha sostingut aquest //latí una
conferencia ami) el; representants
dels tobrero respecte de la represa
del treball.-Radio.

UN CONVENI
EL THEBALL ES REPRENDRA

A SIS MIES 1)E I,A RUHR
Dusseldorf. 2.-Els representante aliats i In CFISF1 Krupp han
sigma un arma!. segons sol qua'
es ropeendrä el treball a sis mines.-Havas.
Eis iNnusTRIALs I LES
AUTORITATS D'OCUPACIO
Berlín, 2.-Els diaris ditient que,
segons noticies de bon origen, les

Londres, 2.-Al "The Times" li
comuniquen de Varsòvia que l'enviat del Gocen' rus, senyor Kopp,
del qual s'assegurava que ahir, a la
tarda, presentaria al Govern
Foliada un ultimàtum dcl Govern
dels Soviets, va entrar en una conversa cordialissima ami) els ministres polonesos. En vista d'això, les
negociacions es presenten en un
sentit molt favorable per a PoMnia.
-hayas.

converses entre els industrials i les
autoritats d'ocupació van per bon
canal, essent imminent la signatura
d'un acord entre ella-Hayas.

FUNERALS PER ALS OBRERS
DE LA CASA KRUPP MORTS EN

ELS SUCCESSOS D'ESSEN
Dusseldorf, 2.-Aquest matt
s'han ceelbrat els funerals pels
obrers de les fàbriques Krupp
morts en els successus d'Essen.
A

RHENANIA

ELS SEPARATISTES ATAQUEN
EL PALAU DEL GOVERNADOR
D'AQUISGRA
Aquisgrä, 2.-Uns mil cinc
cents separatistes rhenans, arribats de Coblença. Crefeld i
Duisburg Pelan assetjant, en
aquest moment. el Palau del
governachir d'Aquisgrä.
Els bomhers, forces do la
Sehuppo i altres defensen l'edtfiel, llançant boinbes i raigs
d'aria sulfúric.
Diverses portes del Palau del
governador han estat in/derrocados i elia entaniat un vio tiroteig entre sitindors i sitiats.
Per ara la sitnacid es mostra
favorable per als separatistes.
-Hayas.
ELS SEPARATISTES, DESPRES
D'UNA AFERRISSADA LIMA,
S'APODERES fiEl ItALAIT 'DEL
GOVERNADOR A AQUISGRA
Dusseldorf, 2.-Els 2.000 separatistes de Krefeld i Dussel&loa' que han atacat el palau del
governador d'Aquisgra anaven
eapitanejats pel senyor Hat11155 i annats sie revòlvers, carrabinos i granades.
L'alee elinuineä aquest mati,
ri les set; l'edifiei, cleferisat per
60 bombets municipals i per
p lements de pelleja i comunistes, fou ocupar pele separatistes a les den del mati, timb tot
i la tenaç defensa que els sitiats desplegaren, liaison( bone_
bes de mis i raigo diulid sulfúric i amoniac.
En .penetrar Pis separatistes
slissä a l'edifici la bandera
M'enana. Semilla que han resultat mimbrosos ferits.-Ilavas.
ELS NACIONALISTES SOS
DElittoTATS COMPLETAMENT PELS SEPARATIs•IES
Aquiegrä, 2. - Aquesta matinada, a los cinc. s'In' (miaulat una isferrissada batalla ala
granules de mä entre separatistes 1 nacionalistas.
Dos mil separatistes armats
arribaron de Dusseldorf, sierrolant els nacionalistes compleamenf-Radio.
CONTRAATAC DELS COMUNISTES
Dusseldorf, 2. - Noticies ,f-ix
darrera hora proerolents d'A-

intisgrä. (M'en que moments
abens del mig, olla ele cornunis-

Paris, 2.-Comuniquen de Londres a "Le Journal - , que la Comissiö no/llenada per obrir una enquesta sobre la perdua de inri destraiers americans, que tinque lloc el
dia 8 del passat setembre, acusa
formalment d'incapacitat i culpable
negligència el capita Watson, i el
curnandant de l'esquadra de destroiers, aixi cono els principals oficials dels esmentats vaixells. Els inculpats compareixeran davaut d'un
tribunal de guerra-Hacas.

les han imeiat un •contraatac
al palea del Governador, preä
pels separatistes. - Havas,
UNA COL.LISIO A ENKELNelill
Aquisgrä, 2. - Durant una
ocorreguda a Erkelenz,
un oficiail belga ha matat un
alemany i n'ha ferit molls mes.
-Hayas.
DETENCIO DE 186 NACIONALISTES DELS QUE OCUPA-

SIEN LUDWIGSHAFEN
Parlo, 2. - Telegrafien de
Magúncia a -Le Journal", quo
conseqüència de la corleen -,
traci6 de nacionalistes a Lud-i
wigshafen, la policia ha detin-i
gut 186 individus armats
matraques i revòlvers.

Continúen detinguts eis capa
d'un sector que pertany al par,
tit nacionalista-Hacas,
LA REPUBLICA RHENANA ES
CONSOLIDA
Coblença, 2. Les trepes
rhenanes ocuparen anit passada tres Municipis mes.
Berlín continua pagant els
elements comunistes i
tant la reconstitució econbmi-,
ea del país. El GONCrIl provisional prendrà mesures rigoToses per tal do posar fi a
aquestes intrigues.
La premsa serle rstrelament
vigilada I nviat es publIcarä el
"Diari Oficial" de la república
rhenana-Radio.
LA NEUTRALITAT BELGA A
RHENANIA
Brusselles. 2. - El ministre d'Afers
estrangers, senyor Jaear, davant la
declaració d'Anglaterra negant-se a
reconeixer el Gocen/ rhenä, s'ha apressat a manifestar que Bèlgica ha adoptat dc. dei 21 d'octubre una actitud
de completa neutralitat. Ha declarar
altrament que els actes de pressió que
s'atribueixen a oficials belgues són
completament inventats. com ha demos.
trat rl sumari obert respecte de lassimple-Radio.
CALMA A LA ZONA FRANCESA

A LA REGIO DE RHENANIA EL
MOVIMENT SEPARTISTA
S'ESTEN
Dusseklorf, 2. - Scgueix regnant
completa cama a tota la zona croenpaciA francesa.
El moviment separatista s'esten a la
reens rhenana d'Hesse.

Ha estar proclamada la república a
Koeninsberg i a Langenswallbach i a
altres pohlacions dcl districte de Wiesbaden.-Hava s.
LES

REPARACIONS

SEMBLA QUE LA PROSIMA
CONFERENCIA SE CELEBRARA
A BERLIN
Lonidres, 2. - Segen; la premia
dispuesta capital. el cap del Govern
france5. Ist Poincar, acceptarà que la
ComiesiA de tecnics que ha d'entendre
reierent a la capacitar de pagaments
d'Alemanya celebri lee leves reunions a
Berlin.-lIavas.
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Núm. 27 gemecs g;uire'bsi humans,

Louis Hémon

Maria

N11119131110
KONlinuatig

narnunt la veril:ida ja va peei ruAs no per ella, un
t els, tristesa. liac i e01.va U/
utär hist6rirs fl ' Af1 i 1 d/ agut t at s al
D a rany, que es bellugaven i gronyien tan forortnent en veure
e que, ele havia alrapat, que
it que b t treinulava i tienta' el cu-

?al g e . i despees s'abandontiveu
l i o t d'una quan velen ole eneaeses que turnavert en nombro i
,lt f. /terliz; oceidurs apuntale
e4411r at ells; que s'abandonaven.

Ilaaga\en sl val/ entre les pulsas 1.es planyien amb critä

que

trenenven el cur i frien pietut.
Desprds sir les históries de
cacera van Venir histeniee de
fantasmes i tparegute: històries de visions lerrorifiques o
(Eadvertiments prodigiosos rebuts per hornes que havien blastened o nialparlat deis rapellans. 1 despres coni que
/ungí' no va vuler cantar. van
jugar a cartee; la converma
alt ti tel mes menys emorionants,
i l'Unte record gur Marta va PMportar- g e'n n'oh ella del que
eleshores s'havia dit, guau el
trinen va endur-se-la n'oh t/Is
semi pares cap a casa, U traves
deis boscue entenebrits, fou el
de Llorem; Surpronant parda/11
dele EsIttle Units i Ist a VI,I11
inagnifilet de les gratis eittla.
de la vida ideen!, segura. i dels
bells canees drets, inundats de
Ilum at vespre, talment meravellosos espectacles menso fi.
Almas d'acomiadar-se
havia (lit a mitja ven,
gairebn confidenrial:
Irie

venre'us

a la tarda.

Alguues curtes luuii'u slut nit,
ttn tunt1 tlo sol t'emitid lis nett ,
I ve't mili( que s , rit utu illt•e
cop a la vora d'ella, t'apremie

les seves meravelloses narra-

cions, Corla titi pled p jant interrtimput,
Car per ella, int, s que per ningú, hada pailat el dia eltans
vespre; ella va comprentire-ho
clarainent. El gran menysprett
que hada palesat per la vida
dele C11111PS; les seves deseripMutis de la gloriosa tu cl lt e jis
de les ciutitts, Muja tedat 'tono, : el ',vera,/ (Puna temptneió
ele vint rairtss ihn lis qua l h
saya Sola PIS 1111M, !al COM
fulleja un !libre d'estampes.

es

---1111, Mart su ! lisie que poden
imaginar-ove-11o! El; tiingalcenas de Itoberval, In misma mejor, una contada dtarnatica en
sin roncent; voni's aquí tot el
que heii vist de mes hell. Dones
be: de lotes aquestes coses, la
gent quo ha viscut a cinta( no
tarta sitió ritire-se'n. No us
lis poden pas imaginar... Nonids passejant-vos per les voravies dels grane earrers, un
vespre, 11111111 S111111 aealtal lee
llores del trehall--no pas petites voravites the latilons
Ruherval, einó holles vot aV ION
d imiten, ¡lides euan 111111 (aula i
.amplee con, una mala-, rimes

passejant-viss-bi amb els llums,
ele carriles electries que passen
euntinuament, els nuignIzeins,
la gent, tindrleu amb que adnd-

rar-vos durant setnemes enteres. I toles els pliters que pudon haver-se: el ¡cafre. els circe
diaris ami) dibuixus, i a cada earrer, 'loes un pot entrars'Id per un !ticket. un rol, i restar-bi dues hores plurant i
rient. Oh, Maria t. Pensen que
ni lila sols salten el que són les
elll jalados 1
C1111:1.1' 111111, 0S1011a, venassalir en la sevit meno'uia l'es-

reolncle prodirrlds dels eineio.)ti n grof, i detnanant-se si podria explietti -lo i eontar - ne les

peripbeies orelinätiest la colpidora lt istbria de les notetes
iiliandonades si persludes, la villa de los quills i's
,I;1 it la pantalla en dotze intitule die IlliSi00(1 alr0C. i Cros
nido de reparnriO i n tpoteosj, en

sin saló d'un luxe exagend...
Les eavaleadeS desenfrenados
deis rew-boys empaitant indians lapissaires; la diesearrego espantosa; la &S'Ultra/1(Ni
Ultima dele raptine. en el (inrpels soldals que aripu
riben d'una revolada, fent voleiar magnIfieament la bandera est tonada-

•

Al cap d'un mlnut
ele), Elorene va remiro ol cap,
relionelsent la seva imponencia
per pintar lotes aquesies,coses
ande paraules.

Caminaren plegats damant la
litt!, titills los laq11015 . S tilo selle
els socarrals que cobreixen

el ribalgo alt del PprIlionlza,
sobre la easeada. Llorene Surprenant no havia hagul de reeórrer a vais ',relea! remite
thi sort is anib
havia
/lavan/
11PUlannt slippl
1le turno/ti. i litt li parinyn
t1101' 1111111 leo 1101IciXel simplicit al
directa i prZtetica,
-- El primer- tila (pie vaig
veure, Marta, el primer dia..• es
verilat! Ve't aquí 41110 fria temps

linvin forma id país,
m'anal-a diiuit quo era un Itoe.
miseenblo per viuro-Iii, que ele

lple III/

Munes oren una "gang"

hiços quo no havien vist res i
que les Ilaies 110 eren, de segur, ten fines i tan "timarla"
vio» les dele Estals... 1 dos/iras, mimes en ruirar-vos, in'he
dlt tot d'una que ora, jo, tufoperquis ni a Imwell, ni O
;limiten. no havia vlst innl una
nudo roto vis.. (Juan Villa' haviii
derrita Ila he den enps n1 dla
peneava que • puiser qualsevol
melavinner vindria a ene1rar-tox 1 a prendre -us, 1 'eadn
,enp em venia fred a PAsqttetta
de p p ntar - hl. Per vds leo tilr'net, lliarla;' he tornar agtii de
len aprop de Bastati: tres die.

olr viritgr! Pis afees que tenla
j lelturla pogut enllestir-los per
lletra . ; per vös lic tornat, per
dir - voS el que us havia .le dir
per saber el qun ent respon lt

Cada vegada que la (erra Ora
1111;1 III1S qtstulul so panis ti davant
desproveida
hcaneatu
i d'amas te, 1 rodia tilçar els ulls
gen bi, por tEctisopegar en
neti, ell la mirava, perb noint,e
en vela el set' perfil

;mili I s isluteosisi parient i
entre In seva gorra de
Ilann i el Ilarpr JII11011 Ile llano
que entmollinva les' S0VeS formes Itero/mies, (le guisa qtte
vade ergintrd II revordeva ola
/11 0 lillS d'estime!'

cense

thir-li Itt rnsposla.
-Aquest no ti a llor per vtis,
Mutis, pals éC ninssa dur, i
.el Irelinll de (Me, tumbe: hom
• fa morir nomes que per gua_
'nyar-se el pe. 1.1n hitlx, a les

inenufaelures, fina 1 forta ron)
son, haurtest gnanyat &presea
galrebe el Iple ful gunisysi; riere;
• fosSist les mrva Mina, poe un
euldrW treballar, littanyo prou
-per loto dos, 1 vlurfem fieltros:
ben vestlls, en una bonlen fsslunta d'una cosa de inmute,
'anal el gas, Valona CtuJelStts, tela mena de Cobee de les lude

no teniu Idea i quo sis estalvien inals die Cap i amoinns a

rada nunnent. 1 no us pensen
pus tino tot slguin nngliisios, per

alta; corlee força larntlies canadenques que treballen cotn jo
o quo binen i,eieolshtsuisutt Ili ha
tusa bella esglesia ittnb un eas
pcila canadette: el senyor Res'isst Tremblay, slo Saint - liyacinshe. Sis
enyoresrieu...
dublar encara, 1 va paziseno' l'espiara al soli entorn,
1 , 10 les' torra blanea sembrada de
soguee ',rimes, vid planoll esse1501' 1110 . 111/II 1101'11 IlleS
NaVil 1.1111111 sola eseirogsida

fina

al riu
semblava quo§
ectqut i s arguments docisius.
- sa ssi pas 1.111 n'
Ilaven visen( sempre per aqui
no podes] figurar - vos com de en
oliva banda. 1 /1,1 etne capee de
fer-vos-ho comprendre tientes
varlant. Perb us estimeu, Meeisk

Iteettement)

111.717.'1.

Diedebte e.

LA IVRT.TfIlYNT ,

CRONICA SOMIL .EL LECTOR DIU...
EL DOCTOR MARTINEZ
VARGAS FA MERITS AL

•

LA COOPERATIVA D'OBRERS

MUNICIPALS

metí,
se celebrara, a l'estatge del teatre de
l'Esquerra de l'Eixampla (carrer d'Aribau al, interior), l'Assemblea general' de la Cooperativa d'Obrers i
Empleats Municipals per a la construcció de cases barates.
Per la gran transcendència que per
a la Cooperativa revesteixen els diverDeuda diumenge, a les deu del

sos assumptes que en l'esmentada Assemblea han de tractar-se, la Junta directiva prega es secis la puntual assis__
tancia.
ELS CARRILAIRES

Sha fet públic un manifest dels
carrilaires adreçat als seus campus,
Son constar que llar Sindaat continua obert, funciona legalista:u i la Comasia es reuneix tots els dice, de sis
a nou de la nit.
També es demana als deagats i
particular- als del recorregut de Barcelona de M. S. A., que pasain per
Secretaria.
VISITA DEL GENERAL:
ARLEGUI
Es diu que en breu arribara a rarcelona el director general d'Ordra pablic. general Arlegui, el casal, segans
sembla. inspeccionara detingudarnatt
els serveis policíacs i de vigilancia.
ALLIBERAMENTS
El jutjat de la Barceloneta ha decretas l'alliberament de .Taan BLeeh
Anta, i Dionis lagarte Tejada, Etinguts darrerament al Passeig Nulaacusats de cotitzar per al >aula
cat lanic i amenaces.
Com que el jutge no nasa tre, res
en clar, ha decretas Ilur alliberamara.
DETENCIONS
En un bar de la plaça de la Universitat van ésser detinguts els coneguts sindicalistes Joaquan Mamita
Joan Jazan i altres individus que es
trabaven amb ells.
Es diu que En Maurin és el representant dels Soviets; sembla m'e li
fou trabada una important quantitat
en moneda estrangera.

