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L'ENSTOUlll O'EN 1111110111"
-aEn mig del general emmudiment dels polítics espanyols hi
iiues excepcions: la del senyor Ossorio i Gallardo i la del
eer e or Lerroux. Si acceptéssim les v-elles classificacions ideoues, diríem que una d'aquestes excepcions és a la dreta i
és a l'esquerra. Però ja fa temps que les idees, i sobreactituds d'aquests dos homes, els treuen de Ilur nespecieladricula anterior. Ni és dietista N'Ossorio, ni és esquerEn Lerroux. L'antic conservador mostra inquietuds renoes, i l'antic revolucionari rnostra una vocació d'home d'au"i. lentre N'Ossorio i Gallardo parla, En Lerroux escriu. El
'r ha adoptat el procediment oratori, el segon la forma
, iar. Lex -conservador dóna conferencies, i l'ex-revolucioredacta cartas. Ens cal confessar que les curtes d'En Ler. eres semblen molt superiors, per la forma i pel fons, a les
Maulea. No fa molt que ha tingut un innegable èxit de
,• la carta de resposta a En Masco Ibefiez.
Potser encoratjat per aquest èxit, En Lerroux ha escrit una
carta del mateix caient a un correligionari seu de Saraa. I encara que en el text publicat per "El Progreso" hi ha
. ampla clapaleta per la censura militar, queden, cap al final,
eguns paràgrafs d'un cert interés. Insistint en les esperances
aieuifestacies en la seva carta a Masco Ibáñez, En LerroUx deeleva que "vivo en el convencimiento, que* acaso juzgue usted
cc poco pueril, de que antes de un año veremos nuevamente insserada en España la forma de gobierno de nuestra preferencia."
Davant d'aquesta frase, molts diran que es tracta de la
esurrecció del famós "pavo republicano" que en altres temps
.7 avia promès En Lerroux als seus addictes. Hi ha, pelee, una
i it'erencia; i és que aleshores prometía el gall-dindi per al Naei primer vinent, i ara el Migpromet, no per al Nadal que ve,
nó per a l'altre.
Espectadors com som de la política espanyola, llegim les
crtes lerrouxianes amb una afició desinteressada. D'alguns
eees ença, En Lerroux te l'obsessió d'arribar al Poder. Val a dir
',es en les actuals circumstàncies no és sol a fer-se illusions. Florexen les esperances en la terna trasbalsada des del pronuneament del 13 de setembre. Ell din abans d'un any; altres diuen
e pocs mesos. Contra les possibles desenganys del calendari,
'.ealtres fern acatament quotidià a la justicia d'una causa peApart d'aquesta qüestió de cronologia, la darrera carta d'En
..erroUx conté Unes l'afiles finals que exciten la curiositat. No
•••
aliudir a aquella frase de memorialieta que, fent poc fa:. les seres innegables qualitats literàries, escriu En Ler. •ex: "Nada mes por hoy". Damunt d'aquesta frase hi ha el
egüent paràgraf: "La última indicación que trae su carta me
prende, porque jo no tengo de Zaragoza noticia alguna que
onfirme y es esa arma de dos filos que hay que tratar con
I tacto y mucha cautela, porque yo creo que nosotros no
a
,ernos cerrar nuestras puertas a nadie y hasta podremos pa•r si se quiere por que los que lleguen se disfracen con mies4
1 ro propio nombre, pero en modo alguno tratar de potencia a
etencia con elementos que son tan enemigos nuestros corno de
is otros, o no son nada, i que ademes tienen antecerentes tan
*eeientcs como lamentables".
No costa molt d'endevinar que En Lerroux alludeix a elements d'extrema esquerra. I la seva actitud contrilria a coope.1. amb ells i a donar-los belligerencia demostra que el capirepublicie a despit de la campanya contra el pressupost de
.• i clerecía que fa "El Progreso", no pensa donar a la seva
• etual República futura un to massa vermell. Per això diu que
e vol conspirar ni aspira a constituir una minoria de rebels hez . sinó que intenta atreure's suaument l'opinió espanyola.
1 ,.ar a la Repúbliea , no per la Revolució, sinó per l'Atrae-
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el "Journal de Guiéreconfortant el resultat
• eleecions passades. Per
1 vegada, després de la
fundació, la República
. e a ha renovat els seus
- parlamentaris i la

..ions

e.i d'aquesta ettneulta
intervenint en ple pede reeonstrucció, havia
it determinades aprehen. l'odia hom trt»er que les
• populars. indisposades

política d'erenernies i de
iions que teexeceicie dels

le de Ginebra al
manifestarien llur fadiga
malhumnr donara 111/1'S
adversaris de la Sode les Nacions. Sobretot
feien una camviolentr. Aquestes exages han estat contrapro-: d'ad que a les c hicpassades hi hagi hagut
'aliada sensible del partit
,temberata. Per bé que
rplasi les mateixes posten el Comen nacional,
o n canvi, terreny en el
I municipal de Viena, on
• .va def tot. Es veu excites,
:ere part, de la Dieta previne:II del Voraiberg, i s'ha d'ajua les dr Cartntia i del leneire nland, davant la coalici6 dels
p artits conservadors. 1 la seva
de rrota s'agrenja encara davant
importància dels cristians'" rie ls. fortificals al si del
Ce nsell nacimial amb evident
Per ludici deis pangermanistes i
deis petils grups del centre.
Ev identment que el non ParleMent austrfac s'aesembla al
P rf wdont. Acusa • la matoixa
es eissie en dos blocs compite_
te e els sorialistes d'una part
• l o cristians - socials de ll'altra.

Per?) pel que es pot jutjar per
les xifres conegudes. la majoria conservadora ha sortit
triomfant de la preve. Els partidaris de la independenria han
triomfat damunt els partidaris
de lligar - se a Alemanya i deis
demagogs esquerristes.
Tot i aquest exit, ben personal latimatelx, monsenyor
pea), de lluitar llordam e nt per realitiar llar lacea
política ami) una majoria d'una
trentena de vols sidament.
rf que horn parli vagament d'un
Gabinet de ronliriA. en el qual
entrarien els sorial-demberates.
però, que un acostament d'aquest genere es incitacebible mentre 'monsenyor
pcI presidire el (Invent. Per
()ere que la seva retirada •seria
rin eor terrible per al pats. Encarna personalment. en la seva

persona, Vesperit de conservad() del noble austrfar. Es l'Unir
capaç d . exigir del patriotes els
sarrifiris ronstants que imposa
la situació. Es difiril. segons el
"Journal de Geneve". que els
seu% parlidaris, actualment mes
forts que mai, s'avinguin a
compromisos que a (Muera hora PS diri g irien contra seu.

LA SITUACIÓ A EUROPA
La crisi aemanya ha produït
gran satisfacció a Baviera. Von
Kar prepara un ultimátum a
Strcsomann, senons el qual si
no cstaSteix la dictadura de les
decías mareara sobre Berlín.
Bemba, paria, que per ara el
Cancellor no hl esta prou disposat I que pensa governar amb
ele ministres que II queden, 1
en tot ces substituir-loe amb
homes allunyats de la politica.
Els allats no s'acaben d'entendre sobre la conferänola de

Orna.