CRONICA DE CULTURA
L'INSTITUT FRANCES
L'ilustre professor de Psicologia
la Sorbona, M. Delacroix. donar à una"
conferència a l'Institut Francés, Consell de Cent. 338, el dia 8 de novembre. de dos quarts de sis a dos quarts
de set de la tarda, desenrotllant el
tema "La psicologia francesa contemparänia".
INSTITUT DE CULTURA I BIBLIOTECA POPULAR DE LA
DONA
Secció Permanent d'Educació i Instrucció: Dilluns, dia 5. es donarà comerte a les classes d'Ensenyament domèstic i a les especials, i dimarts. a
la setmanal de Cuina practica. No
havent prou nombre d'inscrites a la
nasse de Rebosteria, l'obertura queda ajarnada uns a nou avis.
Secció Permanent de Relació i Treball: Les classes de Practiques Comercials continuen funcionant tots els
dies. de set a non de la vetlla, i les de
Comptabilitat els dilluns, dimecres i divendres. de dos quarts de vuits a dos
quarts de nou, a les quals poden concórrer toses les sacies de l'Instala de
Cultura. satisfent nomas l'import d'una
pesseta mensual.
Secció Permanent d'Esports i Excursions: Demä, diumenge, dia 4. encurtió a Santa Perpètua de la Momida. Lloc de reunió, la Capella de
(Instala,
per oir Missa de vuit.
_ _
Classe de Cuina Popular. Dies fea
nena de vuit a roo del maa. L'asta
de la setmana:
Dilluns, Ous escalfats a la duques.
la .

Di;riaits, ' Lle'rigtíado

la ' normanda.
Dimecres. Tornedós a la Royal.
Dijous, Mangetes a la bretona i
pasares Lorette.
Divendres, éntreteniments variats.
Dissabte, Tartaleta a la parisenca.
Avis: Poden assistir a aquestes
gens totes les que els interessi, tant
si són com no. sacies de (Institut. satisfent 025 pta. per un tiquet que seas
remeträ abans d'entrar a classe.

Exposició Internacio-

nal del Moble i Decoració d'Interiors
Per acord del Comité, es concediran entrados gratuites ala
alumnes de ales escotes prrnäriel de Barcelona, utilitzables
els matins de tots els dies feiners de la setmana próxima.
Lea hores destmades a aqueltes visites, són de deu a una
del mart.
Dilluns 1 dimarta próxima
quedaran destinara a les Escotes municipals; dimecres i dijous, a les Escotes de l'Estat,
i divendres i dissable, a les escotes privades. Les entrades
»eran lliurades als professors
a les oficines de l'Exposició
(carrer de Lleyda, número 2),
mitjançant la presentad() d'un
comunicat de t'escola, en el
qua' s'exposi el nombro j'a'mames i professors que han
'efectuar la Ni& it a.

RECTORAT.
Qui no concia, per referincies almenys, l'anti-catalanitat del senyor
Martínez Vargas, degä de la Facultat
de Medicina de Barcelona?
Una de les seves més heroiques gestes cal assabentar-la als nostres lectors.
Va ésser abans d'ahir, que, aprofitant
el Ea festiu, es presentá a la tarda en
les diverses dependancies de (Hospital
Clinic i anä esborrant per la seva pròpia mä tots els advertiments i consignes que els metges de torn, loteros, etc.,
es deixen apuntats a les pissarres, en
Ileumta catalana.
Feia bo de veure tot un senyor degà
en/pa s a fant-se de blanc el vestit i les
mana ami, 'afane d'esborrar inscripcines. Despras sens ha dit que l'infele doctor afartinez Vargas és un dels
més acèrrims aspirants al nomenament

stitVEI METEUHULOGIC DE CATALU N Y A
D'a 2 novembre das 1923

Del

a. SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL
A LES 7 DEL MATI. (Observacions d'Europa,
Nord d'Aldea I l'Atlintie, rebudes per telegrafie
sense fila):
La depressió Balear continua estacionaria, amb

a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA, A
LES 8 DEL MATI. (Obaervacions de la Xarxa

pluges al centre d'Espanya i migdia de Franca i
forta maror al Mediterrani occidental.,
El regint anticiclònic o de pressions altes es troba
al Nordest d'Espanya.

al Pallars, Pla d'Urgell i Sagarra. — Les pluges co

Meteorològica

catalana, comunicades per telèfon):

El temps és :areolas a tot Catalunya, ami) boires

lt

el Sudles darreres 24 hores han estas generals a
aleas. — La temperatura maxima ha estat de 23
gratis a Flix, i la mínima de 5 graus a Puigcerdà.

(le rector de la Unirersitat de Barcelona, i que a manca de marits té gran
interés en significar-se per la sena anta
catalanitat.
El sensible del cas és que aguas
metges que es diuen catalanistes. anal
una inconsciencia o per un excès
zel. sembla que vulguin ajudar-lo d'un
temes enea en aquesta obra tan antipatriótica. Seria convenient que aquests
professors es convencessin que res justifica el canvi que en aras dies han jet
en la redacció de les receptes.
donades exclusivament entre fills
Catalunya etc.. etc.
Será qüestió de jet palie Ilur nom
perquè escarmentin?
S.

T. X.

Els Teatres
ESPANYOL
Cada representada de "La senyoreta mama" as un ple al teatre Espanyol. Aquesta darrera producció de
Verneual ha estas acollida amb elogia
unanimes. Santpere. 13ergés, la senyora Casals i quants intervenen en "La
senyoreta mamá", han arribas a ter
un acabas estudi dels respectius personatges.
L'empresa de l'Espanyol, no obstant,
els èxits que obta diäriament. esta ja
preparant una nona obra, que s'estrenara a últims de la setmana entrant.
Es tracta d'una obra altament cima
ca, que porta per titol "El baró de
la Rabassada", que ha estat extreta
per dos deis nostres més aplaudas
autors, d'una obra francesa centenaria
ja en els cartells parisencs.

3. VENTS SUPERIORS, A BARCELONA. ( Sondatges de l'atmosfera lliure, a les 7 del metí):
250, 500, /00o. 1500, 2000, 2250
Altitud, metres:
N. NE. NE. NE. NNE. NNE.
Direcció:
2,
2,
14,
10,
Velocitat metres per segon:
7e
9»
camuls.
Strato
Piafé de núvols a 2,250 laceres.
OBSERVATORI METEOROLOGIG DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Mores d'observació: 7, 13 i 18 hores

Baròmetre a cero i al nivel de la mar: 7611, 76 0't, 760'3. — Termarnetre sec: 172, 196, 16'9. —
Termòmetre humit: 157, 16 . 7, 1 4 8. Humitat (ce ntassimes de saturacia): 84. 74, 79. — Direcciä del
vent: E., aalma, NW. — Velocitat del vent en meines per segon: 1, 0, n. — Estas del cel: tapat. —
Classe de núvols: alts-strats, camuls-nimbus; strat s-cfunuls.

Temperatures extremes a l'ombra
Máxima: — Mínima: 16. — Mínima arrea tic terca: 15'6. — Oscillació termomatrica: 39. —
Temperatura miaja: 179. — Precipitacia aiguosa, desde les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del dia
de la (lata: inapreciable. — Rccorregut del vent en igual temps: 261 quilametres.

el senyor Camps i Pujo', gerent
de l'estahliment, pel hon gust i
l'encert que ha palesat obrint el
nou local. 'Te tina clara i moderna visir') de cursi ha ilo desenrolllar la sera casa dato-rd arnb
la pnixanea d'una durar com
Barcelona.

NOVES RELIGIOSES
PUBLICACIONS DEL FOMENT.

establiment

El non
de la Casa Werner
A la nostra edició (Fallir don'avem compte de la inauguracid der n.o meal de la Casa
Werner de pianos, hannoniums, aulopianos. pianos eléctrica i voltios.
Els lectoes pogueren assabentar-se de l'éxit que rissoll el
rae ital de la celebrada "liederista" Na Mercó Plantada i lels
altres aspectos de la Pata inaugural. Erie proposem avui donar-los algunos noticies sobre
l'actuad() de la Casa Werner,
de tanta anomenada al noM
musical (le la nostra chitar.
Dirigeix la Casa \Veme' : id
nostre distinga amic En R.
Campa i Pisjul Mereés a la seta encerrada gestid, aquest eslabliment. en plena imixança,
ha vlst, ;aviar 11( 1 \,111ü . jrISIIIIIcient el seu antie local de la
Ha rnbla

Ca I a tu nya, tust me ro
:pral ara ha estar desti-

Lat a Salé lia
e..rabier( ara el despatx-dipiisil al m'u fu s il de la Ronda III' la
Universital, número 31
1,111

Dalmes i Rambla de Cataltinya).

Després (lel concert, els invitats visititrem les diferent
sales del nou establiment,
quals poguarem admirar, en1re els mimbrosos nuolels expoaats, alguna de celebrades martutu

estrangeres, isis “noni_
hile". de \Veinte! . (Alemanys
".Meledia i Virluola", Pis "II.
S. Howard", ele Nova York, Remardarern, tarnbé, alguna 'nodeis luxosissirns de diferenls
estile: Renaixement, Lluís XVI
i d'altres.
lli 'mala exposata, lamba. alguna hartnanins i arquealrans,
amb teelat numérie, auto-pianos de rua, o pedal, 01'4'11'10S,

etcétera.
La Casa Werner. que ofereix
tala mena de faeilitats al eoniprado'', eom • operaciana a ter_
mini, vendes cornbinades, etcétera, es dedica lambe a la venda de rodios ale 6573 i 88 notes, peces de música, inalrumenis, accessoris i d'altres.
Al nou local s'Iti donaran audicions musicals, per a la grial
cosa hi ha un magnifie Sal.S (le
Concerts d'est Ii Renaixement,
d'una rabuda de 250 persones,
, Ha dirigir les obres l'ebenisla decorador senyor Jaume Moya, i hi han treballat ie CliMPS1
Rodríguez Germana, de cortinatges i tapisseries; Granen i
Companyia, vidrieria; Salvador
Coromines. lampisteria; Bastús
i Queraltd, parquels; Llop, papera pintara, i Contins, pintura.
Ens comptlavem en felicitar

DE PIETAT CATALANA
La meritissima institució Fornent de
Piola Catalana acaba d'edaar el "olm segon del labre "Egalcaciara de
IrEvangeli al pable". del P. Jmep
Erassinetti, i traduides al català per
afossan Llorene Paber. Conté les platiques minac; de la Dominica :n Albis fins a la 24 despeé; de Pentecasta.
Aqueas libre as un gran auxiliar per
als pradi:adors.

VISITES ALS CEMENTIRIS
Durant aquests das darrers dies
salan vist n'oh concerreguts els Cementiris d'aquesta ciutat. Les portes
s'obriran al públic a les set del mati
i mataras del temas insegur d'abans
dahin foren molt nombrases les fatales que portaren corones als seus
di junte.
13ISBAT DE GIRONA
Després del rés coral. prengué possessia de la sera prebenda a la Catedral Basílica, el doctor Joan Rotges, prevere. secretari de Cimbra d'aagitesquest Bisbat. el qual ha n ,btingut
.
la canonaia per namenament del Sant
Pare, fins ara vacant per def unció del
dentar Jo- <en Mates, prevere.
— El bisbe doctor Llompart ha delegal el canonge (lactar Canadell per
tal de qua s'encarregui de la implantada, a aquest bisbat de l'obra apostalica "Unió afissional".
— Han estas la !nenats vicaris de
Calange i Multé respectivament, mes¡luís G. Pla i mossan Josep Surinya.

Les sardanes
Dema. diumenge, a les cinc de la
tarda. tindra loe a l'estatge del Centre Moral del . Talle Non. passeig del
Triamf, 53, una malicia (le sardanes
a cama de la mea aplaudida Cobla
Barcino.

ITALIA 1 LA QÜESTIÓ
DE TANGER
Reraiblein del "Journal des
Débats:
'En començar els trelialls
la Confin : Anda anglo-franeoespanyola, encarregada de fi-.
ser l'Estatut de Timad : . el go
vern fiaba insisteix en prendre-hi part. Ha dit que, per be
que segons els acords reterenta al Marroc i Tripolitenta,
s'ha comprar/tes d'acceptar el
pratectorat francas sobre l'imperi xerifin, no s'ha desinteresan' de l'esdeveniilor de 'Fänger. Se sap que aquesta .1eSt
no ha estar admesa fina ara
pella gabinets de Paris, de Londres i de :Madrid, els guata es
posen d'acord en aquest moment sobre aquest afer,"

DE

SUBSISTENCIES

Suprimides les taxes sobre les subsistancies, excepte eu sucre. el governadar, general Lossada, ens ha (lit
que recomanava cls conierciants que no
°biaba el bar: del capita general en el
qual es refereix a confabulacions I
puges capriciases de preus. Está disposat a castigar severament els infractors.
Quant al sucre, es venclra el "blanquee" a 177 pcssetes el quilogram en
el magatzem. i a 1'85 al detall. El "pila" es vendra a 187 i 195, respecta
vament.
Al, pAles de la provincia els alcaldes són els que han de posar les taxes
sobre el sucre, tenint en 'compte el preu
de fabrica laxas per la central, els
transports. les carretades, i que no passi
de (aro pessetes el benefici del majorista i cl detalliste plegats.
• *
La Junta provincial de proveitnents.
que es reuní alar. ha de s ignas tres nocalo que. junt amb el President i el
secretari, canstituiran la Comissió executiva.
Foren nomerats els senyors Vicens
Comes Ferrer. Jautne Griera Gealbere
i Josep Pou Codera

del general Barrera
Parla el governador civil

Retorn

Ana) l'exprés del mati va arribar de
afadrid cl capita general senara Barrera. acudint a l'estada a rebral els
general, i molts cara i oficials de la
guarnicié.
Després litigué una conferència ami,
el general 1. os aula i el genera l Soler.
En rebre a migclia ele periodistes, als
digna el general Lossada que el capita
general venia molt ben impressionat (le
la tasca del Directori i l'adliesió que

troha arrea.
Després (ligué que dema el general
Soler s'encarregarà del gavern militar. si ha ell continuarì essent el titular d'aquest (»arree.
Afee; que arta) aixa quedaven desfets
els rimaras que circiVaven. segons eta
imals ell deixava el goveril civil per
govern militar.
encarregar-se
El general Lossada acaba manifesiant que ara malria atendre mirar cl
despatx del, afees del Givecu civil.

MOVIMENT MARÍTIM
Vaixells entrats
Vapor espanyol "Trini", de Sant
Etaita amb ciurega general. Amarra/
/mal d'Espanya Est. Consignatari, Ramas.
Vapor espanyol "Jacinto Verdaguer",
de Liverpoal, tina, carre ga geno-al.
Amarras nu,ull dlaspanya NE. Constanatari, Campanyia Transmediterrania.
Varter francés "Carnoules". de Mangan. ama aus. Amarras mall de Partem Sud. Consignatari, Ramírez i lava
garlo.

lid condensada

'EL PARES

Vapor noruec "Torfinn Jata". de
Landres. amb cärrega general. Amarras mol de Sant Beltran. Consignatart,
Conderninas.
Vapor francas "Mant Pelecha", de
Gannva, amb cärrega general. Amarras
mal de Sant 13eltran. Consignatari,
Salvador i Companyia.
Vapor espanyol "Itelver". de Palma. amb pares. Amarras mol de Panen( Est. Consignatari, Companyia
Transmediterrania.
Vapor suec "Mongolia", de Sud,dinall, amb fusta. Amarrat mol de la
Quarantena. Consignatari, Enberg.
Vapor espanyol "Canalejas", de Va!encia, amb cärrega general. Amarrat
d'Espanya NE. Consignatari, Com
panyia Transmediterrania.
Vapor espanyol "'Teresa Tova'', de
Cartagena. amb carrega general i 24
passatgers. Amarrat moll de Ponant
Est. Consignatari, Taya.

Vaixells despatxats
Vetee Italia "Orsolina", en aast, cap
a Caglari.
Vela- india "Malura", en llast. cap
Dialjelli.

Vaixells sort1ts
Vapor Italia "ToM3S0 cli Sayo- la
amb carrega general i trànsit, cap a
Buenos Aires i escales.
Vapor francas "Mont Peleona", anal
carrega general, ¡ träns'a•cap-a'•Tarragana.
Vapor espanyol "Dcva", amb llast
cap a Valancia.
Vapor espanyal "Josefa", anth carrega general, cap a Ferro!.
Vapor espatipa "Romea'', en (asa
cap a Las Palmas i escales.
Vapor espanyol "Villarreal". amb
carrega general, cap a València
Vap ir j adia "Gzaatea", amb durega general, i tränsit cap a Oparto i escales.

UN MONUMENT
AL GOS DE GUERRA
a , Tit irmitaurat al Nord
d . . \ //M'ira 1//1 1,14.11111W111
ron) lores lea toses nordnmeridines. Sera un manurneul.
No I . : glorificara rap poeta, ni
ea p homo ðe cianeim ni 'tu p genrral. ni lan solament cap industrial. No; sera un monnment
dadreat al gos de guerra.

Un »mimen' aMinini. Si no
temessim ofendre patriolisme
dels ex-en:tia, dirimir sus,
prés
l'honienatge al anhfil
desconegut, aquest hornettalgo
al gos ileseortogut. per(7) guerere s'imposava.
B o diu que una desena de
m
miler., gossos (le lores los rares anxiliarrn elo exéreits rornhal ente ranv 1918.
Altrament.
goaana
esto
nons P11
exi.rcits. Muis aviat
Pul : in tiritar
minvat ami-) la
nn

mi:dorna 1.,IrdIng
Virgila Pintare i Plini ene en
carden ja les proesea.
ro1150155 els enainialraren a liudar
al onstat dele eaelans.
Tala sabforn out , el goa era
un boli animal, fidel i Merinas,
rapar de for bona serveis 191 una
camera, gua rdant ranials. vigilant les rnasies i fins i Int :v-

111:1111 de panela. !ferien-) obli(lar, non\ que pngurssin ésser
rsuotailut zat s.
rnèrira cenrrosa pus he
recorda prorlamant rn sus monument la immorralitat de les
cmstec sTil gns de guerra. I'n
guisa() (lo brorize. en una nefitud
herlieossa d'amunt un bloc de
(atieso de ' bronce, en una rielittul
als venidors, que el ges, sonso
haver d'esser de presa. no es
sempre tus animal de pau,

Municipi

ELS GREUS RUMORS DE ptMECRES SEMBLA QUE NOMES SON PROJECTES
Els rumors que corregueren intensament dimecres passata--a propasa d'haver celebras junta la Comissió de Govern—de la reducció
d'un vint per cent del personal i de
rebaixament d'un vint-i-cinc per
cent dels sous, sembla que 'tomes
sön projectes. Així ho asseguraven
ahir persones significades de les
Cases Consistorials. Es diu. dones
(ja saben' que se'n guarda una atuso
luta reserva) que a la Cotnissió de
Govern sen parió, sense acordar res
en aqueas sentit.
Creiem. pera, que el de reducció
d'un vint per cent de funcionaria i
obrera rnunicipals serà un fea El
senyor alcalde ha (lit públicament
Inés d'una vegada que a lakjuntament hi sobra personal.
S'assegura, sanase, que els dies de
junta de les Comissions tots els empleats de cada Comissió hi hauran
d'anar a la tarda, i els dies de sessia tots els ernpleats.
ELS COIIITES DE L'EXPOSIC10 DEL MOBLE I DE L'EXPOSICIO DE BARCELONA
S'AJORNA LA CLAUSURA DE
L'EXPOSICIO DEI. alOBLE
Abans d'alar el Camita executiu
de l'Exposició del Molde celebrà
junta, presidint-la, per primera vegada, senvor Alvarez de
la Campa. Els tinents d'alcalde senyors Puigniarti i Amargas prengiteren possessiu ' com a vocals.
El senyor alcalde saluda els reunas, felicitant el Comisa pels treballs realitzats i mostrant una grossa complaença per l'èxit que ha assolit l'Exposició.
S'acorda ajornar la sera clausura
Per un termini mírala de 8 dies i
maxim (le 15. i organitzar unes entrades collectives per als altunnes
n le les escotes municipals i entitats
culturals obreres.
Es constituí un jurat de corleessia de premia de recompenses, que
presidirá el vice-president del Comisa, senyor Manuel Vega i Mare.
Tambe celebra reunió el Comisa Mixt de l'Exposició de Barcelona, aprovant les relaciona Srimestrals (le despeses i canviant impressions respecte a l'execucia del
seu projecte, tenint en compte que
sala publicat ja la R. O. assenyalant /a (lata de la seva celebracia,
Fany 1926.
MULTES
L'Alcaldia ha imposat una multa (le 50 pessetes a Tatuo d'una budellaria del carrer de afama i Elaquer, per no haver efectuat al seit
local les minores higianiques que se
li ordenaren, arnenaeant-lo amb
clausurar-li l'establimen t en cas (le
no efectuar-les dintre el terme de
re dies.
Tambat ha imposat una multa de
so pessetes a cada un dels propietaris de les cases números 21, 22 1
23 del carece de Cortines, per no
efectuar les minores proposades per
AVIS
S'avisa els que hagin solicitas l'afegiment de falles als titols del
Den-te municipal 4 . 50 per taro emissiú primer maig de mol que estan
despatxades les factures números 71
al toa podent passar per la Dipositaria municipal el dia 5, de (len a
una, os: els seran llamas els titols
anili les fulles respectives. preví
Ilitirament del resguard correspo•
nent.
VISITES
Per a oferir-li els setas respectes
alar complimentaren l'alcalde. senyor Alvarez de la Campa: la Junta de l'Associació de Veles del carrer (le Ferran, el Censen Directiu
de l'Associació Barcelonina de
Mestres, el secretari del Collegi de
les Escotes Pies revereud pare Lluís
Falguera, el president de la Unió
General de Venedors als Mereces, i
el coronel senyor Julia P. de Lema.
DONATIU
A l'Alcalala .s . naa renut so pessesea amb destí al Cos de Bombers. trameses pel senyor Echa
taaldeforns, agraint eta serveis fets
per individus del dit C ‘-.s en lanceniii ocorregut a la fabrica de grasses
que té al carrer del Mas.
SUSPENSIO DE SOU I
CARREC
Per l'Alcaldia ha estas imposada
una suspensió de £( dies de sou i
càrrec a l'ageat d'arbitri; de servei
a la Depositaria Recaptatória (le la
Itordeta, per irregularitats cotneses
en la percepcia de l'arbitri sobre
conservada) de pavimenta.
UN SECRETARI DE TINENCIA D'ALCALDIA SUSPES DE

CARREC I SOU?
Entre els funcionaris municipals
( l ile han estas declarats cessants.
que sembla que säil més de 30, Circula el rumor que la ha un secretara de Ti:rancia d'Alcaldia.

de 1
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ttelrem

La -Música
CASAL CATALA DE PARIS
Organitzada per aquesta simpàtic*
emitas catalana, havia de , tenir lloc
ahir, a les nou del vespre, al sa.6 d'actes de "La Démocratie", una copierancia amb demostracions musicals a
carne de afile. Blanche Selva.
EL PIANISTA J. SMETERLING

Aquest tenida pianista polo-'
conegudfssim a rota els
grans centres musicals europeus, al qual l'Associacid
toa de Concerts (41 conrujas,

cert inaugural del present (mis
a la Sala Mozart, sera presen-

tar públicament per la própa
Associaciú en el concert matinal . que anuncia per al diumenge vinmt, al Coliseum.
curara, aecimpanyat d'orquestra,
el magnific Cuneen en "fa menor", op. 21, de Chopin, obla
interessantfssima i rares veg:,
des executada a Barcelona.
ASSOCIACIO DE MUSICA DA
CAMERA
Havent-se pogut aconseguir que e:s
famosos cantants de l 'Opera de Vieaa
ajornessin Ilur partida de la nosaa
ciutat, pendrant part aquests en la
magna Sessia Beethoven que l'Associacia de Música da Camera, arib
llar concurs. el de l'Orquestra Pat
Casals, el de l'Orfeó Catalä i el 'te
la gran pianista Fanny Davies, ha
ganitzat per al seu segon contera el
qual tindrà dilluns visen! a la
ras al Palau de la Música Catalana
i estara, com tots els d'aquesta ena.
tat. exclusivament reservas a . - seas
socia.
El programa d'aquesta magna sessió tindrà un altissim interés, car altra la interpretaci ó. dc l'obertura de
"Leonera", per l'Orquestra Pau Casals. i del Concert en do menor per
a piano i orquestra, confiat a les.
mentada agrupació i a la solista Furtny Darles, culminara amb l'execuelb
de la "Novena Simfonia", en la qual,
a mis a més de l'expressada Orquestea, colaboraran el nostre Orfeó Catalä i els reputats cantants Elisabeth
Schumann. sopran: Hermine Kittea
contralt; Georg afaikl, tenor. i
set Groenen, bariton, anant la dimeció general a cárrec del nostre gran
artista Pau Casals,
COLISEUM
Ha despertat molt d'interas l'anunci de l'estrena de l'obra "Esplai", de
arAntoni .Botey, per l'orquestra de
(Associacia Intima de Concerts i que
demä diumenge. 4. a les onze del
mata actuará per primera negada al.
Coliseum.
.
En Boten, actualment director de,'
l'Orfeó Badalona és força conegut del.
públic. per les seves composicions, e m
pecialment sardanes per. a .cobla
questra.

SS.
ORQUESTRA PALT CASALS
Denla, diumenge, a la tarda, donara aquesta corporació el darrer
concert (le la serie (le tardor, amb
un

programa extraordinari, en el

qual figura una nova i última audicia de la monumental "Novena
Simfonia", (le Beethoven. que tan
entusiasta i 'inanime acollida obtingué fa poca dies.
Donat el gran nombre de persones que quedaren sense poder obtenir localitats per a l'audició anterior i a prec (l'infinitas de concurrents desitjosos de tornar a fruir de
la incomparable execució que oh:tagua la dita obra, el mestre En Pau
Casals ha accedit a repetir-la en el
programa d'aquest darrer concert.
En la sena interpretada coHabo7aran aix í mateix el notabilissim Quartet de Viena i l'Orfeó Cauta, 1,15
els quals han contribuís notablement a una perfeccia de conjunt i de
detall com mal ¡tanta assolit aqueixa
obra en la nostra capital, sege !as
opinid 1111ä/li111C del públic i la Prui-

sa.

1111111111122111•111111111111.

AVUI, DISSABTE,
es posa a la venda un
volum de

"[IS

rI OU

d'iri"

Les millors poesies de

J. M. de Sagarra
triades 1 prologades Per

TOMAS UARCES
VOLUMS PUBLICATS
1— Josep Pijoan. Tria i pi:M(1
d'o

Toma, GareAs,

2.—ClementAna Arderiu.
de J. M. Camievila•
3.—Joan Alcover. Próleg

de

Carlos Itiba.

4.—Josep Carnee. Próleg
xandre Plana.
5.-4.-M. de Segarra. Tria
pròleg de Tumbe Garca,

Cada colmena, un voluta
AQUEST NUMERO RA

Cada voltizo .. 0,75 otea'

PASSAT PER LA CEN.
SURA MILITAR
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Edicious

r. ingle, 53

issabte

fA PIIBLICITAT

novembre t923

DE

.
EL OYE* DEL DIRÉCTORI MILITAR

CATALUNYA

VALENCIA

suspensió deis 11 regidora.
E's onze regidora de l'antic Ajuntaeat que es varen salvar miraculuaaaten: de la suspensió governativa. han
corregut la mateixa sort dels seuscompanys.
Ja allavors semblava una mica arbitrària aquel a disaesició. cae si entre
is rceidors suspesas n'hi baria algues
aapitosa actuació. lambe n'hi havia
casare-honorables per tots els concepes.
t rds quals tota imputació que seis
lela ,- ra injusta.
La divisió que e; marc à a l'Ajuntamena pel delegat governatiu. de per.
are s rectes i de persones tortuoses,
alustees que havien complert en e: paerre le la ciutat i deis que s'havien
eatrraimitat. es consideró. atneralment,
aan aaa selecció convencional, per a la
va: -llagué de tenir en compre el malas procedencies politiques.
A7. transcorregut quasi un mes, des
c-,A ye fiaren confirmara. en ilusa córs
ce1. nluan els seus noms brillaven amb
prastigi de la patent rebuda. aqueets
atue regidors eón igualment suspesos
per a ans arrees formulats en l'expeter adminiatratiu que tramita el 3esyor Rodriguez Carril.
. la suspensió d'aquests once regidor , desapareix per compCt l'Ajuntament d'elecció i queda agite-se integrawat constituit per venta de la Juma
Si les raons que hom adueix per explicar aquesta mesura són certes. chauran acabat les discussinns dins l'Ajun t amera i hom veur à eta neus regidora
a una ta s ca d'unanimitat.

VILAFRANCA DEL PENEDES
L'ordenació deis mercats
L'afer de l'aigua
Cada dissalite. a l'hora del
mereat, la Placa de la Constitució esdeve intransitable . Un hoin
en s'hi enten. El fet d'aplegars'hi la irnmensa rnajoria deis
yenedors d'ous i d'avirarn, afeen
tUi una coneurréneia exeessiva.
(ìàbies d'aviram. eistells done.
parades de venedors ambulan/o
tat eolloeat en aquella ala.
Abstruint aixt el pas. A mes a
mes. afegiu-hi tute quants Veh'IPa que s'entesten a traiillar
e allí i la natural gentada
gu,, hl va, i haureu de convenir
rae alth is tres maremàgnum.
iialaurat aquel t que es propoo travessar la placa!
El nou Ajuntament. però. ha
real- mol? encertadament pros,iaar- s o de l'afee. I ha pros
tri.asos aeords — hein dle 01'011igur són.4-Teeididament, serio. — ' per tal d'alliticrar els
• e (Fa/leerla via del martiri
a-aanal•
D'una banda ha esta? prohibit
trànsit rodal per la Plaea do
a Constittició i carrero de la
Cent deis Feneces, des de la
matinada fino a dos quarts de
den del matt. Altrament. les gäliies- de l'avienen no podran esamuntegades descota les
vahea. ami) la qual cosa s'aearsegnieh el Uniré, aerbs a les
beligues i ei lcscorrgclionanest en la ciroularid pel mig de
la placa. Denles. havent prohlbit als venedors ambulants de
Yeadre davant les boligues del
mateix artnle. pOt a er s'nhlindrh que aquesta gen? fati lee
parles en lloes m,s avinents
a . rf •a'arriharia. potser, a evit a *. mas filtrara els embussos.
IHs agents de Eantoritat depte ara, qu e tole s aquestes diapn - -Hans signin el mateix que
un -cal en un batee.
- Sembla que les entrevistes
del -arar Cardelós, advocat de la
Cor lyia le nigua de La Rleda,
aun' :.\iuntament, van per bon Cami. - ' veient-se un acord.
a un d'aquests dies és iturninen una nova reunió.

da la fallida, els Tribunals dels Estaus contractants no podran *ramita:
cap reclamació judicial contra e: fallit, i si s'intentea.caldró necaissäriamelle acumular-la a les diligencies en
qué hagi estat declarada la fallida".
— A la Galeria de Bells Oficia Ola
inaugural una interessant expoaiaai de
paisatges d'En Vila Puig.
' — Durant el mes de setembre es
van registrar, en aquesta provincia,
543 na:xements. 436 tkfuncions 1 213
matrimonis, dels quals corresponen a
la capital 3 0 , 37 i 20 respectivament.
— El proprinent dimarts, dii ti, a
les deu del m'a, es reunirà la Comissió provincial.
— El senyor Josep Ribes Masjaan
ha sollicitat autorització per establir
ami CoHegi particular a Torroelia de
Montgrí.
PALMA
La recaptació de cèdules
El governador ha revocat l'acord cle
l'Ajuntament i l'informe de la Camissió proviecial mas qu-ds cc cencedi la recantació de cedales ai eenyar
Antoni Gaya. comunicara al.: regidars
que van prendre l'acord que paguin
la diferencia cure el tear, per e:ye
percebut pal senyor Gaya i el que
hauria pagat l'Ajuntameat Tacotal
amb la proposició més aiantatjusa del
concurs obert el jala- darme-.
L'esmentat acord el preiguercn les
esquerres.

TEVA
La fasta mejor
Sacittat dc Sacorsos mutes l.a
Unió Tcianenca ha publicar el programa oficial de la próxima fri,ta
major , que tindrä lloc els dies ea 12
i 13 del corrent mes de navembre.
La Sala de festes serà guaenida
pel reputar artista senyor Baliaeda, de
Molina de Rei.
El programa de les testes serà el
següent .
Dia ir, al matí: Concert-vermut.
Tarda, a les cinc, processó i tot seguir
ball.
Nit. a les deu. concert i ball.
Dia 12, a les deu del mati, Ofici;
a les dotze, concert-verrnut.
Tarda, a les cinc, ball.
Nit, a dos quarts d'onze, concert i
ball.
Dia 13. a les dotze, la tradicional
i fluida dama.
Tarda, a les sis, ball; nit, a dos
quarts d'onze, concert i ball.

ELS MAURINS ES MOSTREN MOLT SATISFETS DE L'APROXIMACIO

D'EN MAURA AL DIRECTOR!, I AUGUREN QUE AVIAT COMPARTIRAN
LES RESPONSABILITATS DE GOVERN AMB L'ACTUAL REGIM
ES DIU QUE ELS ADDICTES DEL GENERAL PRIMO DE RIVERA CONSTITUIRAN UN PARTIT DE CARAAER FEIXISTA, L'ORTIZ :2TE DEL QUAL.
SERA CONSOLIDAR L'OBRA POLITICA DE LLUR CAP
En Primo de Rivera, malalt

ELS TEMPORALS
DE LLEVANT
•

Va decreixent la inundació
Valéncia.—Aquest matí ha retornat
un nou tren de secersos que havia
sortit abans dable d'aquesta capital.
La inundació va decrtixent visiblemena restant gairebé normalitzada la
circulació de trena.
El temps segueix amenaçant pluja.
la qual cosa fa que no sigui corlean
l'optimIsme que hom serva de que acabi totalment el temporal.
Les noticies rebudes aquest mati dels
pobles inundats són més satisfactóries.
Les tintes fèrrics de Cullcra a Valanda i de Motiva a Alcor. segueixen
interceptades. Com que la IMia de Va:
leuda a Xótiva ha quedat hliuire, atad
ja sortiran tretas cap a Madrid.
Al poble de Polinya ahir a la tarda una altra avinguda del Júcar va
inundar teta la població, arribant raicita a dos metres d'altura i a rhortá
a quatre.
La colina estä perduda totalment.
Horn elogia la conducta de la guardia civil i de les autoritats que auxiliaren el veinat de diversos pobles.
Al Gnvern civil segueixen reheat-se
telegrames dels alcaldes de tots e:s
bles comunicant que les pèrdues i els
danys causats pel temporal són enormes i reclamen rápida remeis.
De Silla comunitmen que per haver-se desbordar el barranc Cervera
l'aigua arrastró el guarda Eusebi Castillo. el cachasen del qual no ha pogut
ésser recula.
El temporal de la mar. decreix.
Va ane ja. — Comuniquen de Xótiva
que minva el temporal. amb la qual
cosa reneix la tranquillitat entre el
veinat.