El que sureeix a Alemanya
molt pitjor que una eatittrofe crenfonsament. Es un fenennen de descomposició. Alemanya es lie.SCOMpon per dintre, es descompon espiritualment. 1 encara que en turnestes condicions conserves la oitegrital del seu terribiri. chau1 ja extinga el fugar de da tertalesa germánica. La .crisi que
pateix la nació vençuda no és
solament social i política. Es
una crisi antmica, moral. Estem contemplant l'espectacle
trislissim d'una nació que es
desfa. Espeetacle molt mes
trist que el d'un Estat que es
trenca.
Però quan hi ha en els polles crisis d'aquestes, ed que
tothom en terni les conseqüencies. Podrforn dir que ha aparegut a Europa, a l'Europa matalla i predisposada a tots els
contagis, una nafra mes perillosa que totes les altres que
la guerra li ha causal: la re t e
xació i gairebe la dissodució
les valors morals que sostemen
un poble.
Per aleó 010112 francesos que
conserven el sentit dels perille
de denle. no manifesten cap
alegria per la davallada emessiva d'Alemanya. Comprenen
que el poble alemany, moralrient disgregat, constitueix per
als seus veins un perill tan
gros, encara que sigui d'ordro
diferent, corn el d'Alemanya
imperial. Ilauran perdut els
alemanys, en la uerra i en la
post-guerra, la força militar
per aixafar els leíbles que tenen a la vera. Pera la clapa
quo avui formen en mig d'Enropa pot contribuir derisivii
ment a estentlre la gangrena,
tela de desconhort i de fam
tole l'Europa convalescent.
Podría semblar que els franceses que mes desitgen l'emirream e nt d'Alemanya guaiten els
fels actuals amb tina satisfacrió extraordinhria. Aquella politira de "les Alernanyes",
és a dir, du' la fragmenta ci ó d'Alemanya en diverso,
Estat s. sernbla en cansí de
trinmTar. Però Iren lluny dc Venre en els darrers esdeveniments
nn sfinpt orna tranquillitrador,
els ultranacionalistes franceses, ce le Léon Dandet. hi veuen
un gres prrill. Els lunmrs de
“I.'Action Framaise" estan tan
nlarmals enm sempre. i enearo una tniea més. Daudet no es
cansa de dir que si a hores d'ara les tropes franeo.p, nr, „u_
pes:sin la fuhr. Alemanya
llamea trienat a encendre
guerra; però quo de tete.s metieres l'eme-cutre aviat si no
rail la nepeiblica a Frana i no
'Ve la Monarquia deis °Merme, a
restablir l'autoritat. Imitant
emes polftics espanyols, Leon
lanudet demana per governar,
"Je demande e
i tot seguit.
prender la barre". (seria.
En la derrota militar i en la
raicilla política tlein noble hi
poden suri ir guanyant uns altres pelotee. Prre pian es traet a. no ja d'una cai g uda o d'una
derrota, sine d'una desrompoeiree ols nitres noble% hi perden també.
A. Revira 1 Virgili

Les curses de mes
i la legislació de l'aire
El farmls cavall de rurses
"Papyrus - ha rstat recentment

batut pel "Zev". Aix ni, no obstant. no li lleva popularitat,

que la seva darrera cursa ha
donat lloe a un interessant proces.
Una sociefai rinematogräfiea enntractit la Westehester per
una iniportant quantitat. per
tal d'obtenir el dret exeltisin
de filmar l'esmerilada 'urea,
Ite.speetan t In ron t rata. cap 1114
operador bou admés al (-ami)
en havia de terne llor el mata.
Un deis roricurrents, perb, t i ngué una idea enginyo%a
di Rogar sine plante aviene.
des deis qnals, i rnitjaneant
poderosos objertins,
nr film tan interessant com
orieinal.
ueinpresa que baria erimpral !'cxclrisio, veient-se burlada. ha decida de seguir un
prorés a l'esmeril:al. operador.
Pera heu's aquí que els julges
erigieses que hi ver/en part,
estad encara diseutInt rom a
qijostin prAvia si horn pot monopolitzar l'espite
"Papyrus" h a plantejat,
dones. un punt ben difícil d'aclarir, donant una nova empenta a la jurisprudencia.
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HM ÍTEM HE SOCHATES
AL MARGE DELS CIASSICS
Els "Iteeords" de Sñc mates
apunt ate pele bell "sport man"
Xenofont, i que avui, traduits
pie Caries Riba inauguren !a
s; . rie eroga de la Funifeeiti Bernal Meige, són de les obres més
dignes que hom les conegui i
les medite :ço es pas de Secretes
&formal, suldimat, pvl geni
melaf isic de Plató. dialog.ant
amb els seus deixebles o disettlint amb eis sofistes d'e les
qiirstions mes abstruses; és el
Secretes del relucir. enraonador
incansable, rom a hon atenerse.
Es el qui, en &durar un arnir
ab mig de la pena o en esser-li
presentat alge a la tertúlia de
mal bastee. vota interosant-se
pele sens afors. comenea de pasar-li qüestiose i d'estrenver-lo
a preguntes, fins a obligar-lo
rreoneixer, vulgues no vulgueS.
In seva ignorilnrin perfecta d'allò que es vantava de saber. I
no són pas fosques teories POSmoli)giqut3. que un din eapfivaren els filb s nts dP Jbnia, ni
Subtils esprmularions sobre el
mili suprasensibl e . cares als Tunlies i als pilacbrics (Tones i
d'Ores l'org.tillosa modestia de
Sbcrates en cnnfessa una ignoràîucia nur prou real) en
que propuse als selle interlocutor,. Són aquells principie de
enneixenen. de ,Metfria 1 de
tranquillifet d'anim que trd hom
hauria tenir. pie tothom os
pensa do tonir, e l nne Shrrate,
drrnnstra que gairebe ningii no
posseeix.

Ni In física drls Milesés ni la
dialéctica d'e Zrne Elenta, no
haurien rentrariat un temPnrin
esl n. tiva del poble erre, de qui
11011) diria quo mimes la bellesa
Ii feia barre el coro Simraies.
perb. anava a eapgirar-lo en

Par la moral eom a ha "u' de la
seva filosofia. 1.In microbi SP110 ir

hnbin fermentat rl most
de lee eill Y ee Pleurse. Secretes
ensenvava que es boli i
que Pi perjudicial PS lleig ("el
mes MI inot que mai fon pron'Inda!". segons Plató) t encara
afegeix que un trove de portar
l'eme, si respon el seti destf, es
mes }ven eur un escuf d'or que
no serveix per ree. Pnraules que
!suelen rnrejelat, rom una
bInsfémin, els ere( s )10 mir si'_
gin efirera nerriesaven el non
rorrent i In filesefia. guanvant
d i reperit, perdía de !mínele beltenida.
En tres ensne ennrerden el S il entes (Iris "DiMees - platnirs

el Sberalos d e le "Reeord%" de
Nenofont en la direerif, del seu
nwtratzo . en el in., todo do ronversa su gg eridora, que Honra
l'interpellat a la pondent fatal
d'acertar In Ter-Tosta, i en el
vitire i • nrir, serb testimoni
d'una Madrina. PM demés, los
difer n nries crin moll rsrans entre
els dos retrat s i aquoll del pintor menv, illuistre sor-111)1a el més
exnef e . MPS exude, perin tue pas
absolutarnent exente. En cima
manera. poefern dir que Sirenate s 6s i in Trate dets sorretiest eorn

llamen 1.11111 elquirniste ries e un

nlquintiOos int.linne patriarca de i'V1cr,P;1
Pen a travAs.PlaVi drt:- oínirc i del Pbrtic a travec d'InIfçf p nes, dels oirennirs i Jai,
df a trry‘,ç s uI 1ristip: quin rra,
dones el veritable pensament
Shera t es ? 'temen tiref ree.,:nerrir
In doenteentacla reonnerefire ei

ere Asees, alernativa miller, "Sóerate nini no ha oeislit". Amb
molla menvs de ra.l. ,r,,

1 '21.1119 homo, n'ha
estal afirmada la no n-xj1;,eirin
posat mur partem Inatural:
ment not Sin-rafe% pensador,
rlei sherate socralie. si perree
ton rl pleonasnse, ne pam del

Seeirritee roritoral. del minnt ¡
(fis g ue-les fin l del me tibeiefe se_
fronise i la llevadora Fanarrta,
rar el que (. s ¡tunos, no eins i n teresiana por ni gaire.
Creu Gompera que el Sio rat(.4
prediCad01' IIPONX

l'evidencie niai no hauria exallat ni irrAt els llougerc r vine
atenesos i que els hauria
jet., esdevenint per Mis una m e
.fe papti. Donant. però, a Xe--na
nofont el quA Ce Nonobint,
reconeixent n Itle lilI dile! !ante on
filosofia no era pas l'homo per
enp,ar lot l'aba s t de In ironty
sorr;t1 i r p roneixenn tfotityl
ene ele "Iterords" són l'obra de
Nenofont mes mal compesta i

torra
la quo no tienda ahnt
el sen mérit 'iterad caleta
que
PUS
convenir. taninateix.
luir 1111t1 SPIISPei rS MPS viva, dee
eorporal ute sherar ‘, fin pa,
ele "Miden," pla t enies. Comprenem ron) aquel l hm& itoperi dia
tinent. que PR passava
desinflant els buida prestigie

dels senyors leanenitles atenesos de l'any — ion, rongriés entorn d'el! * la turbonada. d'enemietate personals: orgulls ofesus, fatxenderies ridiculitzades,
pedantismes humiliats pogue-

acabar, anula un prelext legal que mal, no manee, conduini - le a la mort• 110 comprenenn ntillor, que no pas imaginant-nos el Sberates platZone,
rolla t de ileixehles o en riiscussi() amb els professionals. La
popularitat i la impopularitat
san mes aprop de la tertúlia
cal baste!, que no pas dele cereo

nanes filosòfics.