Es troba malalt el general Primo
de Rivera.
Aquest matí seguia acatarrat, fent
Hit.
•
En tlit lloc ha rebut els encarregats
deis ministeris d'Estat, Finances. Foment i tiricia i .Justicia.
En vista que aquesta tarda ha augmentid la febre, ha decidir no abata(halar el 'lit. havent-se suspes aquesta
tarda la reunió del Directora
A les vuit del vespre despaexaró
amb cl president el coronel Novvilas.
EL DESPATX •
A les onze del mati, ha arribat
Palau rajudatit del general Prime de
Rivera, el qual duia la cartera de despata.

L'actitud dels maurins
Alguns dels amics mes caracteritzats del senyor Antoni Mauna. das de
que saberen que lluir cap baria estat
a la Ventosilla. i que al palau de Cervelló -hacia dinat un dia i pres el te
al següent amb el general Prime de
Rivera i el duc de Fernan-Nfiiiez. no
amagaven l'alegria per l'aproximació
del cabdill de les hosts tnattrines
Directori, i pronosticaven altir que
Inelt aviar participarien en les responsahilitats del Poder.
Recordaven que en ocasió no remota el senyor . 1aura intentó constituir
Gabinet de recales, amb independéncia de la filiació política. i per
aixa congregava a casa seva bornes
tan oposats corn -el comte de Romanones i el senyor 'Vózquez de Mella.
1: Malí/atad repeteixen que el senyor
llama no ha governat i que públicament sha tret la pals du les responsabilitats.

Segons "El Debate" a Catalunya és on hi ha més entusiasme pel Directori

"El Debate" na erial que perita la
MONTBLANC
unitat nacional perquè és .divideixi Esnoticies
Altres
Assassinat
panya en 15 regio'', amb les 40 proentejes actpals. perque Espanya eis una
Pel Sometent d'aquesta vila
realitat molt foeda .. es obra de la nadetingut el vespre del mateix dia
turalcsa. o, com digué un gran cm:di,
del crim Josep Tosas Moragas (a)
el hisbe Torres i Bancas, és obra de
"Petit del Tupiner autor de la
la providencia divina.
more de rindustrial rajoler En MaEl, TEMPORAL A MURCIA
('ert que els Reis Católics Ii dana.
nuel Sanalmja, conegut per Manuel
ren unitat, per() a la ment i al cor
Muletes. Aquesta nova ja ranticiMin-cia. — La nit ha estar més trandel grana homes de rEdat mitjatta vipavem en la nostra darrera cróniquila.
via la unitat nacional, i pel que resca.
El riu segura va decreixent. La erespecta a Catalunya, Jaurne I fou qui
Segons es desprèn de l'actuat, fa
ruda ha estat absorbida pel pantan
uns dos mesos Ii foren sostretes a
forjó els somnis d'una politica frand'A . ions XIII.
l'interfecte de la butxaca de l'arancesa a Catalun3-a i establi resaltaEl pantan Cierva, que P9 prop del
Ila, que tenia penjada en un lloc de
ment una política catalano-peninsular
riu Tel ola. transfartnä la crescuda d'asis
centes
pessetes
que
teuleria.
i «aliança zoult Castella.
la
quest. que fou redniala.
tenia preparades per fer uns pagamelles. No podent precisar qui po gués ésser l'autor de la sostracció,
per treballar a la teuleria diversos
obrero. decidí aconnadar-los a tots.
Posteriorment entró a sospitar d'un
d'ells, rassassí, i es diu si parlant
ami) la dona d'aquest Ii confessà
que el seu tnarit n'era l'autor. El
(1:i d'autos el criminal l'allá a cercar per parlar-li dels cabals robara
emportant-se'l cap on van trobar-lo
more. El matador de moment negó
tota participació en el fea acabala
per confessar que l'Italia agredir
Per l'inter è s ir ivissim que ha suseitat
gunes monines de textos que serveixen o
perquè el Muletes fiu Faceta de
sempre entre nosaltres tot alió que fa rehan servil per ajuilar a oblenir !Rol
posar-se la mi a la butxaca i petiferencia a la formació intetleetual de les
aeadémir, ande l'esperanca que la nostra
sa que volia treure una arma.
noves generaeions de Catalunya, i amb el
obra ha de tenir no soiament curiositat,
Es de linar l'activitat de les autodesig que eres mou de cercar nobles derisind que pot servir d'esmena.
ritats en l'aclariment del fea espevatius a les activitats contingudes,
Criden als estudiareis de tot Catalunya
ciahnent la del caporal del SonneLA PUBLICITAT vol donar al públic alque vulguin acudir al
te il t, el qual ha cooperat en totes
les diligencies, i al qual es deu la
GIRONA
ràpida captura tic rassassi.
Un esorlt de la Unió Patronal
— El Banc de Valls ha estat auhorda de la Cambra de Gomero
Les bases que regiran en aquest concurs
que han estat refusats i l'autor no te cap
toritzat per al cobrament de les
Altres noticies
neran les següents:
dret de reelamar. 'Earnhe es reserva el .1uquotes als associats a la lilutuali3at
La Unió Patronal d'aquesta ciutat
de secretaris de la Mancomunitat
raf el dret de modifwar els trehalls als
anés al Directori un extens es- de Catalunya.
1..--Qui hl podrà prendre part.--Hi podran efectes de la publicaeid en el diari. La atecrit rque s'uneixi a la informació
participar els estudhaats 1 estudiantes que
leceiti de treballs por adjudiettr el premi
— Dimecres morí solitadament,
saa n kficiencies en el servei de feas la mare politica d'En Joan Huiconcorrin a centres d'ensenvament
es farà únioatnent d'entro els publieats.
r aca..e, proposant les segitents cimUniversitals, Insfiluls, Esr o
. les de qualserecader de Barcelona. L'end'admissió.—Fins mml dia 25
tlas • Restabliment de les tarifes
vol ciutat o vila de Catalunya o (1,3 (erres
terrament sita vist molt concorred'agites l mes seran admesos treballs, ele
pie
per
al
transpon
de
vatse , :;s.
un !lengua catalana.
gut.
quals aniran essmt publirals si suelo conra- 3:omplets existien abans de a
— Per flauer de la pluja ha estat
2..—Objecte del uoncurs. — SPran objecte sidera adequats durant tot el inaleix mes.
augmentant-les times ami) el suspès el partit de futhol que al
del commrs els Ilibres de lext e apinits ofiEl terediete ilel Jurat es fara [d'hilo per
tant 1 a cent amb qué ha estar aug- camp del t'ami del Revoll havien
cials que serveixin o hagin servir qualtot el mes de desembre ett una de les nos_
rneneala la tarifa general; més
de jugar el E. C. alontblanquí amb
sevol
deis
centres
esmentals
i
hagin
apatres edieions, fixant-se oportunament el dia.
s•I, els transparts, reduint es tenLa Palma, de Reus.
r actualment assenyalats, i cuila>
Isegul de dan anys encä. L'estudiant ha
— 12AdministraciO de Correos
6a—Preml--Per contras t amh els textos
d'eseollir
el
tens
o
trossos
111111
o
mas
Mra ,.• servcis de molls i magatza,ns,
d'aquesta vila fa püblic que ha estat
eoneurs, uterun emn a prenü
imes
o
apunts
que
resulti
mes
curids,
mes
ri•• •• s empreses siguin sempre res- autoritzada per fer el servei de paliii Ilibre exeellent en tots eoneeptes: oforms
ir,
anti-eientific
senzillament,
mes
grotesc.
a de les reclamacions per fa!quets postals.
la stihaeriprita completa a la magolfira
ce , avaries, cursant-se els expedients
— El setmanari local "I,a Nova
Ilistória le Calalunva. d' \ . Itovira
3..—Forma de participar-hl.— Els rondavant els Interventora de l'Estat en
Conca" publica una fulla oficiosa de
eursants hauran ile trametre el seu trehall Sr el ¡cendal dent..;Ira ja sities:3.1qt
aquelles reclamacions que no excelleila Federació Agrícola de la Conca
li sera varial ( . 1 pla 1 1111 I/P1' la qualditat de
ei els seus treballa sota pico chis a la Dide Barhara, protestant de la comezin de /so pessetes i davant un T:iePul pessetes.
reelle) de LA PUBLICITAT — Passeig de
Lmal de (mucre en les que passm dia "El tiro de Sane Plindaura
Crhina, 3i — "Concurs de if1 XiOS eSPOlaPS".
premlat.—S'endnrit cl perf aquesta quantitat.
jo te l'encendré", que circula per la
Ha (l ' aliar escrit en quartilles a una sola
mi (d'eta l'autor d'un o mes Ireballs
comarCa, rediculittant a alguns del,
-La
Cambra
de
Comerc•d'aque3ta
eorrent
bona cali gris fia, preferentment
rara
i
amb
rule gur iingui mes encerf en escollir els
Sindicats de Sarreal.
iatat ha acarclat: adherir-se a la insa maquina. El trehall present al a conctlea
frossos de 'libres de text u apunts mea
— Slan acabat les operacions
tincia de la de Valencia sallicitant
ami)
non'
d'anar
signat
autentie
o
psenha
curiosos i säroga exposer-los amb mas
que a les nones Corts hi eatiguia redel veremar. havent-se, fet. en geen
tarja
per()
en
aquest
eas,
(terror
cbnine,
gràcia i en tregui Inés partit; sempre, naneral, hones qualitats de vi, mereilacsentades entes les classes socias i
o palier a par ha de figurar el veritable
turalment a judiri del Jurad.
xent estnentar-se, per la seva perPrnfe ssions, efectuant aquestes dirccnom o adreça del enneursant, fent eonalar
fecta elaboració í bona graduació,
ra mera l'elecció de representants; va8..—QuI constituirà el Jurat.—Formaran
seva qualitat d'estudiant. Facultat o Esgar al Directori que. abans da lotear el 'produje pel Sindicat de Vinyad'exposieid es 'hure. rd Jura t o n ls sen y ors 1.111iS Nieolau d'Olwer,
cure.
La
forma
i
cala
ters.
cap disposició en favor de la inairsCarles Soldevila, Joan Saes i Esteve.
can anIrl el «melare. — A
itia suro-tapera consulti le; Carahres
Cap d'ells tun admet recomanacions.
SABADELL
t'e Sant Feliu de Geixols i Palannis,
vagin
rebent
els
treballs
premida que es
Base addiolonal.—Essrnt una cosa nora
genuina representació d'aquella
cunetas,
el
Jurat
disposarà
si
han
sentats a
aquesta mena de concursos, si la prhetiea
i assahentar al Consell Sope: er
d'ésser o no publirals en edieions ancoradomostra que les bases publicades sein dedci les Cambres de Comerç la canve•
sives de LA PUBLICITAT. i fet de publi1 icients, se'n publicaran de suplement)ries.
mi encia d'addicionar a les bases qua
car-se indica l'admissió a concurs; si els
'11 materia de fallides han d'esser oh'
treballa tramesos no són publicats, vol dir
jete ge la Conferencia inter racional
iiiiisseBes,. la següeati • *Publica-

CONCURS

ENTRE ELS ESTUDIANS DE TOT CATALUNYA

CONCURS DE TEXTOS ESCOLARS

Els reis alisoluts posterior! feren
una política desatentada. i en el segle XIX es feu política antinacional,
antipatriótica i dissolvent.
Per?) malgrat toa Espanya subsisteix, i els d'Igualita dies que porta de
gavern el Directora demostren quant
viu es enca:a el sentiment de la unitat nacional.
S'ha parlar del separatisme base al
qual mai hem concedit extraordinaria
impartancia. Fixem-nos només en Catalunya- cm en els Ultima mesos baria
adquirit carócters alarmants. Dones.
he: cap regló d'Espanya ha superat
Catalunya en entusiasme pel cop d'Estat.
El niarquès d'Estella ha usat una
severissima política de repressió del
acparatisrne a sha excedit, tal negada,
en rús del cantera
Són moho els catalans patriotes
que s'han sentit mortificats en llurs
més cars afectes; però Catalunya ha
retirat la seva adhesió al general Primo de Rivera?
No. Catalunya persevera unida al
Director; i mamé la sera salidaritat
amb resdevenidor d'Espanya.
Es mes. Si hi llagues un ,Govern
que governés bé. donant justicia, or(1re I treball al poble, i que respectesa
con) eis utt deure. les característiques
de les regions, estem segura que Cataluttya seria una de les regions mes
patriotes i més espanyoles de la peninsida."

Un articulista diu que la
"unitat nacional" és la
salvació d'Espanya
El senyor Lluis 1_,..ipez Ballesteros publica un atable a "Ei
imparcial", c ntaniinat a demostrar que la unitat nacional AS
Iat salvaeid il'EspanyaReeorda la frase d'En Gambó
quan, essent ministre, demaiä
des del batee biaii que s'atoegues a Catalunya el mateix que
l'iniperi atorga a diversos poIdes . alentanys, i despees de d'ir
s•'.4a P3'.0Xe4it
la inversa de com el senyor
Carabó volta que es procedis a
Espänya, g litt ei següent:
La unitat abs pobles, colee la
unió im los families l'arma
n u, s furia per a resistir la desgriu;ia.
Si de ras Espanya ha aconseguit sobreposar-sii a les gran,
crisis perquè ha passat i passa,
.t s per la realitat de la seva unilat nacional. que res destorba
aques sta anea roalitat evident
la riostra vnriotat regional.
L'e,,perit d'unilat salvii Espanya pri 1 5(18; la torna a salsa: . m'em) ta anvs despees: potsor l'esth salvan? encara,
polítii a de M. Pol 1) no
arria possible 501111 1, CP1'1PS condivinas históriaues d'alguns Estats alemanys, malgrat que
I ' i n spasa .1..1 70 havia roait 1 an fuel la imilal. 00111 (filien
0111 1 Va rosir, ralfange del jalifa
d'Orierit lo g tallos del son iniperi.
La fórmula eondensada del
cala latn i sme dóna e n Faba-Urde
d., simular unes: ondir i ons hisUirionea fine no existeixen, i si
eoalinent ex i slissin. seria en les
haroa dosterhein titi perill
Im 1551 att mi.' relavaria i litt tnntin Ile debilitat narional.
MENT DE REc.trTArro
A la Preaidancia han faoilital la segliont nota:
Segons les dados telegräfi geles rebudes all minister; de
Fingimos, la reealitaci4 111 :aguda n lurant el 111PS d'orinbra
per contri/invita 'tupas_
i emules ..foroix
un augment de 25,87 ILIidTm le es ‚ei te sobre la d'igual mes de
rally 1112?.
En el di! aug:»ent. la refaplaeid d a is .41 1 /11Podas que van
1 ranscorrogul s 11P rat f.11111 1.11y
111, 1`011olPiV a i/PS3111PS
1.:111:n .5 02.2118 0001ra pesserea
1.20) .1.81,3. 0 U que importa la

(l'igual periodo do rally
represonlana por tatit, la (tiforéite:a mis majors ingressos de
I I.S.689.166 pPSSPIOS.
L'ASSEatill.EA DE EES GLASBES MERCANTILS
Durant els dies la, 13, ti i
se celebrara
l'Assenthltet Nacional do Iles
classes mero:111Hk, vonvneatla
p e r la Confedera...1a Cremial Pspanyola, a tonor n IP II,S e Inniiiiraeians eursades pel Cdinife
rEreeliii de Posmentat tirgank_
me a les assneineions de co_
inereiants i industrials el 5 de
julio!, 5 d'agost i 5 de setemtire (Ilinees.
Covent ha coneedit Po port una autoritiarid per a la
relebracid de rosin"1113t. 1101r,
P11 el quid_ es traelaran problemes do vital 111iPla)d per • les
nasses ,neereantils.

Un partit riverista
Amb motín de I homeaatge que es
prnieita en honor del general Primo
de Rivera, d'adhessió a l'obra que porta a cap. es diu que es formad)
partit nacional igual que el feixista a
Italia. per nomenar cap el president'
del Directori.
•

Una contraordre góvernativa
a !a disposició de l'alcaldia
sobre el tancament de les

tavernes
El governador civil ha trames a
l'alcalde una comunicació, en la
qual li
"Harem arribat al aten coneixemeta que les tavernes es tancaran
a les vuit de la nit, vine en disposar que siguin preces les mesures
necessàries per tal que no es dugui
a efecte aquesta mesura fine que es
resolgui aquest assumpte."