La moral de Sberates, almenys la que *volia imbuir als
sens eventuals interlocutors i
formava el nueli liel seu essenyament, As una moral präctica , una moral "de les conseqiiiMeies"; de consoqiiimries
immediates. per?). Aixt Sberates
en la sera «inversa amb Ilípias,
un dels fragments Inés interese
sants nIls "Ttreords", parla de
la Ilei universal. la Ilei no estrilo o s'uni els mes vells "tabes" de la hurnanitat. d'origen i
materia boa diferente: T. la primera hei es de venerar els déus:
II. lualorur pare i atare; 111 quo
els pares no s'unoixin carnalnient arnb els bilis ni els fills
ami) els pares; TV. cine els homes
fornin hé per hé. la primorn i

la se:zona d'aquoste, ncis.
Mas les mhnet tnt d'una rom divines, per)) 110 nixf la tercera i
la quarla, fins que Seerates
demostra que lambe en són,
transgressor
Pol escapar ud einstig 1 quin
As e/ rästi g. imposat ;Iris rl.,us?
Ben tang i ble i terrenal: el de

l'inrest. d'engendrar fils clogenerats:ol de la in gratitud, de
veirre • s abandonat deis amies i
° alee a tottiorn.

El vici quo mes combat
m'ates es la improvisad& eotire tot la creencia que el hon
erny natural. que inc rl s proa
por for le motge, ni d'aurictilfOr iii de mariner, he sigui per
adm ç nistrar I per regir la cosa

publica. El quo

ihn a prOp1.1S,t

ihn arr ronTersant amb Glatieír. i
del tedia]] de les (lenes arnD
Aristarr i del treball dels home, I linces amb Filter, nI tul ge-

neral d'e lotes les seres permi-

tes. que. per molt enlaire que
erribin. Compre s'ateriere./ ell
vida Inimit i ra,olann ealdrta
que ho rnedités amb fruit el
nest l e poble. 1 el son desr oncel'amera de la ciencia por la
e:tolda, rlor.ant a la rnés alta
monvs oreas ruin a ln honesta
honhomia, ve't aquí un bon revulsiu en aquesta época de cientifirisme.
Els "Ilecords" de Sherates
que per leir contin g ut Weissefiero guanteen rt, "(watt i per
formarei6 del rarhrter". raldrin popularitzar-los, i rin g inrloure'n al g ún capitel on els
nostres de lectura esco_
lar. la tradurriti Manera, tant
com fidrj, unte ye de donar-nos_
en Caries Riba Cs, per anurst
eepandiment. un Antim enhiele.
L. iVicolau d'O'wer

Una bella obra de

cultura
Per a l'exponsió I el coneixement de la ¡lengua 1 la literatura

cataiaoss

rorist
Saben) que C . ». ;iba
luir un comité dotnivilial a l'Ateneu Itaroelonf. el qua!. tilde-

pondontment de cap organila-

(V) peleice trchallarh per la inetineixement
tensifienehl
la Ilerigna i la literatura cala-

Un Irek projeetes inicials d'a_
pos! Coniiie es la refilleei(1 d'una Dista de prnfe e -tors, vaeffseima que bom donará a coneieer avine Ir qual, POMIMif ;Ida
a les entitals ranura! s del nos-

Ire territ.rri lingiiisfic, yermotrie. si els bons ealalans hi aluden. que d'ad a por temps, simultitrieament, es ffilifill dos
ernts rnrsels d'e Ilermta o lite-

ratura entables,
di tel rornpnnen ele
F P TIVOrS Por -1(1,11 Valona, Manel
1: n'Ignora i Duran, J. F. Foil!.

Traah, Claree:, Juan Crexeils i
Per e flabola.
"rotos les enlitals de flatalntira, nualsovulla que sigui thir
significad() polft ira o social.

mente.,

no rol-mese/din / I n

pipar

antirntalh. ondean instar del ¡lit
Cnmit l'or g anil7nein d'un deis
nsmeolats eti rse l e . Ja rnrrespood?‘ ,.e41 ‚rol acereear-se a

quelsrvel l Ichs S'S jPdiVidlle que
integren el Come& Ateneu Bareelotif, Apartat, 97.

Hoste s vingueron que do casa ene ter

queren, o En Martini. Vargas timba

3 si Bou al ooll.
.51;i1111Kil»11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/11111111111

MOSSEN JOAN BE VICH
En el cançoner de Catalunva,
hi trobareu cancons de tota
mena; eations d'odi i d'amor,
eancons termines i plenes de pie-

tat i sentiment religies, canverle heroiques, de Madres i
meces deshonrades, de valents
que van a la guerra i de brujees que ploren dalt de les tentalles. Ara ja han passat el
temps en qué damunt les taules iiP 183 tavernes i Vdt1 les
parrts de les esgtIesies i fIns en
el sitlenei deis prats naixien
les cançons d'amor i de valentia.
No seré je qui ara retregui
cap d'aquestes cancons, per qué una renta vergonya no me
les deixama acabar. Pere, com
die abans, en el cantonen (le
Catalunya hi ha de tot, hi ha
molí/enes espellitats de gran
desesperació, moments d'escepticisme i de desengany absolut.
Aquesta mena de caneons desesperades que can caient com
goles de vinagre al viu del con,
i remouen teta la pols del sostre - mort de l'esperit, hi ha dies
Que, no sé perquè—és a dir,
sí que ho se—, ens canten a
l'orella amb un accent durtssim le veritat, amb una flama
vivent que crema.
en començar la mesada de novembre de l'any mil
non cents vint-kres, mesadn
que es dedica a lee enimes dels
morts, jo no m'entretincire
aliar al cementiri i mesar parenostres pels mons parents, perb si que us pregaré a tots, lectors meus, i catalans amics, que
tingueu un pieles record per
leenima de Mossèn Joan de

Veleu? Els fills tenen encae
na una punta de vergonya, no
gocen que la gent els vegi deinanant cantal; són fills de
"Mossien Juan"; encara els res;
ta l'orgnll, encara els fa mal
la bluffs del sol demuele de la
seca deshonra.
"De nits els gato mosseguen, mossen Joan de . Vieh; de
nits els «ate mosseguen tan
trist i afigit".
—"Que es comprin un base
te".
Els filie tenen vergonya de
dies, i tenen por de nits; tenen
por dels gats! Quin fills que
tela donat Nostre Senyorl Po.
Pr. Mnsshl Joan!
— "Diners per comprar - lo,
mossen Juan de Vich; diners
per comprar-lo tan trist I aflia
•

—"Que en regir' a robar".
Ja ho heu sentit; miren si
n'hi ha de miseria a la llar de
Mossèn Joan, ni diners per
comprar un bastó! Pelee Mosser) Joan tira al dret, "que en
vagin a robar". Es el camf mes
cite per tenir diners, quan l'ae
nima es una pelleringe, ron'
la leva pobre ánima. elossell
Juan:
—"Els que roben PIS peo4
gen, mossrn Joan de Vide els
que roben els pengeu, tan trist,
i
I aquf s'estronca la caneó,
aquest As el . comentari que fa
da gent al consell de efossen
Joan, "ele, que roben els pengeu!" elossen Joan de Vich no
conteste res, es a dir, fosaltres no sabem el que va contestar. perquè la caneó no ens
ho

Eni preguntareu: qui era
aquest senyor? Jo qué ein sé!
No hi ha cap histeria que en
parli, només la eanc6 s'ha recordat d'ell. Es l'anima d'una
caneó que canjeo els eaniperols
quan van a colee olives. No sabem si Mossèn Joan de Vich
era honrat o pactiveitgonya,
Plinie que sabem es que duia
una amargor molt fonda i rnolt
catalana que Ii refredava el
mol] dels osses.
Comentem la caneó, 1 l'anirein dibuixant i veient de mica
en mica.
—"D'en veniu ves ara, messen J'ente de Vieh? D'on veniu
ves ara, tan trist i aflige?"
—"De la guerra".
Domes, Mossèn Joan de Vich
era un heme madur, pare de
familia, un borne d'una cert a
cendició [tenue la gent, en senyel de reverenda, Ii deia
"Moseen" i era un heme que
anava !red i afhigit pel món,
%ente de la guerra.
"Que us han dat a la guerra, elossen Joan de Vieh? Que
us han dat a la guerra tan trist
i afligit?
—"Garreados".
La gent Ii •pregunta que li
han donat i ell contesta "garretados!" Ve de la guerra. perl no torna cura un heroi,
ha vessat una gota de sang
amb noblesa, ha rebut garrohades. garrot ales i res mes; el
baste, no l'espesa/
— "A on us les han dades,
Vich, a on
etoesen Joan
les han dades tan trist i alega ?"
—"A l'esquena".
A l'esquena! Pebre Mossèn
Jonn, a l'escul p í-1'a corn a un gos.
No garrotatles ah front ni al
pit. no ha donat 4a cara, el pobre, el miserable MINSSiN2 lean.
Ihn rebut a l'esquena eom una
bestia mansa que fuig. FixénvOS-Iti be ro aquest dcsg,raeiat Mossrn Joan!
—"D'aquesta morireu, mossen Joan de Vieh; d'aquesta
morirme tan frist i
—"Que in'enterrin!"
Ja el sentin? Que m'enterrin! Aquest bon In)me ja no
protesta davant de la mere
aquest borne ja no vol res mes
sine que Ventorrin, no hi ha
varia, no hi ha reacció CIP tse
mena que pligni salvar a Meseen Joan de Vicie
— "Qué farein de les crialures, mossen Joan de Viril? Que
farem dr les criatures, tan trist
i aflige?"
—Que vagin a raptar".
Ara resulta qlle aquest pobre borne til fills, i lampee alhe
que es raen de la sera rana el
entuman ,. aquest borne ha tirat
al fue el barret i la vergonya.
Quin nene quina herencia penca deixar ttd% seas fills?
l'heu sentit, "que litigia a captar!"

—"De elles no gocen, messan Joan de Vieh, de dies no
gosen, tan trist i
—*Que bi vagin de sita%

Potser Mossèn Joan va ca-.
llar definitivament, peleen va
escalar davant de la torea preparada per abs seus fills. No li
feia res donar-los un nom dese
honra', aconsellar-los que diese
sin a captar i fine que anessin
a robar. Pene, la force?... Aquí
la des.2speradd, ;'eseeptic:snie
de Mossèn Joan de. Vieh,
baren una mica. Pobre horno
vil, pobre home covard, pobre
home caigut.
Recordem-nos tots una mica
d'acuesta caneó, es una caneó
que us deixa la llengua pintada de fel, si proveu de dir-la,
riere cene& convé, tenir-hi una
mira aquest gust de fel a la
llengua, aquest gust de "veritat".
Preguem a Deu per Uhnima
de Mossèn Joan de Viole i per
la riostra ?mima...
Josep ?d arla de Sagarrs

Full de

dietari

ELS POETES D'ARA
Sota aquest tito] va apareixent amb

un ritme setmanal ininterromput—cosa apreciable en aquest país on les
publicacions mt sovint deixen de sortir a l'hora—una collecció d'antologies
poètiques. La dirigeix el nostre amic
Tomäs Garcéa. Van publicats cinc volums.
Hem convingut, i encara que no ho
haguéssim convingut resultaria el mateix, que qualsevol mostra de vitalitat
del nostre idioma nadiu. té en aqueos
instants una singularissima transcendéncia. Mai no he gosat a predicar que
s'hagin de erm,rar llibres o s'ha.gi
d'anar al teatre per patri.aismer he
considerar pite turrejar el patrimisme
en aquests afers era gairebé una immoralitat. Els llibres s'han de fer comprar per llar suggestió primia, de la
rnateixa manera que les coles. en bona
doctrina, clan <le casar per llurs :mal:tau de noies, no per les qualitats
crematistiques de llurs pares.
l'ere, en aquesta epoca, un hom esclevé menys rigid i. cense adonar-se'n,
arriba a fer concessians. No recomana, aixfs mai!. que es vagi a comprar
iin Ilibre dolcnt per avitar-lo en acabat cal una banderola... 1,'n !libre
dolont, !misal que pugui adquirir me
valor sinibM:ea. val més que no l'adquireixi. Porta la derrota a les entranyes.
La concessió mie un born pot arribar a fer en aquesta èpoea extraordinaria, is que la lectura d'un bon !libre catan doni al lector un plaer suplementan o una tonta sentimental,
que no tingui res a veure amb l'aus _
tera delectança que solen donar A
bons !libres en temps ordinaris.

Alesbores no hl Ira inconven ient a
dir que els minCt,euls volums de "Els
Podes d'Ara" esdevinguin petits ‚lmbols nacionals. Qui el5 porta a la Imita:tea, pot sentir, sense conietre cap pecat mortal, l'alegria de tenir a ratee«
dels dits un nomell--ai, :sol—, un 110ret d'inspiracions triades i alela un
testimoni de la nostra destinada gloriosa.
ileNlev114
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Ni criem pas dissabte passat,
Passarem , dones, aquest temps
senyors, senyores i nena que hagin d'assortir-se d'un
tu
CAR 110SER
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Gallines,
a
pessetes
pade
16
24
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Turquia, 331 pessetes.
RF.PARAC:ONS
Fl
Femenil,
a
la
quar20
pessetes
d'accions ferroviaries, fent passar O 5580.
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I com si no fos possible que cap 60. 15 els Alacants.
liruguais, 5'13 pessetes.
Ordi, a 31 pessetes els leo quiforça ni raG contrariés • l'autoritat
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Brasilenys, 0. 1111 pessetes.
Cotxes compl2t1tnent
Di
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Telefons: A. 1912, 1913
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operacions de Compra i Venda de Valors,
lienovacions, Conversions, Ginvis, Agregació de Fulles de cupous i Revisió de IlisBARCELONA
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De Catalunya
ALACANT
Mort per un avió
Alacant. - A l'Aeròdrom de
1,earigetes un avió aterriä i
Velix leal el trances Staws. al qual separh el cap del
SABADELL
El Foment de la Sardana
El fest?val de cardan e s que
ha erlebrat aguce! agrupament.
El Eornent de la Sardana, al
Principal, ha esdat una
di eta deliciosa pele que hl
ass'- • iren. La cobla, a la qual
Oh el programa, la Euro,
deixä soblats a tote,
pnA 1r11 no hauria cregut mai
ana robla de Mataró (I
això perqu n no erriern
la-11 .. n C que a Sabadell. ni a
'roe: n ssa. ni a Manresa. per
ea' rile. hi pugui haver mai
cmi ' o hla m o lt bona! l'os tan
,lora com aquesta. Real•
la cobla lliuro es guanvä
èxit i fou molt aplau.,r
Foment de la Sardana pot
--• satisfet del seu primer
d'enguany i cal p erlesovintejament de ret:leS
ra?
• t e sta . mena. espocialment
:n iaests ternes. que segone
pat •r pot, esplaiar-se massa en
que'.
VICH
Diverses noticies
11: .111 . . , elor del Conservatori
Muestra Municipal, el nostre amir el mestre Benet Morat6, ha obtingut el primer premi
en el concurs de cardanes per a
egla organitzat pel Sindical
Cre • questres de Girona arnb
ins sardana que porta per nom
font del desmai". inspirain en la font que amb aquest
TOD 1 existeix prop de Vich i
junt le reunié, de l'Esbart de
iset((s. quo presidí un dia Moss;!ri Jacint Verdaguer. No cal
o-rn ens complavern en dor.ar-li la mes cordial enhoraea.
- La censura militar no ha
Ü.Nat publicar en la "Gaceta
Virh" un ing lete titulat "El
?. Manjón i els rete d'actualit a t" . contenint diversos frag,..?. , Ms iraquest difunt mestre.
- .1inb laxa o sense taxa. els
- Amb laxa o cense ella, els
rs, al mercal. han pujat a un
extraordinàriament alt,
cun tanito! altres articles de
cal a r.
Reineralsithee.-queixes

de diverses qüestions internes
d'ordre professional i va ter la
designació del collegnit que tirtdrä a eärrec seu la dissertació
l'Assamblea próxima, que tindra lío( ir Figueres, resultan:
ellegit per nelamació el director
del Manieorni de san, emèrit Dr.
Salvador Vives,
La major part dele assembleisles es renuiren en un äpal
de germen '', a l'Hotel del Centre.
durant el qual rrgiuà una discreta antinae ii, manitest
franc esperit de companyonia
que animava etc comensals, pertanyents en Hur majoria a les
joves prornm finte mediques.
REUS