Per a l'ingrés al Magisteri,
no hi haurà oposicions?
A la Presidencia la estat facilitada la següent nota:
"El dia 2 de l'actual, a les dotze
del mati, foren rebuts a la Presidencia, pel comandare senvor Villar, en
representació del general encarregat dels assumptes d'Instruccidi pública, senyor Lluis Navarro, els scnyors Ladislao. Castellforte i Carreira. representant els dos primen
la Comissió organitzadora de la
Coniederació Nacional de Mesera*,
i el darrer ute l'Associació Nacional
de mestres sense servei oficial.
Els estnentats Senyors lliuraren
llurs conclusions respectives, les
quals t'oren mole heut acollides pel
comandant senyor Villar', que es
mostró conforme en qué el mestre
tingui la dignificació moral i ntaterial que li correspon com a funcional-1 de l'Estat. estalle igualment
d'acord en que l'ingrés al Magisteri
110 sigui pel procediment actual de
les oposicions, per entemlre que el
inestre es fa anth l'experiencia
practica de Pscola."
UN DUEL SENSE GREUS
CONSEQUENCIES

Un fill d'En Sánchez Guerra
es bat amb el director
de "La Voz"
inotia lmluu antele pubi.cat
a "La Voz" alludint-se al cap del
partir conservador, senyor _losen
Sanchez Guerra, un fill truattesa
anomenat Raid. va dirigir no fa
gaires dies una carta al ..tirector
resmentat diari. senyor Enríe Fajardo (Ealtió Vidal) en termes, segnus sentida, de força acritud.
El senyor Fajardo es cousider)
M'es per les frases de la carta en
ulilCstlO i comissionó dos andes
seus, els senyors Gómez de Vaquen. i Gafares, perqua demattessin eaplicacioes al settyói Rafel Sanchez
Guerra, i aguce designa, per la
Seva part dos amics sena els senyers Santamaria i general Villalha, perque portessin la seva repreSentació.

•

Aquesta - tarda els senyors Ende
Fajardo i Rafe Sanchez Guerra,
acompanyats tlels esinentats senyors, acudiren al Frontó Madrid
tlel carrer de la Dimita, per "provar" uns sabres d'asealt i rel aquí
.ette en un deis encontres el senyor
Fajardo fan toral per l'arma del
Seu contrari, sofrint una ferida ale
caracter Ilett al !trae dret.
Encara que no calla, perqua la
ierida és insignificant, el senyar
Fajardo ion curat, com a mesura
de precanciO, en un sanatori.

Un aitre ex-secretari
que se suicida
llrenSe. — .‘ 1.1 ehrt ih.ble de
Vaado sha suicidat Manuel Martinez
Fermindez, ex -secretari de l'Ajumas
meta de Ponferrada, que ion dunagin per la policia quan se n'anava can
a Portugal.
Per dur a terme el fatal determini
sha tallat la ingular amb tina navaja.
Anth imane de Ilturnettatite ‘tue es
projecta en honar del general Primo
.le Rivera, d'adltesió a robra que porta mt cap. .es diu que es formará un
Itilia. nomenant-se cap al president
del Directora
El secretad particular del ha
vig itat aquesta nit a la Presidència
el coronel Nouvilas.
l'N C.ANVISTA DETING1.7
Tuy, — (Juan es disposava
a passar a Portugal per l'estarid de Valença, 1 mt detingut un
ean yista, al qual foren ocupados 3.506 pessetes en or.
Els rarrabinera el cosiduiren
a Pontevedra a disposició del
delegat d'Hisenda.

NOTICIES DE JAEN
Jaén. Ha quedat delingut •
la presó 41Thella. a disposiei&
del jartge d'instritreid, Pes-alcalde de Torre Perogil, Josep
Maria Bravo, per exaccions
legisla.
• -

Dissabte 3 de novembre II?

LA PUALIMTAT

El capita de le llegone cona.
patiyiei de Beas de Segura eta
diu que durant la nit anterior
i a mft armada, fon robada /a
tuesta Barranco Triguero, per
tres CIPPCM1Pgu15, ein pon
208 pesetetes.»
han eslat detinguts dos subjectes a Cbeda i un a Villar:ardilla els quals foren reroiniguts .pele robats cono autora
del fet.
El

Consell Suprem

El Cuneen Suprem de Guerral Marina ha aeordat els segteents assonyalammits per a
la setmana entrara:
Dimeeres. 7. — Vista de Ca
causa contra el soldat
Creville, pel deliete d'insult a

superior.
Dijous. 8. — Causa pel ma teic dolido. contra el solda!,
Francesc Mornisl.
Divendres, 9. — Sala (le marina.
Dissabte, 1 fi. — Reunió (III
ple de l'assemblea de Sant En-.
mengotl.

Sancions contra funcionaris
Vista da l'expedient instruir pel governm(or
civil de Balears, cota a (*aneeqiirmcia de la R. O. circular del
3 del passat per comprobar
rireumstäneiee- 1 resp onsa/1i1,Ws per falta da-tssielencia a
l'oficina dele empleat e d'Hisenda d'aquella provincia, s'ha resolt. p u tina R. O. publicada
avui. el segiient:
. Que es deixi senee efecte
Earticle primer de la R. O. del
3 d'octubre darrer.
Que la situació de N'Antoni
Mir Flossell& cap d'administracid del ros :perieiall de t'o/linfabilitat de Baleare, es remet a
la que tenia en aquella i jata.
Que a l'interventor (l'Himenda de la provincia (le Baleare,
En Manuel Montis Allendesalazar, se l'imposi el correctiu de
15 dies de suspensiú d'empleo'
i seta quedant en aquest sentit modificat l'article tercer de
l'esmentada R. O.
Que al dele gat d'Hisenda
Tialears, N'Ettrie Soldevila
Alaud. so l'imposi el enrrectiu
de vuit di p a de suspensh) d'erropleu i són, en lloc de l'aperciviment
expresent a l'artiele
quart (le la mateixa R. O.
Que l'expertient
tust mit per (naire del govornador civil de Baleare paseará al
departament d'Hisenda perquè,
previs els informes corresponents. es determini per ammst
B:rrelori ei existeiv, la incornpatibilitat que l'instructor anota entre el drstí de tenedor de
ilibres desempenyat per N'Antoril Mir Rosselló i el earrec
d'arrendatari de cota ribucions

de la provincia de Baleare que
des de 1903 desempenya el sen
para En Bartomeu Mir, si
ha responsabilitat 1 : si proec()Pi :e lambe la solidaria per falta il'assieleneia a n'oficina del
seinor Mir i Rosselló.
EL TRAGIC SUCCES DE
SANTANDER
Ampliant la noticia donada ahir sobre el tragic crim del Sanatori de
Peña
podem dir el següent:
Es tracia d'un súbdit argenti, anomenat Josep Sluez, de quaranta tres
anys. que tenia un important comerç
a Estocolm.
Ella era Herminia Holst, de vint
anys, natural d'EstOnia.
Ell comixia a ella. que era ballarira. d'un teatre de Reval.
No citaren casats. com es deia
primer.
Es creo que ell comete el crim per
gelosia i aprofitant que ella dormia.
Després es dispara un tret al cor.
Fi jutjat recolli una •collecció de
gran valor de joies i vestits d'ella. La
valor daquesies prendes es calcula en
yint mil duros.
El. SENYOR RODRIGUEZ
VTGLRI
L'ex-ministre senyor Rodríguez
Viguri sortira el dia 11 de l'actual
cap a Burgos, on ha estat destinat,
per possessionar-ae del carece dati*san d'aquella regin.
Més endavant demanarà per passar a supernm»erari, per tal de tornar a Madrid per continuar l'estudi del procés del general Navarro,
en qualitat de defensor.
UN COMBAT DE BOXA
Aquesta nit se celebrará un partit de boga, organitzat per la Penya Pugilista. Alls, que en un encontre que fa dos mesos tingui
Barcelona dona ganancia en quant
a Castarié, jugara amb guama de
ßis unces, i En Castafié els usará du
quatre.
Aquest encontre és el primer d'una serie que s'im imposat Alis en
vigiles dels seus combats per al
Campionat europeu, cae desitja
lluitar ami, pesos superiora a la duresa de Castafié.
f-e(ICC
DESGRACIA
Almeria.—Segons costum, lateo mòbil corren de Nijar va parar al
lloc anomenat Les Cantercs.
Passats uns rninuts, el 'cojee cmprengué altra vegada la marxa,
sense donar-se colinde que un gertnã seu, propinan del vehicle, era
al davant encenent els fars, matantlo.
La víctima es deia Xavier &ssedes.
A UN XOFER LI PRENEN

L'AUTO
Aquesta taeth s'ha presetat

que gula un taxi, denunciant un
suecos estrany.
Ila dit (lavan( del jutge, que
aquesta tarda un senyor li havia llogat el cotxe, ordenant-li
que manes per la Castellana
ittliunt. i que en arribar prop do
a'llipaileoin el \lateen es tira
d'amura d'ell brutalment donant - li forte copa i
desistes a terna.
El deseunegut s'ha posat al
volant i ha inarxitt a tota velocit al
El xofer, apallissat, cense cobrar el vialge 1, el que és mea
gral, sense el cense. ha pres la
sfeterminarió de posar el fet a
eoneixement del Jutjat•
UN. COMERCIANT MULTAT
El comercia/11 senyor Josep
Abeijón ha esta, multa t amb mil
pesseles. per vendro bactillii en
males condicione.
Ilavent-se resistit a pagar. el
governadur ha disposat el sen
empresonanient.

rN TnAmv1.1EmnEsTEix
L • AcTumi) p il, DEI. sENY011
MART1NEZ ANIDO
Un periinfie diu i pie un tramvia st, 1;1 lunia Goya-ltusalce
ein beso i 1(pleet a t arda n1'11.0'11(31)0 tiel bol e-secrotar de la
Governaciú general Martinez

Anido.
L'incident no ting.ue impor-

El conductor del tramvia fou
detingut i posat en Iliberlat mes
tard.
EL PROCE.S CONTRA
EL GENERAL CAVAICANTI

1

Aquestinati, poi fiscal del
Tribunal Suprem de Guerra i
Marina fou Ilegida al general
Cavalcanti. en presència del sen
defensor el general SAaro, el
eaphul de cárrees que consten
en el procés que se li segueix»
S'han sollicit al lleves m'aracines. de es (vals s'espera que
es niod'f ira ran faenen hl,. me nt
les conclusions del fiscal.
El general Bazan . que va fer
les , investfgacions, sagueix
Ceuta. Vindra a la Pentnenla.
perú sen entornarà de seguida.

LES INSPECCIONA
DEL SENYOR CADARSO
Oviedo._ El cap encarregat
del ministeri de Gräeia i Juetfja. s en Y e r Cariaren. acompa_
liyal del senyor Mendoza, ha
anual ti aquesta poblari(% por
fer una visita d'insperciA n
Pres.) Mude!. arnh la fi d'assabentar - se de les obres de repa_
ració que caben portar a teme
contonear-les de seguida.
El sonyor Cadarso anirii a
Santander i Tlitbao per fer inspeeeions sernidanis•
EX-SECRETARIS I EX-REGIpolis PnEsos
ronseqiOneia t le
insperri(l t'ola pele delegate goV0111 n11ills% /1;111 e:.‘tat envials al
Jutjat els ex-smeretari
josep Moreno narria i Pene Arnaiz. per falsedat en documente
p'ih lies.
Del pedal ', Malinasidónia
han retal enviats tres ex-re g i-

dore.
Una visita
El secretad partica - ar del rei ha
visita aquesta nit en la Presidencia
el coronel Nouvillas.

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA

Darrera hora

COMENTARtS DE "LE GAULOIS": I EL "FIGARO" AL DISCURS DE SI. POINCARE

DE L'ESTRANGER

París; 2.—Comentant el discurs pronunciat ahir pel presiden del Consell,
M. Poincaré, diu "Le Gaulois" que
revisar el Tractat de Versalles seria
ohne una bretxa a la victòria-alemanya, de la qual en serien nosaltres
indubtablement les primcres i úniques

FI. "DAILV EXPRESS" DEMANA
AL GOVERN ANGLES QUE.RETIlet LES TROPES DE COLONIA.
Londres. 2. — El "Daily Express*,
en lartkle de fons publicat avui, cle•
mana al Coseno que les tropel Wat/parió establertes a &Vena siguin rerailes anth tota urgencia.—Radio.
EJ. DOCTOR KREMERS NO HA
ESTAT DETINGUT PER TAL
COM NO S'IlA MOGUT DE COBLENÇA.
Cohlenca. 2. --- Es desment que el
doctor Kremera, nombre del Govern
provisional dirigit pel senvor Matthes,
hagi estat &tirana a Colänia. El dort, r Kremers no sba mogut de Cubico.
ea.—Radio.

L'ACTITUD DELS EE. Un
1Vashington, 2.—Als cerdee ofie
dais es confirma que encara que
l'elecció deis delegats nordamericulis a la Conferencia de Reparacions no hagi cstat examinada encara formalment. es té la impres5i3 que l'Administraci3 desitja tenir ale, d'un delegat i potser que siwain mes de tres.
Per a l'elecció dels delegats es
titulrá en compte ihs interessos deis
diferents grupa i Inlecció sera tal
que dissiparà els ternura expressats
cl certs cercles que la participació
nordamericana no arrastri ele Estats Units a la Societat de les Naeions.—Radio.
EL GOVERN FRANCES ACCEPTA LA INVITACIO DEL
BRITANIC
París, 2. — El Govern francés ha
acceptat la invitació del Govern
tänic, en la qual aquest Ii detnanava que s'associés a la gestió collectiva que es farä prop deis Estats
Units, per tal que el Govern nordamerica remetí representants a la
Conferencia de perits que ha d'examinar la capacitat de pagament

victimes.

Si Alemanya a eatisa de les seves
pr(:,pies equivocacions es troba ara al
cairc de la bancarrota, no per alai,
beta de renunciar nioaltres als nostres
drets i a les nostres garanties. El president del Consell Ira demostrat. amb
les SeVeS paraules, que estä disposat
a defensar fins Eúltim extrem els
nostres interessos.
Washington, 2. — Els ambaixadors d'Anglaterra i França han vißitat scparadament el secretad d'Estat nordaincrica, celebrant exten›es
conferMiciei sobre la reunió del Comire de perits.—Radio.

COM S'INVENTEN
PEIXOS NOUS
amil un fet, que renoHila a la preinsit estrungera,
di g ne de les experieneiee trallaformisles de Darwin.
Un 8UVI (lanas, el doctor Joh's
Schmidt, ha constatat que. Illtilltenint, uns pelaos en nigua d'una
temperatura diferent de la normal, obtenia, al cap d'unes
guantes generacions, uns indiviiitis d'un tipus nou, d'una estructura diferent. .especialment
en el nombre (le vártehres i la
disposició de les aleles.
Cap altre aptit. Id un poner
semblant: ni els raigo ultravioleta, ni l'alimentacid. ni res,
Sols infiueix la ternperaktra del
init.iä en ( . 1 que els peixos viuetu.
Això és molt important por
als que cerquen els origone
la vida i do les espbch s que

viuen sobre el globus. Sembla
cert que tenim la clan que permeti-li als bornes, un erm nies
rivals deis dame, fre crear peixos
nonti com els horticultora fabriquen en canibres calentes,
fines inialites•
El doetor Jobs Munid! As in
stivi de renom en el mán eientifie. sobretot entre el9 Roeilegs.
Jove encara, no te sitia'. uns 45
anys. dirigeix el laboraton
Carlsberg, de Copenhaguen.
El doelor Sellinidt es tarnb)%
un navegant audarids que s'ha
esforeat a pesar la ciencia al
s,rvei (lela pescadora mt 11/1
mar. Me1 1 1 1 i 1 S ti lee 1/1111111s que
reeitlitt durant vnit explora cites atweessives. a Islandia
a lee Feria!. ele preradors de loaralla no cot»plen ja solament
titilb l'alzar per a fer bona pesca
Saben ara elslIne ,, precisos on
han do Manear la xarxa. segons
lee iediearions del momrtil.
Aquest savi ha eonqUerit
glòria
més a mas un tito!
singular. Ell descobrí eom se7
prrenteiven les sabnrOses an guiles. Ell &incitara que aque.st
animal Ornigra cap a niar.per
els 5h15 PII 1))e arca.
vers l'Arni. riea del Nord,
Nord•est de les Ant Mes.
En afinesi infie't les anguiloles es descurotilen lentament i
Wnen ale tres anys a les costes
rEEnrnna. Si esrapen de les xarxes dele pescadora. pugen ring.
rieres i reguernts i van a establir-se ramos endins molt Iluny
de la mar.
Allí roinanen vuit anys encara. i on fon-se grans ‘mligren
raíl el mar a fundar una fa-
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VAGONS ARRIBATS
10 NI 9.
57 de Wat. O de talada: 5 de eivada;
1 d'oral.
•a411.-ae. .40 • tale°
17 de blat: 15 de Undula.