Sess ,t5 de PAJuntament :: El
Centre de Lectura :: Detencions
Altres noticies
L'Ajuntament ha celebrat
sessió ordinäria, aprovant-se
els assumptes que figuraven a
Fordre del dia, sense cap discussió n1 presentació de proposicions.
La guärdia urbana no
para de fer comprovacions dele
pesos dele queviures al sortir
dele establfments on eón adquirite, timent multat a alguns industrialle que defraudaren en el pes.
Tambe es persegueix als qui
adulteren els enhieles alimentiChe.
El Centre de Lectura
convoca els seus socia a reunió
general extraordinäria, a fi de
moeLficar un artirle dels seus
estatus. que fa referencia a les
quotes dele socis.
El reputat aquarellista
del Carne, el jove Pere Badia,
ha obert al Centre de Lectura
un eurser monogräfle dr "Pl . :teligues de pintura i aquarella".
dividit en quatre i el
qual serä gratuït pele socia de
l'entititt cementada.
- Per l'autoritat militar
han estat detinguts dos recadera, de Mora i Falset, respectivarnent. junt arnb un coneg ut industrial d'aquesta chita/ , i un guàrdia urbà, per suposada propagad(' de noticies
falses. Han ingressat a la presó i es diu que seis formarà
Consell surnarfssim.
Sembla que existeix el
propòsit d'organitzer les res( es dites de. Santa Cerilla, dureal. els dies 2. 1 al 25 del mes
eorrent. Por a tal fi se celebren
diverses reunions a la Casa de
la Ciutat. patrocinant la idea
Un diari 'local.

la dolenta Buen que d'Orla la
oropanyia "Pencas. Boixeda i
FIERA
Conipanyla" als seus abonats;
Noticies
Diverses
il guns dies s'apaga durant mol
Diumenge, al teatre del Sindicat
• estona, i quasi mai 16 la
Agricola dcl Sana Cesa, la Companyia
?nlensitat deguda.
___ Es diu que EAdminieració eaficinnat Grep Taita. d'Igua:ada, interpreta amb molt d'encert rolara de
tic rExPrcit espanyol ha erreniat una finca vora de Viril riel gran espectace "Fra Francesc", recollint molts aplaudiments de l'escollit
prP,1 de 50.000 pessetes anyals.
públic que omp:ia l'estatge.
per MI d'installar-bi una estaeiú de cria eavallina; ningú veu , -Ha fet els .sermons del Novenari
d'ànimes mossen Atnadeu digna aria,
ciar el negoci (le l'Estat.
deixant molt bona impressió entre els
El decret estahlint la inpierencs.
!e rveneid directa dele eintadans
-Estä acabant-se la eellita del;
ira nrodult aquí Pefert o que era raims
que aquest any ha estat ben
sernbla que (tirepersonalitats tener' el pro
-Les AltMaes pIuges ha enfredorit
d'interpellar pfiblirament
crms i di-r:Iblement el temps.
• uitament prnposant projer1,( tan extranialinaris que nn
Ai n-,n anula mai a cap regi-

Expos ció Internacio-

ulRONA
L . : -,r,cmb?ea d Is rdetges de la
"provincia"
irassat dimarts, a les once
va relernr-se, al saló
- storial del p ostre Ajunta'. E.n s sernidea anual reglane
:ania dele tnetges daquesta
,

rennions que vi'aten
7anf -se ja fa temps (la cr,,l
.:. n e ron la vintisisenti), són
C C! ‘rnIdlt ira manifestarió de
(s-.• (anyonia i rio vida rorunra In
a Eensems que d'activitat
• ' :fica, per la disesrlació que
fa cada anv
. i que ronstil a part mes interessant
traques! anv baria estat
lanaria al metge rraqueeta
rl
,1>
Dr. CM' i Turban, :Ibana
pre,.i n lent del
f. 'S
C.Metates. El tema des_
• • t'al ron pite Sil g ges"Evolutid en el trattament
••- ferides, resultat dele en- I n ents de la gran guerra.
fl o -ddlitariñ deis nnitilats.'
L e e trägiques ensenyances
!?' g uerra europea, han inflan
x ? ?Iord'ehriarnerit en la Hie l ira
t'ab-elan! i conservadora que
eteo, '‘1119.‘rvriva en !miel ar les
gratis trantnit'ismost.
Prt evolut temar aria! 't a aet ivil a' ('rftea rn el sentit intervr ne' n ea ele va exnnsar el dissertani , fonamentant-In en una,
e rnnIrla hiblin grafia i en nna
inteesss¡nt ebele ele ras. n• dritt.
g '-ca e, 4 porscoml EI s,":1 vtlitt4,
4. 1)311 fi,/ rt iont i reopt eepojtlf
po• nne,-(ben.os ro•reeh i nistes. 1
anal npiaedit en nerhar•
Drsnrés (P. In enrro6rirt renda"I rtitäria, l'e g"(ln riel seeretari
nr . Jo se n María Riera, i l'aProvl etei rfels rnmnirs nresen_
bes nel lerenere Irr. Ilnr ai
CAl n‘,,ensh i el va ocupar-se
Ita I Clavice.mbal.
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nal del

Moble i

De-

coració d'Interior
Les audicions de sardanes que
tindran lloc en el festival tue se celebra aquesta tarda al recita tle
-l'Exposició del Moble la cobla
Barcelona, dirigirla per N'Albert
Martí, interpretará el segiient programa:
i Idibli camperol, Borgunyó.
Gelosia (tenor), E. :Mercader).
3: Carmela, Garreta. Serra
amunt, Morera. 5: El inc d'oració:
Pep Ventura. 6: 1..a process6 de
Sant Bartomeu, Catalá.

Cobla CathaiGnia
t: Raig de col, Vallespf. 2: SalutaciO, Jtumola, 3: Gracienca. J. M.
Soler. 4: Festa major. Morera.
5: Nit (le Sant Joan, Vicens. 6: Girona amada, Bou.
• ••
Avui, diumenge, a les onze del matí.
al saló d'actes de l'Eximid() Internacional del Molde, En Rabel Doménech. lireceor del Museu d'Arts industriz's de Madrid, donarà una con
ferència desenrodlunt el tema "Valora
artistic , dr1 meb:e modern". Será
illustrada arnb nombroses projeccions.

LES DENUNCIES
DoNAlt LA CARA
El governador va faeilirar
talan nota dient que Misma
transcorregut un irles i rnig
(Fem. :a de la implantarió del
nou reg in i davant la confiança 'que aquest inspira, en el
• SUrreiiSiti lcr s'anuietrati al ficto:en demineies anónimos. Les
signades hauran cI,a fer ',mistar
el domicili dol pie les sabseriu
Eier a la deguda compenvació.
, En aquest cas Pe reservar?, se(Tm el nona dcl denunriant, si
així 110 desitja l'interessat.

t, ',ten TrtTAT

D'ORIENT

N'ira i lugoseia es
miren codees a un
can i de NO a Grieta
y

Alones, 3. - Els periòdics
grecs publiquen un comunicat
en el qual s'anuncia que l'enearregat d'Afers estrangers de
la CII . Z1/1 la y e ra nya, despees d'haver declarar que ii (Joven briränie no 'olla immiscuir-se per
a res en ele assumptes interiors de Grecia, ves dir que al
seu Govern li inspira seria inquietud tot moviment que tendeixi a reemplaçar l'actual dinastia grega.
L'encarregat ategi que la
(tren Bretanya té la creença quo
el Govern grec no adoptará cap
disposició que pugui ocasionar
perils per a l'esdevenidor de
Grecia.-Havas.
Aleares. 3. - Els periódies
(finen que el ministre do logos'
Cavia, pronunciant- se ell un
sentit semblant al de l'encarnegat britänic. ha declarat al general Pangalos que el seu eriteri es que un rall y ' de Conslilució a Gra, cia, en lee actual/4
circumstàncies i en la forma
que s'està projeetant, no respondria de cap manera als interessos del poble grec. - Hayas.
ELS TAPISSOS ROBATS

HAN ESTAT DETINGUTS ELS
AUTORS DEL DELICTE UN
DELS TAPISSOS ES TROSSEJAT
'Versalles, 3, - Els tapissos
robats castell d'aquesta població han estat trobats al do.
micili 'Fan subjecte anomenat
Prosper, el qual fou detingut
ahir.
Un dele tapissos estä infecte,
menlre que estä tallat
en dotze trossos.
L'enquesta realitzada sobre
la culpabilitat de l'esmeril at
subjeete ha posat de manifest
que. en Afecte. era oulpable del
robatori. per la qual cosa tta
estat detingut en unió de la seva amant.
Aquesta és una comunista
militant, i ambdós detingule
han declara' a la eres'', la vaga
de la fam.-Ilavas.
EL COMPLICE ES PRESENTA
ESPONTANIAMENT
Versalles, 3. - El cfimpliee de
Charles Pr6sper, autor del robatori
cantes al Palau de Versalles, consistent en dos tapissos, iba presentat espontàniament a la pulida per
constituir-se presoner.
Declara (tir-se Nouvian. - Hayas.
DECLARACIONS DE L'AUTOR
DEL ROBATORI
Versalles, 3. - Pr6sper Charles,
autor del robatori dels tapissos del
castell de Versalles, ha declarat davant del jutge d'instrucci6 que el
robatori es cornete durant la nit.
Amb el seu camarada Nouvil penetra al castell, despenjant els tapistos, Renca/u-los per la finestra.
Els tapissos en caure van fer molt
soroll.
Els lladres va ntèmer que els
guardians slaguessin despertat.
Desprès sortiren del castell, i carregata els tapissos sobre les espatlles emprengueren una penosa marxa.-Radio.
EL DISCURS DE llt, BALDWIN
MANXESTER
Manxester, 3.-En el discurs
que ahir va pronunciar a apresta capital el primer ministre
senyor Baldwin, preconitzit l'adopció de mesures radicarle i
adtme draconianes, per tal d'obtenir la solució de la crisi del
treball. Afegi que creu que ha
sonat l'hora que la Gran Bretanya cornprengui que no ha de
comptar ra's que amb ella niateixa, i proposä l'establiment'
de &Pis sobre els productos
manufacturats que s'importin.
El senyor Baldwin acabá
dient que el son desig es que es
eoneloguin D'adate comercials
amb els nitres països. -11avas.
alanettester. 3.-Ahir arrihä
• aquesta poblarió el primer
ministro senyor Baldwin.
Esmoreä, en companyia
lord Derby. al Club Constitucional i va pronunciar una breu
dient especialment
que s'esforearit a resoldre els
(Hiede probleines actualment
',liad e jets.
Ho l'aré, din, encara que fos
neeessari realitzar p e r a abr.') el
nu, s gran deis sacrificis.-Havas.
ES CREU QUE DE SI QUEDARA
CONSTITUIT EL NOV GOVEIIN

polauGUES
Lisboa, 3, - Amb l'arribada
a Lisboa del seyor Anfós Costa,
quo soril ahir Paris u es es-.
perat d'un moment a l'nitre, es
crin' (pie dilluns vinent qupdhra constitud cl nou Gabinet.
Les personalitats sellada que
es nio4ro salisfetis del reinen
( 64 senvor Costa, esperant que
altres pnlities republieans tosflan Bombé a la vida activa.
Hayas.

EL

DESMEMBRAMENT D'ALEMANYA

Voll Khar trametra un ultimattün a

Stresemalln perqué estableixi una
dictadura

El dictador llame amenace amb la marxa immediata sobre
Berlín : Després de la crisi alemanya: Stresemann continnarä
governant amb els ministres restants
Eis

aliais 113

s'acaben d'elendre sobre 13 Confer gocia de lit

Berlín, 3.-El Govern de Baviera
ha adreeat al Car‘ller Stresemann
tina carta redactada en forma d'ultiminum. intimant-lo per tal que constitueixi el mes aviat possible una dictadura dretista i amenaçant-lo de no
fer-ho així amb posar en marxa cap
a Berlín les tropcs que es trotten cone,,ntradcs a la frontera de Baviera.-llavas.
Berlín, 3.-Notícies trameses de Munich al . “Worvaerts", d'uta que s'han
produit greus successos a Baviera.
Sembla que Von Kahr ha adreçat
espontániament i pel seu exclusiu
compte un ultimàtum al Coceen del
Reich, dient que si en el termini perentori de 24 heres no quedava instaurada a Berlín una dictadura de
les dretes, les trepes bavereses es posarien en marxa cap a Berlín.
Als centres ()flan berlineses es declara que no sla rebut encara aquest
suprsat ultimatinn. ni res que s'hi
assembli.
Una neta oficiosa que puldica l'Agencia Welif diu que el Govern del
Reich telefeneja al de Baviera preguntant-li si era cera i SC 1: contesta', que
encara no havia estat trames, peró que
tardaria a fer-se. afegint (pie el tal
ultimátum no era el mateix Govern
baverés el que l'havia redactat. sinó
Von Kahn en unió (le la Junta Directiva de les Associacions nacionalistes
bavereses.-IIavas.
A LA FRONTERA DE TURINCIA
Berlín, 3, - El ministre de
l'Interior ha snitiritat de munir explicacions referente a les
ennrentracinns bavereses que
es porten a cap a la frontera de
Turingia, lee rumie revesteixen
caräeter amenaendor per a
Prússia i per FI Turfilgia.-Havas.
Berlín, 2. - Duran' lit nit
de 1'1 al 2 de Eartual, unes patrulles baverrees dispararen
contra individus de la policia
turfng?a. que es trobaven pele
volants d • Hoenbach, territori
de Turingia.-Havas.
EL DLA 9, DATA :MEMORABLE
Parte, 3. - "Le Journal" reculi el 'manir que els elementa
rearrinnaris de Baviera i de
Prússia han escollit la data del
9 del corrent, aniversari de la
revolurió alemanya, por marxar
contra la capital i abalee la repúblira.-Havas.
La crisi del Govern alemany
Berlín, 3. - Stresem-mn continuarà
governant previsienalment. amb
dels ministres restants.
Acaliat el Consel'. Stresernann conferencia san bel peesident de la República. senyor Ebert-Havas.
Berlín. 3. - Semlda que el =tener
Stresemann enearrogara les carteres
vacants ja siguin mtire; des partits burgesos ja a b '-mes de negocis.
que no estiguin afiliats a cap partit
Stmbla nimbé que el senynr Stresemann prefereix la segona d'ambdues
solucions, puix no vol erientar a' Gavem cap a les dretes. ja que els dentótrates s'oposen a tota coalició amb els
nacionalistes.
El . "Tagehlatt" afirma que, de cnnformitat a l'actual constituci6
manga. e' cap de l'Estat por enearregar al cancelen la frrmació d'un Directo.ri.