Impreessió gaineral:
Mercat. — Tgualment animal, veient-se força COIllpl'addIS de l'ora.
Mores c . — Segueix la maleixa fermesa en els preue que apunten'. Com am e no en la reseenya anterior, arriba el Val:
N q ll - 11/11111e5”, el qual se troba desearregatit des tones que porta; la qualitat de) gimere poden)
que n% s nn,lt bona.
A‘Iii
recollit una bona improseió, principalment pels compradores 110 frien: Klifereix dqUeSt gra, d'uto vaixell que arriba la vinent setniana, ami) la conflIvi9 d'Asser onsarat andi sao farliier; rreiern que, mal g rat els posin a sto i 100
quilos, Senliore remunera benefienSe per ni coinpradnr. ls'i'qti no tindra la pi.rdun de 11014 del mar pela d'origen. 'l 'ata
de' be aquests comerciante prenguesein l'aeord d fer-ho eempre aixt, je que tuna beis rebut per tothom.
Els nitres cereals, com fruti, eivada i favons, gairohé no s rumien deis prens que anoten]; en rativi de tarea, que
fa dies no n'oferien de l'interior, atole hi havia alguna que altea oferta, si be a prima form; alta que espantavon els
compradora.

DoepulIes. — Segur:dicen lamt4é anob la naisteixa fermesa, per be que avui havern recoK:t una impressiö molt por falaguera, que per tenir zolguna Iznportäneia curarem d'estendre en un altre antele.

La formidable parella Regnier-Llu.
rens , després d'una campanya estuped.
da a Franca i a ha la, adquireix un
interes enorme en aquestes 24 hores
En Liorens ha trohat i superat la seva
forma de 1912, que f valgué el res..ri
les 24 flores de Sans. Llutty de tér.5
es potents equips eotrangers que c,•,81
anunciat, es disposa a lliurar - los la !a.
talla amb major fermesa que mai. Fla
1.1orens vol donar completa satisfac
als EP1.0 pai saneasfent e's impossi'
per a no posar-lis co el cas
d'aplaudir una vien3ria enrangera, sa
en la qual ell. el primer. estå punlinorosament interessat. Altrament, per
si aixä fos poc, no desconeix que -"ma
vicniria a la pista de Badalona, c 711.
putint amb renomenats "six-dayma-,'

ELS CLUBS

DE SEGONA CATEGORIA
Sena dia que un grua de Cefee3 de
segona cateoria 11a pratunat

prap de la Federació Catalana de Clubs

DE L'AUTODROM

Clausura de la gran setmana
El dia de denla, diumenge, será memorable per als
que neeislciven a les diles Mattfeetaclone que se celebraran a l'Autbdrout Nacional, l'una a les 8 del mat 1,
ro/ID/lunch:, de -la'lloita suspesa dIjous en un moment
dubte,, pulx que no permetia preveure clarament cap
a on es decabta‘a la viclaria. i Ealtra, la de Volturettes,
"olott" de toles les manifestacións esPortlYes celebrades aquest any.
Per 'consegüent, demä té bloc el miting m6s intensia . puix que es presenciaran en un sol dia dues grans
curses: de lee vuit a dos quarts d'unte la de Cicle.
cars, i sle les once a tres quarts sin quatre o les quatre
de la larda, la de Voiturettea, esdeveniment exlraordinari en la hislinia de rAtlIntnobinierne mundial. La primera ene notneirá In inebgnifa pendent entre els grana
.corredore Bueno 1 Malea. caleta i prestigiús esporlstnan el darror. La segona, cono-meada deeprés d'un
deseans en qt11. el públir t'entra hincar-se ale comentarle que auseiti la Huila emorionant deis eieleclare,
ens repetira ines forta encara la batalla de lee marqUeS dispuladoe a Vilafranca fa poes diem. a fegint-sII
les nacionals "n p:aa o r i PEaEz" i M. A." (equipada
aquestn amb nou motor) que no pogueren eckrer
"PENYA 1115”: la primera vonduida pel popular corredor 5'aAt3TitN, resident a Barcelona, 1 ppl coNrrE //3011OWSKI. pellent-ae afirmar que les marques narionals
donaran un din de glòria a la intlesstria automibilieta
da Calaltni n..a, oblonint probabl o rnent ele primers lloro
trevordi'e que el con g o ZLIOROWSKE oblingud 163 per
hora un les pioves).
L'eferveseanela i experlatió 'que les dime euraeS de
deinii han despertat. Pe tanta, que la Societat Autádrom
Naelonan vist (ddionda a prendrr preeauelons semblante a lea del din de In Inaligurariil, ben serunilada
per les rialtilrilats, Cempanyiee Odrnovihrtes 1 anees
empreses corro pul veure's por les segfiente:

o

1

a

ct

i.. — Narcy (Andreu), Narcy (Cannh,
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.. de
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EL PARTIT DE GIRONA
Dijous es bid al camp de Sant
Bol el partit n ,rkanitzat per la E. C.
de R. per seleccionar els i ngadors que

LIDIA A CUBA-MEXIO
XIII e °Mira de Bilbao el da 16 ðe novembre de Santander el 19,
d e Uljoii el 120• de Cordtl Y a el 21, capa FI-lavarla i Veracruz.
LINIA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA I PACIFIC
El vapor MANUEL CALVO, surtirá de liarrelotia el dia 10 de novembre.
Valencia
111, de alalaga : el id i deC adia. el 15, Cap a Las Palmas, Santa Crell de Tenerife, Santa
Creu de la Palma, Puerto lt Hilvana, La Guayra, Puerto Cabello . Curaçao, Sabanilla, Co16n, 1 pel Canal de Palmilla cap a Guayaquil, Callao, Mullendo, Arica, lquique, Antofagasta i Valparalso.
LdIeNIciladAii, Fellt- IPINAS I PORTS DE XINtt I JAPO
El vapor
sortirà
Corunya
dia
de Vigo el. —
.de Lisboa, el
de Cartagena, el
de Valimeia i de Barcelona el
cap a Port Said, Scheu, Colombo, Singapoore, Manila, llong-Ilai, Nagasaki, Kobe i
Yokohama.
LINIA A L'ARGENTINA
El vapor REINA VICTORIA EUGENIA, surtirá de Barcelona cl dia
novebre, de Mitlaga el 5 i de Ci1111Z e l 7. cap a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos Aires.
Coincidint amb la sorlida del lii vapor, arriba a Cinfiz el SAN CARLOS, que surt de Bilbao i Santander el (ha n't! • de cada mea. de Corunya el dia 1, de Villagarcia el 2 i de Vigo
el 3, amb pasalge i cürrega per a l'Arannt
UN 111 A NOVA YORK, CUBA I MEXIC
El vapor
surtirá de Barcelona el dia 2.3 de novembre, de Valencia el
28 de Málaga el 28 i de CM), el :lo, reo a Novit York. Hilvana i Veracruz.
LINIA A FERNANDO POO
El vapor CIUDAD DE CADIZ, sort irá (le Barcelona el dia 15 de novembre, cap a VaUnida. Alacant i Cádiz, don sor! i.Si el 214 r ap a Las Palmae.Santa Creu de Tenerife, Santa
Creu de la Palma, les nitre,* nocales intermssdtñ 1 F'enando Pdo.
L'esrueffint valme erdlaeara ti Cadie arel un altea de I;t Companyia, que admetra carrega i paseatge dels porte del Nord i Nord-orel d'Espanya per a tots els d'escala d'aquesta
"n'AVISOS IMPORTANTS. — Rebaixes ti farnflies i en pasalges d'a n ada i ternmfa. — Pr
pu; envenejorr,Is por canibrad e esperlals. — Els vapore (rnen inelallada la telegrafia
sr 1 n 1 .,l 1 f'la i ti e arolla ti » lea senyals subinarines.
SERVEI b COMBINATS, p er als principal: ports del mlin admetent pameal g ers i rárrerra.
SERVEIS CUMERCIALS. I.a Sereid que per n aqueste serveis té retablerla la Cmnpativia. s'encarregara II !r ansport i exhibieiA a Ultramar deis Mostrnaris que li siguin
ennfials al (lit objeete i de la cotlocació dels articles la Ven da deis quals, cono a assaig, desitgin fon els exportadors.

Ei

2.—Reonier i Llorens.

FUTBOL
RUGBY

ALFONS

4111M11.111/11113.1111101

de
de

Per tal de facilitar.Eassistencia a :es
curses de voilurettes que se cdebraran
flema, diumenge. a l'Autialrom, sortiran
trens especials directes del baixador del
passeig de Gracia, al volt de les 5, 6 , y,
II i 9 hores del mati. El despatx de
bitilets cte segona classe per a l'Autädrern tindra Une al lora (afluid del ca»er de Clarisa pel qual baixaran
l'andana els viatgers proveito dels dits
bállets. Per al retorn en aquesta.clu:at
c. nnencaris l'expedició de trens especials
al baixador de l'Autódrom a les us h.
Es recomana als viatgers que el mati
de diumen ge. dia 4. hagin (futilitzar els
trens orclinarialble les Hules de Val/s.
Saragossa i Tarragona lin facin a restació de Barcelona (pa s seig de la Duat'a) o a la de Sana, per tal (recitar molesties i aglomeracions ile viatgers al
l:aixador del passeig de Gräcia.

SERV15 DIRECTES

El vapor

CICLISME
LES 24 MORES A L'AMERICANA
DE BADALONA

la'

131

F.quips inscrits:

Oilestions insignifirants • por
n la rincia. aquestes. Penh un
drsonbrimetir en perla un nitre i ara ten un savi que. mullid de fets aparent ment,insign if irant s. ha arribat a unes cOnseqiiimeies präctiques rapaces
de transformar. no solament la
pisricultura sind fins les obres
de 1;1 rreaebl-

MERCAT DE LLOTJA

Ferro
*
t'Aun
. .....
r est tor/d. ,
irr
11m e a extra Castella.
minera Clg lent (Amena. .

EL SRRVEI DE FERROCA.RRILS 1 LES CURSES DE
DEMA A L'AUTODROSI

COMPANYIA TRASATLANTICA I

MILITAR

arara 1 Navarra. . . • • , de
Mansa
ele
de
Extremaaura
dur
. . .
de
1P01119 e t 1 pe s aos/ rno Si. cense _ae
Clatount ,1079 origen./

Notes d'Esports

5:

FERROCARRILS: Eis de 31. S. A. han aeordat un sereepecial rada hora, a partir de les cinc del mati,
en i g ual forma i condleione que el din inaugurnl, afegint-ee lote aquella intermedie que eslalon neeessaris.
Els Ferrocarrile de Catainnya han derblit quo lambe
Terressa i Sabadell,
es faei unu sonad p eperuil dese
les Ti 5 del mall. per combinar amb ele primers trena
de l Pae s ei g do ()vitola.
CARRETERES: El Govern civil, coneelent del cOmul
d'nutne - que provoraran les (Mes emocionante cure, e
de clausura. ha prohibit 1;1 p iro/111PM dre sI p l'Authdrnm,
por tea Cicles de Garrar, en dlreertd a Barcelona . des
de !es guateo den matt fine a les onie, 1 en sentit Invers
des de les tre n a lis nutze de la nit.
romandre latirat pol constad t pasear de
1f:tia:mil
tren:,
pas ti niv ell (1 ... la carretera que va a l'Hospiprendre's la direeri() d'Espingues, pastalet, haur:1
san! per Ga-..raf o per Vi lis
I.a "Federarió de Llogadors d'Autor/Vd/lis" llogarb
taxis, des d , les primores hores, als nuttPixus preus del
(Tia liettigural.
ALIMENTACIO: Estarit prevista d'i g ual manera i per
los mate - xes empreses (me en din d e l'apertura de l'An!ódiala). rcrili laulvertimela mte el, Pantrers (Watt rige.
ro a ametit ron tralate i ne-aen.fran "obterts n , eonfere: , nant „so ru la vista (lel
MISSA: Es dirä davant de les tribunee, en acabar
eiele-earn
0 , 11',41
FESTES DE DEBOONOEBTIO: Tinspros de ?es enrees
.lardi tic l'arongors, i a lee quatre
un te
aproximallament. un Gran n Terramar, en 1111 etvvenal de rabuda extraurdinäria i deeaeoetumada, que
Isis l. rlogos ne delariren nuintar els die!! passats.

han &Bailar a Girona denla, diumenge contra l'equip caniplö.
FI reltItti de la E. C. de R. ha 5eIcccionat cls jugadors segiicuts:
Estap (C. N.11). Radias (C. N. FI.).
Ferrer (C. In, !bidés (R. C. D. E.).
I.avi la (E. N. B.), Blanauet (R. C.
5. A.), Balsells (C. N. 11.). Nello i
Menendea (C. E. 13.). Andradc (e. C.
S. A.), Gummi (R. C. D. Es.), E stévez. (C. N. II.). Suplent. Canela (Cali).
La Unii, Esportiva Sarnimiana presentar?' reptil) formal per Arb3s, Bisor, Valls (li.). Reynard
Beis, Costa, Ferrés, Marty. Pujad:algolas, Lleó, Artigas, Paloma i Valls
(1)1. Su r- leal. Rarnorkda. .
.Arbitrara el senyor David Cuyas, i
de ¡otees de "boliche" els senyors Col
1 Villar..
_Ea la nostra eihieió especial de diIbais publicaren la ressenya d'aquest.
partit.

de Fiabal per tal que convoqui
Assemblea extraordinaria per traciar
dels estatuts, que. cera ja saben els nas-.
tres lectors, alto es pogueren apretar
en la passada Assemb'ea que Itagus d.)
sumendre.s.
En cas que aquesta demanda fos Jenegada. els csmentats cerdeo recorre*
ran , scgons sembla. a Madrid.
EL'ROP A-BADALONA
Tal van esta Jilunciat, &mi, a le<
tres en punt de la tarda, titula llac
camp de s campinne, un interessant par
sich cueles-tienrlspm°o
que eneapealen aqueates ratIles
tee magnifiques actuacians del tia!,
de la velen. ciutat de Radalena tan ir'
v.ure ele 15 Iluita serà competida
interessant.
Andel)l, cedes es presentaran cm- 1
plets, Integrate pele matelxes plena"
suc es presenten al carepionst

a

su

e:

glbte 3 'de novel:111)re 1923
cosagra ran delinitivament Com alt
i m internacional.
Regulen amb la seca tàctica inimik ¡ el breó extraordinari que posa
mpre en la Iluta, qua itats preadissi, que l'han portat al trictuf en quacarre res de vint-i-quatre hoces.
,tat de la fama d'invencible entre el
stC públic. la genera: sitnpatia del
1 sha sabe conquerir merescuda/. sera el complement d'aquest sera taluie que es colloca ja en primera
a deis més probables candi(lats al
mi
IFS REGATES DEL CLUB
IARITIM PER DIUMENGE
fkma tindran loe en aigües del n o sles regates per a aiats de les
- 6 metres F. I. que tenen
s.t-iiitar els trofeos del hatIle
,-• ,tat ¡ Consell de 'a MancornaIs de la serie Hispania.
,
Z. per les Copes del rei i Pre-

LA Pld1'LiCITA2

io de les beis

g

fitl firj
contra

F, C, EICLONI
A les 3 de la tarda
Basé, Turó de Moreu. Santa Fe, Campins i Sant Celoni.
Reunió: a les 5'15 del mati a l'Estació de M. S. A.

• ••

• era regata. - Classe de 7 mept-in

El Consell directiu del Grup Excursionista .Nfidizcan ens urega fein constar que l'àpat de germanor commemoratiu del set! II Aniversari que hacia
de celebrar-se diumenge a l'ermita de
Brugués. tindrà lloc al restaurant La
Patria. per u, hacer arribat a un acord

PILOTA RASCA
1-. VTITS PER A DEMA
Ä.: Er , mtó Comta'. i organitzat per
z E. B.. es jugaran demà els sees partits:
P7imer. a les onze del matí:
Vermelle. - Arana-Sunyer.
BUS. - Larramendi-Escudero.
9gre, a les dotze:
Vermells. - Ferrer.Pa'mada.
• - Sonorn-Roviro,a.
EXCURSIONISME
. ca de la Comissió d •lExcur,d, :*Agrupació Cultural Francesc
45 per al mes de novembre de 1923:
a - Excursió a Sant Llorenç de
Itinerari: Terrassa. Matadepera,
uU Bernal i Sant Llorenç. Retorta
2:eix lloc.
- - Visita a les obres del Gran
:ha. en construcció, a les deu
Excur s ió artística als es'Gualba, Itinerari: Gualba,
d'Aram. Salt de Gualba i Gorc
r, 112Mtra pel mateix 'loc.

• ••
. dcmä. el Centre Excursionista
:•asanova ha organitzat una ex• al Montseny per Breda. Riells.
:e les dues Rieres. Can Sae, Can

ETMA' A DEP(RTIVA

11•11n11111.1111111113111M11

Autódrom
:: Nacional
PARC-HOTEL DE TERRAMAR tanca la Inauguració da
l'Autedrom amb un SOPAR
TABARESCA diumenge,
4, a dos quarts de deu. Titules
per encàrrec. Telefon 1341.
Sitges.
amb la direcció de dita ermita.
E s tiquets per amiest äpat es despeinan fins el dissabte a la nit a l'estatge social, carrer del Lle6, núm. 2,
botiga.