La "Caseta Cenen1 d'Alemanya" té
per probable la di s selució del Reich s mg, i eren en la pròxima instattraciä
d'una dict adu ra. exercida dr fet pels
gratis industrials.
El "Vorwaerts" dial que la snrtifla
del Poder del ministres secialiste9 ha
causat enorme impressió ir Saximia, en
sembla nue aviat es produirà una alca crisi.-Havas.
ANII3 QUE SE SUMSTITUIRA
LA COAT.T(10?
Berlina. 3.-Als rimeles parlamentaria es pregunta ate!, que se substituirit la gran coaliciä. I.a majar
part dels diputats opinen que el senyor Stresetriann no dintitirft, i que
es limitar a confiar a persmIalitats
del partit populista, del centre o del
partit dentäcrata les carteres vacants per la dimissió dels ministres
socialistes. D'aquesta manera contäinuarit en vigor la llei de plens
Irrtier s vinculada a l'existencia del
Cuthinet Stresernann, però es evident que el Govern ja no disposara
de majoria parlamentaria.
En alguns cercles populistes es
parlava de l'entrada dels nacionalistes en el Gabinet.
()pillen els populistes de la coaheló governamental prussiana, que
la composició d'aquesta ha d'esser

la mateixa que la del Govern de
l'Imperi i tracten igualment d'expulsar els socialistes.-Radio.
STRESEMANN FOU EL QUE
MES INFLUI EN LA SEPARACIO DELS SOCIALISTES DEL
GOVERN
Berlín, 3.-Se sap que el canceller
Stresemann és el que ha influit per
tal d'aconseguir la separació dels
elements socialistes del Govern.
Sembla que a darrera hora els socialistes estaven disposats a fer concessions per rornandre a la coalició,
però que el Canceller no accepti
cap condició, provocant amb la seva calculada intransigencia la sepanació -Radio,
CRISI TOTAL I CAP A LA DICTADURA MILITAR?
París, 3. - Telegrafien de
Berlín a "Le Journal" que es
considera cena a probable que
el canceller Slresernann premili la dimissió. Es diu que sería reemplaeat per un dictador
nacionalista militar. - Hayas.
A SAXONIA
LA com p ostruo DEFINITIVA
DEI, NOV GOVERN
Berlín 3 - llene riel la composició definitiva del nou Gabinet saxó:' Presiden'. del Consell
i naituist re dEconornia. FeIlisch; ministre de l'Interior i
vire-president. Siobrann; Justfria, Neu; C.orreus, Cultes
Instru« . ió, Flisfner; Treball,
Elsner,
CAP LA DISSOLITIO DE LA
DIETA SAXONA
Comuniquen de
Dresde a la "Gasela lun Woes",
que la morid populista tendent,
a la dissolució de la Dieta vaarana seria sostinguda pells comanteles i d'aquesta hanera podrir tenir nna dajorta de duce
t erceres part s.-llaves.
TURINGIA PROTESTA DE LA
DISSOLISCIO DEL GOVERN
SANO
Weitalar. 3. El ministre de
Turtngia ha dirigit una carta al
senyor Stresemann protestan',
eontra la dissolució del Govern
saxii pel Govera de l'Imperi i
eXpressant la U-1Ni que aquest
nete re antieonstitueional i que
'Furfngia no pot reconeixer-lo
peti tal p oni nimbé ella rsinria
amotine:Ida ristra a mesura anäloen. Demana per ponsegiient
la reunió (rima Conferi'meia
tic ele represe/11'ml: dols diversos Estats ronfrairrats per
resoldre aquesta qiiestió.-Radio.
LES FORCES DE LA REICHSWEHR ENTREN A CHEMITZ
Dresde, 3, - r.racforres de la
Reichswehr han fet Une entrada a Chemitz.--Ilavas.

la Socierat; encara que hi pertangues,
tampoc hi hauria raó perquè s'aiirmi,
pula l'esmentat pacte es refereix a les
possibles agressions exteriors, però no
a les que provinguin dc dintre dels Estats o províncies con) succeeix actualmena amh Alemanya. on algun Estat
es nega a continuar dintre l'Imperi.

DEcLAnAcroxs DE L'ALCALDE DE COLONIA -:- NO CREE
EN L'ESTAT "TAMPON"
Brusselles, 3.-L'alealde de
CoRmia, senyor Adenauer, ha
declarat als. periodistes quP eslis del tot oposat a la idea detensada pele senyors Dorten i
Motines, d'una república independent ele l'Imperi.
No eren que un Estat intermedi entre França i Bélgica per
una banda i Alemanya per l'alIra poguee garantir la pau.
Aquest estat seria neutral. però fampoe a Bélgica Ii servf de
res la sena neutralitat.
Per aronseguir la pan entre
Alernanya i França i Belgica Os
ebsolut amera. indispensable la
conninitat d'interessos entre
aquests tres pateos. Una rhenänia independent no tindria
mitjans de vida entre velns que
no estan d'acord.-Iladio.
LES NEGOCIACIONS ENTRE
ELS ENGINYERS ALIATS I ELS
INDL'STRIAL ALEMANYS
Dusseldorf, 5. - A causa de !a cemulexitat i importancia dels problemes
d'ordre tècnic que es discuteixen, les
negociacions entre els enginyers aliats
amhz.le senyors .Stiones 1 Thyssen. representants de la indústria alemanya.
si lié seguelxen per bon cami. na padran convertir-se en resultats practics
fins a mitians de la setmana entrant ,
segens antes les probabilitats.-Havas.
EL GENERAL DEGOUTTE I ELS
INDLSTRIALS
EIS .METAL.LURGICS DISPOSATS A PRENDRE A LLUR
CARREC LES FABRIQUES
Dusseldorf, 3. - La situació a la
Ruhr minora sensiblement, havent cessat els saqueigs.
Les borigues i magatzems han tornat a obrir llurs portes.
S'anuncia la represa de les negociacions amb els industrial; alemanys.
En les converses ilue aquests sostisgueren amb el general Degoutte, senabla que influiren molt els caps obrera.
Durant la reuniä, els metallnrgics
digueren que estaven vuela satisiets de
les declaracions tetes pel general Degoutte, areseriant que, donat cl cas que
oposessin alguna dificultat.
el; patrons
ella estaven disposats a prendre a Ilur
ciarrec el funcionament de les Mbriques.-Hacas.

LES REPARACIONS
ELS FST.ATS UNITS 1 1. .5 CONFERENCIA LE PERITS
Washington, 3.-Eh Estats Units
in estaran representats a la ConfeA RHENANIA
rencia de perits, per cap ministre.
ELS SEPARATISTES EXPULEn un comunicat de la Casa BlanSATS DAQUISGRA
ca es reitera reían', riel Govern nordantericá que les investigacions dels
obligat
Berlín,
tecnics han d'esser amplies i comrlienans a desallotjar els edifieis palies d'Aquisgrä. Es .din, prensives, creient que de no ésser aixi
resultarien
(l'utilitat dubtosa i que
si l'orille ntweix a instigacions.
de, les autnritats alindes, però canean Iti Ita probabilitats d'exit si
aquests rumors ud t han tingut s'aconsegneix arribar a un acord sobre aquest punt.
confirmació.-Havas.
En el cas que s'impesi limitació
L'russelles, 3.-Els separala tasca del peras, els Estats Units
tistes que naden ocupat Acunegrä han abandonat la poblace.3,, creurien trobar-se dasant d'una nova
inarxant eadaseU a Ilur punt de situaciä.
La Casa Blanca insisteix en decla.
proceriencia.-Havas.
rar que no hi ha en tot això cap moLA RESPOSTA DE FRANCA A dificació del total de l'imptrt de les
ANGLATERRA
Reparacions. creient que el fi (raquesM. POINCARE REisurrdA TOTA ta investigació, elsresultats de la qual
RESPONSABILITAT EN EL
ne haurien de contprometre els Gis
SEPARATISME
verns interessats, es el <le dolermlnar
Paris. 3. - El cap del GOV0111. Se n la eapacitat de pagament (rAletnanva
rt,tror Poincare. ha Ilimat a l'ambaixafine el !hit de les seves possibilitats.
der brititnic lord Grewe la re s posta del
Washington, 3-I.'ärgan de mistet
Gavera de la Repnblica a la nota de. llagues diu que stur s'avisa a l'encarla Gran Bretanya. reierent al movi- regat d'Afers de Franca, quo el Cia.
ment separatista alemany.
vern s'ahstindria de prenclre pan? a
En ella, el Gorreen fi-anees declara la.Conterencia de perits si el seu paque ni abans prevea ni ara encoratja
per havia de veur..'s restringit en ee
els separatistes rhimans. sinU que s'ha
que e; refereix a l'apreciaciU de la
limitat a conservar Forilre en In . Z0113
capacitat total de pagaments
francesa, reixant en Ilibertat la pohla.ci6 alemanya perquè obri a ten, de
Aque s ta gcstö s'411erpreta cem un
la seva präpia vpfuntat,
seriós avis a id. Nitrare per tal que
rnh
precisa,
a
sa
ita
france
respp
moderi !es seves exigeneies.-Radio.
a mès. que en l'article 2; de1 Tractat
ELS DIVERSOS PI'NTS DE VISde Versalles. invocar nel Covern briTA( e- "LES itlemtmloNS No
tànic, delimita els territoris alemany,
PODEN RE111 . 111.-SE SENS1 RE_
sense garantin, i gute la garantia nierDUIR ELS DEUTES INTERAnacenal no porta implícites senyals
LIATS", DIU FICANU.A
formn
París, :3. - Els verdes f ranA CIZP ; X la dita neta rme l'article
tensos es most ron 1 reserva
del Parte de la Serietat de les Naquant a l'oposició que puguin
cimas en es aplicable a Alemanva, per
fer els Esteta Units a 'la test
no formar part l'esmentada nació de