DE

FORA

FIGUERES
Un partit sense pena ni glória mereix qualificar-se el jugat el dia
Tots-Sants entre un quart equip de•
F. C. Barcelona i un ultra equip mixte
de la U. E. Figueres. El enhile s'hi
acorri de debó. No n'hi hacia per
menys.
Guany requip Figuerenc per tres
gols a un.
Era integrat per Via. Walter. Puigdevall, Bosch. Miravit les. Elies, Ro-

Glillsora d 13 31013 Aulmuilisli
DIUMENGE 4 NOVEMBM
En un sol dia i sense augmentar els preus,

DUES CURSES EMOCIONANTS
La de Ciclecars (represa) i la de Voiturettes. en
que concluirla un RICARD I PEREZ el gran "As" COMTE SBOROWSKI, decidit a que guanyi una marca catalana.
Mai s'ha vist enlloc un espectacle tan complet (dues
curses juntes), ni de tanta emoció i interès
Trens especials des de les cinc al Passeig de Gracia,
i a les 3'45 des de Sabadell i Terrassa. Taxis des de bon

mati.
PREUS

e'

guerenca.

Diumenge dia 4 de novembre

card7e d'aquestes regates és com seRecorregut. 8 milles, dijes voltes
datle Senyals: d'arena'', a les
ie sortida a les 1040.
-- regata. - Classe de 6 metres.
,it. 8 milles. dues voltee al
Smyal de sortida. a les to'2n.
regata. - Série Hispänia,
Recorregut 5 milles, una rol( t:Haegle. Senyals: d'atenció. a
/e .. 1 de sortida. a les II.
le regata. - Serie Hispänia.
ose 7 Recorregut. 2 milles, una sola
ivi:atlt els volts de babor la sima: rce a la vora de l'Escollera). Sesortida. a ' les st' tu.

mane, Balansä, Raurich, Basil i Felip.
Els gola de la U. E. forera marcats per
I3asil, Balatas 1 Wa ter. El gol d'aquest darrer Ion aconseguit d'un :cut
llançat des de la Inda de defensa

Entrada popular, 4 pessetes; entrada xofer, 4 pesse. Entrada a Pelousse, 15 pèssetes. Entrada a llotja i
,dna 20 pessetes. Entrada d'autos a Pelousse, 10 pes. s. Entrada de cotxes, 6 pessetes. Entrada de Autiimisò 6 pessetes. Entrada de motos i sidecars, 2 pes- • s. Entrada de bicicletes, 1 pesseta. Llatges, 250 ptes.

PALMA DE MALLORCA
Unió Esportiva de Sane, 3
Alfons XIII, 1
(Per telegraf)
Palma. 3, a la 123.
"A cansa del mal temps, dijous 'laudé
de suependre's l'anunciat partit entre
el S./1s ¡ l'Alions XIII. Però amb Rit
i combinar. allir varen jugat. El camp
estaca en males condicions, i a concorrencia no era pas gaire nombrosa.
La L'He; Esrortiva cs presenta complum, macro a l'equip lomd hi mancava el seu p wer. Sorra. i el defensa
Picó.
A la pr i nv t ra r cr drinitlft nctament
el Satis, tittmt Tuttre eóniere contra
un dels mal o-unins. El pr imer gol dels
unionistes va ésser fet en tirar-se un
-

crells.

Un "penalty" l'han tirat ¡Mencionadament fora.
La linia d'alee deis locals sha n.o:
hat promptament desbaratada anal, la
retinta de I. auger. a conseqüencia d'una trompada rebuda.
A la regona part el joc ha estat mea
dotninant el, els primers quin.2e minuts l'Atines XIII: ha termine
el match amb 3 a 1 favorable a la
Unió
El fort vent ha desl it la partida:
els Unimistes han jet bona impressió.
i s'espera una reven j a interessant en
ocasió del segon partit de denta. diumenee. Al errare embarcaran cap a
Barcelona.-Piña."

ða de Ics
inepcia de l'Aireircm
toe

,40444414.444444444+04.~

ELS ESPECTACLES
-TEATRESTemporada d'Ilivern I923-2 9 .
Companyia d'òpera de printissimo ea t t cii lO. Queda obert

bonament. Als senyors abona'
a l' ú ltima temporada d'Òpera
seis reservaran les seves localitiits fino al dia 4; transcorregusta Pesinentada data,. l'Empresa disposarà de les que no
haguessin estat retirados.

i • .

Romea

Telefon 3500 A.

enmnan y te Internactonal erroballet, effilestr e . rämtee I multa,
4/ 1. Mor. Cenneu

.

quarls de sis . la famosa

obrar d'En
L'auca del senyor Esteva
mestres Viltunatra.
derorat
Alarma t Junyent. Nit. a les deu.

Ntle-

nn •

11 n 111

,

POrrpOft,

4 ,1,e I •
E . ,e2

'

BETGES

444444444444444444444444.

t4444444444444444+44+4444

0444444+114444441444444444

i extiaordinitries lloanees,
serit editada per

Avut, dissabte. tarda I nitt, eatiAordinaris programes. Les petliculos ct5tulducs El ea,: de bombera
d'en ça d'Eva; la bonica c0media Ele amors del campanee; III
Mulada de la pellicula trentorionatit argaille111 El tren número 20.
Ilesa
La fOrmosa comMia La m
idea de l'ancle Enric u el grandels
lilia americe El rival del Osera.

Nit, a I .•• den.

ES LLOGA UN PIS
LA SEntrun la MANA

g

mont

LA ESCENA CATALANA

44444444444444+••••••••••

Aval. ilissalde. taida. no hl
ha funeid. por donar lloe a
'assaig de La taberna. Nit.
reposició i le la grandiosa

obra de la (piad la prernsa
111113'1 • 10111/111 11'1111 fet gratis

!

en el seu tintinee() d'aquesta
selmana. Preu, 40 eèntims.
Llittreria Bonavia, 'Fapineria. ti. a tots els quioscos
de

TEATRE COMIC

d'E.

VALLMITJANA

• JULI

que :t 'oh gran exit s'està represenliott al leatce Romea,

NTPEI11-:.

Primera aclriu. Elvira Fre-

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia

PAI DELS [IN3'13

o

'/ola,

44~1444444+0444+e~+

e

Palace Cine

diaris.

GRAN SALO DE MODA

#44444+.4444+.44+.......a

!' e
9, 1 . 0 r IttN" . st•ELEC re s
'.", 1 1 w. inssabie. tarda 1 mi. grano
11, ,g1 . 3111,... 1.3 tortuosa m,meala La

Temporada d'Hivern de 1 923-20

LA TABERNA
lL'assommoiri, . • urarid de
Jaume Borras

Con pata A tnarnatiCa
ROJra -

CAPAR()

goart de dea

nit.

$ TEATRE NOIT

11

DON JUAN . TENORIO
protalronula el sonyor hojas;
fe.,I ma gua,. dralita en Se/ aetea
EL NUEVO .TENORIO

Gran companyla de sarstiela, opereta I revistes de

supero (-termal dels mes repUlats
escein t a r als. fantasma presentaelb.

PEP VIÑAS

v444444444444444444444444

ANUNCIS, ROTULS,

ARIBTOCRATIC
- SALO -

vermut popo1ar:

Empresa Sindicat Musical de

EL PIERROT NEGRO

PAGASES •

....

1

044,444444444444444+343344

it u RSAA ,

TREBALL

hieraPROFESSORA lora, per a Illet.as
a
1. .....
Escriure
(1,1.111
1 A PI 111.1 . 1rA r. numero 3.
O

cup A r i n. En rarilitem a totes leg

e S ri ng. ssita :se Mi i 1.• I r e a IN '11L

.

nere,adell ;eer rentar 1 leo-

NOIES san etiquetes a les ampolles.
rpro g nmes en l'oltri l'rescideu• s e atol)
thveutlres. tle vutl a nou,
al ...arree de Cierta, 119, [(anos.

Catalunya

`-",•• oersnries qne
',llorar:1,S I arlidelsIn a
"La Protecció n , Leone Industrial
deber /a ostra que jis!
1 4 I singe mes.
Provee 1 no enoven,: llambla de les nora. 30, entrego'.

MAINADERA P

nere,sitri,
ECANIC eleretrista,
Esernire a LA PLBLIG11. h66,,,,

ne(,-.1ta.
CUINERAEsranibrera,
e riere a LA PLI31.1.-1AT, numero 1u.

Antro a ratorze anys,
APRENENT de
fa falta per a lreball
tard. (anima, 43, bollgalb

per tot, en neressita. Escrlure a LA PI_ BLIGITAT,

per a taller de pianos,
APRENENT anan
y ant lte seguida, es
ma gnetita. Planeta. II, Grana,

USTED per a railes de Mo9trea, borne d'erial. es roce-olla. EsI 1 1 pt BLILITAT, numero 2.
UX ILIAR rneranterat, que fingid

bona !letra, d'uns (llena
ri cr essita. Cerniere a LA
1. 1 unero 3.

r a Informes comerGRREDOR "cials.
que tuumi cono'-

, id, 11e tiria, es neeeisita. Escriure
PUB LICITAT, numero 4.
N A per ter felnes a hoces, es ni" '-Ola. Eserlure a LA Pi B1.1!H ullero 9.
AQUI.in p eartAgrata que domUll Ves.
I el trancase, es neceaEse rlurep aleto!
a LA PLOLICITAT, // qm. 5.

I I, numero 7

per fer retinta, es netteastut. Esp ig uee a LA 11111.1LITAT, n. 8.

DONA

MINYONA

nruetro 11.
re desitra ponerla per a matrimoni de
L' U mttla niel, amb Illla dinou atiVs.
fa por ;t'II/mis d' Arriata arnb !non bons
Informes. !tan: sant Ji-ron!, 31, leer, arta.

ap'"'
DESITGEM areb
""" ellentela
"""""",etuntauda
per a la ',ende, a la plaea. a routissita
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do /Media

Denih. diumenge. tarda. Lo
que tú quieras i El orgullo
de Albacete. NO. La pluma
verde.

Comedia en dos actes, d'En

I loa. .111:111 1r,re. a le, lIllalr,
Al rei li hen tallat... les ales _
1 Actos primer, asgan, tercer 'i
quart de DON JUAN TENORIO,
I ProtagOni,la, rennlien: Ingle

JAUME BORRAS

prIncep Guillem

e,rluols a especial Gatimon1). rolbrilla documental. les mes eITIOelollaillS 1 sensactonals carenes de
lores, costuras dels salvatges afritAns. Tot Barcelona veura la yen'.
cela del dia, Eiplorant l'Africa
verde. Emir, La trena d'or; El.
quatre
ma gan. d'en Peret.
Kra us excIusit es, quatre.

4444444.e0+44444+6444444+0

Al rei h han tallat.., les ales
PER TRES PESSETES

Catalunya

GRAN CINEMA DE MODA
Notables sextets 1 Irlo
0 5111, dissabte, 1 extt boronas:
• amb el
Explorant l'Africa

Patso i Abati,

Teatre Espanvol

1,

Saló

El orgullo de Albacete

Avni. (11551.11)1,.. lar, lo. a dAs (mart.(
de eme, admirable t c. ron; popillar.
EH/rail: 4 I 1,1111., / \ ,. pr...,.1,,

tor
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LOS MAL CASADOS
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:XII. ales den. La xamosa
eoniedia en tres actos,

MI, a Je. deu. ,epreha del ,Ineelit
vnde,11 en Treh arte:
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itufart, - Deniä. diumenge.
ta rcia, Trianerías i La montería. Nit. El niño Judío i
La alsaciana.

Avni. dissabte, larda. a loe
cine. L'entremés Lo que tú
quieras i l'aplaudida 'on.dia en tres, notes. de Par

QUIN CASAMENT:
PER TRES PESSETES
Actea primer, segon, Irme, i quart
de DON JUAN TENORIO

Los mosqueteros del rey

LA ALSACIANA

per l'entinen baríton Rieard Fuste. Felisa Herrero,
Francesc Gallego i Cantes

0444444444444444444444444

Moda"

SANTPERE -

Nit i 'ala

TRIANERIAS
La formosa sarsuela en un
lacte i dos quadros

ALBA - BONAFE

....1+114444444444+04+0444.*

Empresa Francese Delgado
Companyia dranditica catalana i castellana. Primer ac-

lossal

per la notable tiple !toser
Ferrer, Maria Laealle, Marian Ozores i el tenor Jaume Ellas. Nit, a les den. EI
xantós sainet en dos actes
i sis quadros, de Muñoz Seca i Pérez Fernändez, música del' mestre Arnadou 'Vives,

Temporada de Tardor

Den.a. I l i11111091,. tarda, a inc quatre, 1 ud. a les M g !. eolossals mocean/es. l o lnIns I dllnarl-. no
110111 . 4 1/111e•-re". extranr&Darla vetllada de boza, canutionai d'Eso:tuya. 1.041111 4 . larda. a dos
(mar!, de cinc, ma g nineti maimett.
Art. a /e, (1.11.

TEATRE TIVOLI

Avui. dissahle,

tre Gilbert,
LA GEISHA

Gran companyia de comèdia

Nava. u Getarnt,
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;lotes.

reta en tres actos, del mes-

Teatre Barcelona

ELS 4 DANGOLYS

L'auca del senyor Esteve

obra en %un

Debut
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I'venttleit /a
Segue15,1
TPO , IPE O VICTORIA
i'iluiItan, II Cavan, Frbra; el cam14.1 del to.111
nct-5S a pcu C.
Chriettansen: (a s r
saltado, a e rtltar • - El, 3 Morandi;
rls ^nona-des n wellbris • e, E's 3
Dryintts; C. Fontana", e
Higgini, Chotne vo'^ g t: Te A'
qué., equIllbrIstes.

Teatre Catab
_ .Romea_

L'infant que no sap son nom

Oran companyia de *amuela
de JOAN VILA , •
en la (mal figuren Roser
Leoms, Mana Laealle. Frantrse Gallego i Marian Ozores. Avui, dissabte, tarda, a
les cinc. La formosa ope-

de la clebre tiple eantanta Dolo! s La f ie sta d e San
Anton. 3, lirantliosa estrena de
l'Oliera en un ;tete, del notable
meslre Batel 31illan. Glorias del
pueblo, pelo notables artistes
.3Ia rina Lastra,
l).0ors
Clionton, Ba y os i Granollees.._
Tarda. a
Denla. dlitinierig... I.
les
I, El genei( l s u• nli'one's Noche de änimas,
2. La fiesta do San Antón. 3. El
L'imera
húsar de la guardia.
en un ¡ p l.% inh nieslre
Glorias del pueblo, Dolors Rosell, Lastra, Chomon, Bases i
Granollers. Nit. a les 1C311. I, La
Iluminen:ida opereta en dos netos , do' inestre Guerrero. La
montería. 2. Representació de
1 . 4Ora ea un arte Glorias del
pueblo. - Dimarts, ii, esdeveItithiCilt artistie. Ecl raordinnri
concert per l'orgneStra Pau Casals.

Nvul. dissaltte. tarda. a l ins unan:
rIttr, tratInee a ItrcUS
nil, a les tiett. gratulto.,os
programes. Exit veritat deis uni .

ol

i Espinyi

ELDORADO

CIRC EQUESTRE

L'AUCA DEL SENYOR ESTEVE
d'En Itusiñol: doeortil de
mara, Alarma i innyent. inä. a les tres. L'oln . ii d'En Fideli
TnITOS, de formidable MI eres:
L'infant que no sap scn nora.
do, ¡piar!, el-. I L'auca del senyor Esteve.
ES despal Vd II como adur ¡a

-

Ordre de sortida:
Núm.
1.-Rcart i Pérez, Sborowski.
2.-M. A., Nadal.
3.-Talbot, Darles Resta.
4.-Elizable,
5.-Chiribiri. Deo Chiribiri.
6.-Rieart i Pérez, Gaston,
7.-Tailbot, Divo.
SatrUstegui.
9.-Chirihiri. Nucolari.
no.-Aston Martin. Douglas.
.Moricean.
12.-Elizalde, P. (le Vizcaya.

; . t' 1TR F. NOVETATS

Nil:

A Cints

ni,

1

e1eeee444.944.044444+04+.

ilISS11/ t 1 0 . thitljt. a les
rito'. Programa de gran br011111.
Qut1113" Itelets,
LA MALVAS:A DE S:TGES
i DON PAU DELS CONZELL3
Indagues al ia 0 . 65 pessetes.

Iiilia,

M. A.

..
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Arlirra

Pérez,

Diumengo. farda. a les tres:
Don Juan Tenorio. A les sis,
I.a señorita sin nombre

-

Sortida emocionant de 12
cotxes en grup
linciatuctit deixa de presentar-se el cotxe Bertelli.
El millor espectacle de la
inatuguració del nostre AutOdrom.
Veritable revenja del "Gran
Premi Penya Rin - entaulada entre els cotxes Tallitut, Chiribiri,
Astoll lilartin i Elizalde, la qual
huila sera impressi(Olant. Revenja que augmentarä en interés
per la presencia (lel M. A. equipat amb un ni(dor de noca concepció, i pels Ricardt i Pérez, un
deis guate serä conduit pel comte Zborowski, tan cèlebre entre
nosaltres per les seves brillante
curses, la qual cosa indica la
bondat (lel cotxe per la confianç a que aquest conductor li disperiSa.
Ets les proveo, aquest conductor rebassà. els 163 quilometres
per llora, la qual cosa fa esperar fermament una victòria de la
industria espanvola.
Formidable lluita dele 12 esos
del volant: Deo Chiribiri, Divo.
Zborowski, Gaston. Darius Resta, S. Nadal, P. Vizcaya, Moriceau, Douglas, Feliu, Nuvolari.
Carreras.

Aviii, dissable, tarda, a les
CHIC. 111111/11M.. 'm'Inflar:
4 CUANDO NIE LA MUJER .
Nit, a lee deu, represa de
la tortuosa comi-dia en tres
actes
I La señorita sin nombre

5.1 el 11 11, 1 11 1 /a

Teatre Català

tiple Senyora Lastra. 2,

Teatre Poliorama
Gompanvia de Comedirs

Fralça,

Sis marques: Talbot, Chiribiri,
Anton Martin. Elizalde, Ricard i

44444444441

Teatre del Liceu

Gran

Demä. 1111.1111CI t g e . a les tres.
I,a mes intoressant de les obres
d'En d'olch i Torvos:

4 PAISOS EN LLUITA
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1 alter

(test per a lIONVNIX
tenias 1 attutials
Ilat5, leuda, 63, eekr. pl.!. De 2 a 3 larda.

n electrle, con non. vel
PiAlu
1.5/ 3,0 00 pe
le per
L'nure a LA
PI liLICITAT. iintner''n

ELLS
Ins

,o.g011,

.
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% ene renal d: 1 echarpes eleKan IS I barals. Villarruel, 43.

DIVERSES
g"'
e s un
"' g"'n
DEPENDENTS ""
sohn.sou
nvar
-en,. dcha, la 'II a ocuparla habitual,
une es 1101 1 1 ett l'attunci de atumengs
ensenyança de curte, a
MODISTArasa
sera I a &quien;
Ilf,1151
hl.,

baratito/bis. Nenendez Pelase, ud.

PrUmert 11,Raer..

negarla carrer Ltrudellere,
BoTi nA
%.,r‘ O als sena constas. Detalla

a LA PLPLMITAT, mimen" 34.

eimar

7/1re
LA P7TPLICITAT
ressant film de gran argument,
interpretat pel popular artista

Monumental - Pedró

Walkyris
avul, dIssibte: El ~Re de Cese/dala, II I darrera, La llama de
la sida; Aventura de
f atty en un die da canas; Decadencia I gradas.. flema. diunnmpe, seseitO matinal lente a una.
!lt, estrenes: La mulla del Rara,
primera Jornada, I Deosaml.

r
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Charles Ray; Quin solo* ten.,
Tecleo, aestimpte cionin de bronitt continua; Trenca-bodes,
bonica comadia dramatica, interpretada per la sin :medica artista Viola Dana ; Budapest,
ginal cinta instruelin
nit, estrena de la seas:mitin:II
filuvi massa perfecto, del
selenie programa Ajuria; DiIluns, programa sensacional,
1t esturnecJ, tutti o elles La flama de la vida, per Priscila Watt.
Aleravellosa 4. 1dea de ronde En-

g

SELECCIO NIAJESTIC

Actuantes. diamont; II. Vistas
de lea curse, de Sitges; li. 1 a inxerrida pePicitla - mica tut a
crics; R'. La Unia da la mort,
emocionan! drama de la ..Untuersal". interprelat per Fraile Mayo:
V. lnternietli musical per l'oreesIra de n protessors, dirigida pel
mestre senyor Josep Cumellan
1,n n , la Qual interpretara Tannhauser, mira& de n'anee: IV. la
g randiosa exeinsisa esporial Galln10111. El All de la parrequiaL
cona la famosa non ha do t'artes
Dickens, luterprelada per prOdigiOs
nen Jackle Coogan.
1.

q

-

PREUS, Melosos el, Impetres:
51.tara de platea o sMa
pta.
Oteare ami) entrada-

.
1
Entrada general.
Lea Ilota«, da Quatre • deu entrada. a rae da DUES pto. l'entrada.
'OTA.—Per al roncera de noma
al mart. que s'anuncia separadament, 1 per a la rumió especial
d..1 mateln Ala, es despa/nen 1a.
litats numerados a taquilla, 41111,
ctonze a una I ile CINC a sol.
Peina, a la l'uncid do la mi, renosacie total del preemuna, entre.
laut- se, ultra altros peilletiles, el
drama de la "Universal" Ingratitud. per Meinrew eallsbllry, 1 la comedia eran:Orle& .1..1 Programa
Ajuma, De cap a pea, Interpretada pel malaurat Wallace It id.

refeleedellatelblellebtlededdedded

Diana-Argentina
Excelsior
Avni. 3. El tren número 24,
alxf des d'Eva, Meravellosa Idea
l'Oncle Enric, Curses a l'Autbdrom de Sitges, La crisi de la

vlvenda, El cap dels bombers.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

Avul, Capricls del destí, El
comte de Charolais, Cursa de
grans cotxes 1 motos a l'Autbdrom de finges, El tren número
24,

z..n; Chiquilín l'hospicià.

Cinema Princesa
Telèfon 1371 A.
Avui. dissabto, programa do
gran èxit: Chiquilín hospicià,
en la producció del qual es revela corn un gran aetrir el petit
Jackie Coogan; L'audaç, inte-

AYUI

LA MUSICA
CATALANA

PALAU DE

ORQUESTRA PAU CASALS
Ultim concert de Tardor, demä,
diumenge, 4 de novembre, a les
cinc tarda
NOVENA SIMFONIA
d.. Beethoven
solistes •1 ‘ , Viena: Schumann,
sopran; Kittel, eordralf Maikt,
tenor; Groenen, harlIon, j
ORFLK1 CATALA
Programes a L'Ea els magatzems de música. Despatx de loealitals: Unió Musical Espanyi:la, 1 i 3, Portal do l'Angel,
de tres a set tarda.

/ RIMCIONATS A LA •01'0111111111,1111
Amara: de plagues I poLliculea
1 tot Retan de laboree«. MI roMel al r511 da

Grandiós èxit del
Jazz-band VILA

CONCERTS::

Corta Catalana, 11116 al 500
Toleren SUS A

•• c

pati Blau

44444•11.1144444444444+11.11+1
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Sortida de teatre
A ease CON -TEMPa
Restaurant especial en pelt, nitres, mariscos, avIram I raga.
Cerrar de Quintan% 7

I

:I

GRAN. BASAR DE SASTRERIA :: SISTEMA- NORDAMEHICi

g
• 7
•

4404.114444414444444.
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EXPOSICIO IN-

Diumenge, dia
a les 11
rt
del matí: Conf
reo del senyor ltafel Domenech, director del Atusen
Nacional d'Aris Industrials,
de Madrid, sobre el tema:
"Valors artfstiques del Molde modem". Aquesta conferencia sera il-l ustrada amb
nombroses projeccions. A la
t arda:

GRAN FESTIVAL POPULAR
Representacions de putxlneWls. Magnifics joes pipo/tesos, amb pluges de , jnguines
Grana audiolons de sarda-

BASTI

•

•

•

A

•

•
•
•
••
••
••
••
•

Dilluns, 5 de novembre.
Palau de la Músic l CataCUARENTA

BATEIGS
DINARS DE

•d

111

••
•
•

100,000 PANTALONS des de 7'95 pessetes.
Regint els mateixos preus confeccionem tota mena de peces, tant d'Etiqueta com d'Esport. Carnbra, Fantasia i Casa.
En les diferentes seccions de la casa, com
són Corbateria, Camiseria, CaPelleria, Cuan.

feria. Gèneres de Punt, Mocadors, Bastons
Paraigües, Bisuteria, Perfumeria i Carteres,
garantim sempre el preu més baix que el que
vengui més barat. La tnodicitat de preus no
ens priva d'obsequiar els nostres compradors
segons la importància de la compra, tenint a
aquest efecte un gran estoc de presents:
quines, d'afaitar. perfums, bititeters, carteres, bisuteria, etc., etc..
Els nostres impulsos de competència ens
produeixen cada dia una xifra mis gran de
negocis, i a l'ensems cooperem a l'ona de haixa que ha de menar-nos a una millor situació

nes

P0114.11444114.1/444414 .0.11+1,• lksbe44+11441144.94.44114+114410

Hermine Kittel, conti
Georg Maiki, tenor.
Josep Groene n , bariton.

COLISEUM

deiiMs del
ORFE0 cATALA i
l'ORQUESTRA CASALS

Corts Catalanes, 595 al 599. Telefon 3535 A,

Demà, diumenge, .1 le novernbre, a les once del mat(
Concert per l'Orquestra de l'Associació, amb la cooperació de
Teminent pianista polonès senyor Jan Smeterling. Direcció:
Enric Ainaud

.11ab el segitent programa:

Leonora, obertura núm. 3.
Concert, en do menor (piano i

PROGRAMA

I part
Haydn.—Simfonia en re.
II part
Chopin.---Concert en fa menor, op. 21. Piano 1 orquestra
A. Botey.—Esglai (estrena).
Debussy.—Petite Suite.
Piano gran cua "Steinway", cedit per la casa Paül Izabal.
PREUS, inelosos tots els itnpostos:
Butaca de platea o amfiteatre amb entrada.",
3'50
segon amfiteatre
2'50
Llotges, de 4 a 10 entrados, a raó de 3'50 pessetes en-

NOVENA SIMFONIA
chors.
Ata Solistes
Exclusivarnent per als socio.
AVIS. —Les invitacions per a
aquest concert foren repartides
amb les de l'ianterior, i per consegüent són ja inoportunos les
reelamacions per aquest conrepte. Així i tot, es prenclrä nota de toles les que es facin
local social, avui, de cinc a vuit
del vespre. a condició que sigui formulades per escrit i per
tot avui dissabte

trada.
Entrada general

econòmica.

Generes de gra n partid a

C=)

1'25
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EL

:CALCAT

DEPILATORI
d'HORLINE

•

disol el pi l moixí

•

com l'aigua disol la sal

3
Iiigiénicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tall anglés, doble plantilla de cuita

INOFENSIU Noo per,u_ca, no produelx inflorstolOrt. Al

•• 14"

•

•

El polvo depilatori d'Horline ¿si
contraes de molts productes que son corrosius i provoquen
la sortida de erupcions, poden ler-ne us les persones de pell
molt delicada, sens necesitar crema despres de l'aplicació.

Destrizeix rl Fel rnoixi, penetra !iris les areal,, i les
A CT10
atrofia, astolint aliis una rugida depilació permanent.
Trell minuta crarlieacin na sulicients per a obtindre la
«rueda del Importa pci molzi.

GBIT1FIC Prepara t

per eraimics «gens el recents descobrlments de la ciencia moderna recomanat per el ros medid
per la leva accin suavit:ant i conservació ilimitada.

"

15 '

Tipus de luxe a preus baratfssima. Espardenyes amb sola de goma, des de 2'60 pessetes paren.

PER A TOTES Aquest depilatori (farrees es conegut atol arreu

del mdn, preferir per les actrius, insbruts de hiles& mes
famosos, i cl, cirurgians per a cedes operacions dclicades.

PRODUCTES HORLINE:
e11-109DNE (tintura prOgreeSlva per als caben,
Manes): 6 - DEPILATORI (scrlu 1 Inolenslu)' e. • POLVOS
ÅtOUA

O

(rnolt adherents) 250. - CREMA (calla les arrugues): 250,
NOCA DENTÍFRICA (en eomprimIts eservescents): 6. BATHCIL MONTRY (sale minerals per a banys de peus): 3'60,
SANIBEL (comprimits per a regenerar el caben). 350.
•
DIpeolt general e !menee.
EstablIments DALMAU OLIVERES, S. A.
PA3SEIG DE LIIIIDUSNRI.A 14 'BARCELONA

(DEBILIDAD-SEXUAL)
OdUritIlleR nocturnos, espermalorrea

▪ Correr ANSELM CLAVE, 9 (Anal de les Ramblas)

sennaales1, cansancio mental, ptrdula
memoria, dolor de cabeza, ceirtigos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos Nerviosos
de las meeres y todas las manifestaciones de
iVearastenia o agotamiento nervioso, por
crónicas y rrbeldes que sean, se curan pronto y
railicalm;lite con las

(Abans cerrar Dormitori Sant FraneeS0).

1111 11

11111.1331111113 1

AGRADABLE No fa mala olor, dona sensacIO de l'eluda r t
netedat, suprimint els dessuadors. Dona a la part depilada
una blancor 1 suavitat incomparables.

IMPOTENCIA

VENDES AL DETALL

•

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA

ESPARTER1A. 6-V1DRIER(A,
Teleron 1378 P..

Unica casa per a
Calçat bo i barat. Tapineria, 29.
Suoursal, 13
pintara. 1,a rasa mea Importara 6'E - intuya. E,perlantat en lapo,
../ 04 ExpnArlil perilla/len{ do
qualros a 'luth. graval , Menseralles,
allti..;1 n 16 n I. :liares I mollin res, ...._ arr
r nnnn 111,11 5p1151.
1,1/ar nquosia "a.a.
Y. Morara/ron. 'tolere, 4 1 11nal l'or la
forri•-a)

TAPISSOS

•

•

BARCELONA I

111111

pis 'telar
(MI Dr. GlrnIsA
m ina. 6, 1.er *lentes Hospital I
Paui.
ieneri, trupoiencia,
Etpecialo trarrainents p er es eu
ment ripio rle leo maialnes e. re
Mairiu peu Culera prestara
tulla: de ó a te t de 3 a o ei
mica per a empleara 1 ubres.,

Indicadas esperialmente a los agotarlos en la
juventud per Mr12/ clase de excesos (viejos sin
v para eonxervar hasta la extrema vejez,
sin Vini fitar el org,anistno, el vtgOr te011al. propio de la edad.
Vassit, 5 pta. frasca : %culi, Rambla de las
reres. 11. Pareada lehrt. Prinee.a, r privelpales

,

Casimir teas

Despatx: Tallero, 72
Teidfon A. 6090
FAbrica: Cerrar Bonavent Oré
xim a la Travessera de gana)

ilillica

Grageas potenciales del Dr. Soivrä

=1=1
! Naco de Productos Ceràmics
Bajeles de Valencia 1 articles de construcció

-

GORRES, dcs de
1'45 pessetes
BARRETS, des de
4'95 pessetes
CORBATES, des de
0'95 pessetes
PIJAMES, des de
10 pessetes
CAMISES, des de
4'95 pessetes
MITJONS, des de
0'50 pessetes
ELASTICS, des de
0'95 pessetes
LLIGACAMES. des de
0'50 pessetes
IMPERMEABLES. des de
39 pessetes

ro amaziummoimassumuzaummazairszarczcomaaougui

Ptese parell

5'

• •

Els nostres VESTITS I ABRICS són còpia
dels més distingits models de París i Londres, i els oferim a preus tan modestos que
sembla impossible, sense que per això deixin
de rivalitzar amb els dels sastres més ca,s
i millors.
VESTITS I ABRICS confeccionats com is
de mida tall anglès i teles de Gran Chic, a
25, 40 , 50, 60 i 75 pessetes els més superiors.
Tenim una partida d'ABRICS que liquidem a 15 pessetes; VESTITS i ABRICS pe
confeccionar a mida des de quatre hores de
termini, a 50, 75 i 100 pessetes els més su.
periors.

de

MAGNA SESSIO BEETHOVEN
astil, la itooperació de la
gran pianista

•

cies a qualsevol preu

FOCS AinancIALs
Meravellós espectacle, consistent eq la fant botica
an! tu focs d'artifiei
da les quatre grans colum-

lana

_z A Wsi

•

Preparant-nos per efectuar unes grans refor.
mes, ens cal liquidar totes les nostres

111

nos
Com a final de festa s'engegaran superbs bouquets

Asseciacie Meza Camera

FANNY DAVIES
i dels eininents cantants
,le Grand ()pera, de Viena.
Elisabeth Schuman n , snpran.

Canee lible ~te Illnet• •
(Proa da la Rambla)

PARC DE MONTJUICH

Concerts tarda i
nit

novembre 1023

18, PASSEIG DE GRACIA, 18

CA•ELLAti

TERNACIONAL
DEL MOBLE

11151111t

;CASA

S MORES
CASA

de

owsunsimmansommussnsimumwmanssmanommusemmusau

DIVERSÖS
e11•4444444444444444444441

ric, u Paltres.

COL ISEU

Sin!. ell/ n ,r ,lon : a I.YY qllttrr
de /a tarda 1 a un quart de (len
cle la mt.
Exit extraordinari dala

RESTAURANTS

Dissabf e 3

turnia .a6 dc Enpand, rortugal y AintrIfix.

unlibsivarnesde5r
arel

anfrAp 54,AP \

BOA DA

Visa urineeles, peu, Raiga X,
R.
Diatermia. Itamb.it de Catalunya, 31, I.er, 2... De 2 a 5 1 de 7 a B.—Cibica: Sant Pau,
número 44. De 7 a 10 de la nit.

D

RtarinaxtvaVE>ritbDECOlolt,D1
LLAMA,StrAf COtomew rttätorc,rrn
PEO Tomar 1,1r3rriNrr

a toles las drogeni.r
Isvan
0.4c,

rt,s.rsastelts.

"11•1

11 Mil

11 1

bella de

INAUGURACIO

Catalouya, 15

Exhibició continua de les darreres novetats en els salons interiors :: Gran assortit en jaquetes d'última creació tt Abrics.
Echarpes i Renards de totes classes 1 preus.

DE LA TEMPORADA

SECCIO ECONOMICA
CORTS CATALANES,

4

624

Pells
Secció especial de transformació
per a adornament
11 S'adoben 1 tinten tota mena de pells

PREUS ECONOMICS

Demi esnife, dia 4 novembre, grao Oció e els riostra aparador: deis oltims models de la temporada