DE RUSSIA

Es para d'un ion' per II1111111

es aYil)118

d'elles ieermagoilims
-o-Helsingfors, 3. - Segens una
informació publicada en un Mari de Moscou, les autoritats militars soviètiques es moslrea
vivarnent interessades per un
invent alemany consistent en un
aparell que per l'emissió
ci eleetro-magradiques pot detenir els motors dele avions
obligar-los a aterrar- Diu l'alludit periódie que cha nomenat
din comitè tecnic per examinar
les possibilitats d'aplicad) i

desenrotllament de l'invent en
qiiestió.- Radio

francesa, en en que es refereix
o les atrihurion s en que, vagin
revestits els e?"rit,, i a l'actual eapacitat de pagament d'Alemanya.
En Ç A que es refereix a la
idea sugo"srida. en la nota inglera. quo el Gnvrrn Ttrusselle. pnt ser s'artheriria a repip i() britànica, Segons la (mal es
enquesta
fa pt`refs obrir
referent la futura raparitat
de en g ament d'Alemanya, el (lovern franebs' continaaa pensant
que és rIP tot punt impossible
acreptar ni discutir una redorel(' del rleii?e alemany s p ns p reemir els denles internarionals.
que Nord-ArnArica es nega a
sotmetre a una enquesta-Ha - ,
val!.
TI, DEUTE DE FRANCA ALS
ESTATS UNITS. - UNA CES-

510 TERRITORIAL

Weshington. 3 . - Despr6s
d'una entrevista arnh el presi-,
ent cl senador Mar
Cormirk ha (feriare que si
Frama vol liquidar el sea' denle amb ele Estats Units pot redir a aquesls en canvi la posseseló de Saint Pierre et Miquelon. - Radio.
PER AL NOMENAMENT DE
TECNIC BRITANIC
Londres, 3. - Comuniquen de
Washington que els senyors liugires i bover han celebrat una
conferencia per designar el delegat
americà que ha d'actual en el Comité de perits.
Es considera que cap politic, ni
cap bangten ni Inane de negocia
que tingui interessos directes a Ultramar reuneix les qualitats requerides per portar a cap aquesta missió.
Es creu que els Estats Units designaran un perit únic, que estaria
assistit per alguns consellers.
AH, tot, els Estats Units no faran res en aquest assumpte abans
de coneixer oficialnient el Comité
exacte d'enquesta proposat per
Franca. - liaras.
BELGICA ACCEPTA LA
PROPOSICIO BRITANICA
Brusselles, 3.-El Govern belga
ha acceptat la proposta, formulada
per Anglatcrra, de drigir una inritació al Govern dels Estats Units,
amh carácter colleetiu, perquè trameti un representant al Comité de
perits que ha de jutjar la capacitat
de pagatnent d'Alemanya.
Solament ha jet el Govern belga
algunes modifieacions respecte la
forma en que hagi de fer-se la dita
incitaciú cellectica.
Actualment, l'esmentat Govern
s'ocupa de l'estudi de la nota anglesa relativa al separatisrne alemany.
-Hayas.
UNA NOTA ANGLESA A
FRANÇA
Londres, 3.-E1 Govern hritánic
Ita trames al sea antbaixador a París, lord Grewe, una nota. Aquesta
nota es una resposta a certes suggestions del Govertt trances yergue
es modiiiques cl projecte d'invitacollectica dels aliats als Estats
Units, per tal que aquests es lacia
representar a la Conferencia de pes
rits.
En aquesta nota, el Govern hritAnic explica les raons per les quals
creu que les suggestions del Govern trances no són oportunes,
puze p p drien fe:- que els EE. UU.
difessin li,nr acceptació.-Havas.
LA RESPOSTA DE FRANÇA
París,-1.-En la contesta a Anglaterra. M. Poineare expressa atentament i detingutlantent la sera opinió, justificant l'amplitud i aculació que al 5CII judici hagi de tenir
la Conferencia de perits. Diu que
l'enquesta que faci solament pot
versar sobre l'actual capacitat de
pagament del Reiell, tota vegada
que seria impossible de fixar d'una
manera sern)sa aquesta capacitat
no es sobre un periode anolt curt,
puix el poder d'Alemanya pot ressorgir en poc untan; i adquirir noves i grans proporeions.
Cal que quedi Iten entes, afegeix.
la contesta, que els pèrits no poden
teuir poilers mes amplis que la Comissió de Reparacions i que, conseqüentment, no podran, com tampoc
pot la Comissió de Reparacions,
prendre cap derisió respecte l'eventual reduc(• ió (lel deute alernany, si
no és per la unanimitat absoluta de
lids els Governs representats a feamentada GotnissiG.-Havas.

LA PZIRLICiTAT

Notes d'Esports
BOXA
LA REUNIO DE DIVENDRES
Malgrat hacer estat substituit en

Young Cohen per Barbees, la cunearrenda que s'antena divendres al Circ
Barceloni fou bastant més nombrosa
que la vetllada anterior.
L'encontre Young Cohen-Cafiizares
eonstituia cl ceu de la vetllada. i l'haer desaparegut el primer hores abans
de Eassenyalada per a la reunió posà
els organitzadors en el compromís que
hom pot suposar. Per fi. tot pugné arreglar-se substituint Barbees a l'ames
ricä.
Els combata es descabdellaren com
segueix:
B ay-Mompó feren un combas molt
red:ah que els valgué freqüerds aplandiments.. Des del tercer "round"
Blay es l'anea a l'ame. contrarnstant
Eavantatge que li portava el seu contrari. Els jutges falaren match nul.
Cuenca-Ferrand !Taita= en segon
lloc. plante de bell començament cl
primer diversos directes renit precisos,
i continua boxant desate tot l'encontre
amb la mateixa precisió i fent ga'a
d'una bella esquiva; abusa, pero, int
xic massa en cohnr-se exagerndament.
Ferrand estigué en general ineficaz.
jet- be que boxä amb mestra. encara
suc mancas cte precisió. Al final la
decisi3 Ii foil favorable. per ' la concerrada la cebe amb protestes.
Albert-Mestres és un combas que ja
hem vist qui sap les vegades. Ahir ni
l'un ni l'altre estigueren del tot malament, i àdhuc foren soviet aplaudits.
* Arnau-Marco. Aquest dos weltera
prometien un bell combas, però en el
quart "round" el segon llagué d'abandonar a con.seqüencia d'un cop baix
que li placa el seu contrari, involuntàriament. No cal dir que aquell fou
desqualificat. cense altres efectes que
la perdua del combat.
Finalment. Caftizares i Barben; pujaren al "rinz." Fets eis preparatius.
després del cop de gong . el campiö
d'Espanya es li j ará a Eatac tocant demeses." st ese r aeonsezdnt d'un bon
"crochet - de dreta tombar a Barbees
per dos segons. Part del públic. creient
Barbens manifestament inferior. protesta ami" bastant denergia, i nimbo- .
res Cailizares seml.la que afluixO que-1com, ocasionant aixe noves proteste:.
que duraren fins a la terminació del
combas. Barbens es cnmportà corn un
heroi. i refet des del tercer "round"
eselevingué per a Cafiizares un adversari. sitió perillós. molt difícil . que a
ratones arriba tot a dominar-in científicament. En el darrer round el campió adquirí tal domini sobre Barbens, qu
aquest es velé obligat a agafar-se continuament per tal da no restar venut
decisivament. Caiiizares fou declaras
vencedor. i durant tot el match el públic m manifestà sorollosament contra seca. majorment quan en el seta
"round" incorregue cn falla imprZipia
d' e n campió.
FUTBOL

y

ELS EQUIPS PROBABLES I
POSSIBLES
Sabem que, per tal de confeccionar
la selecció que haurá de defensar do
colora catalans erl e:s partits ínter -federats que s'apropen, la F. C. C. E.
ha confeccionas els dos equipa seMienta :
Prol)bles. — Zamora. Cabedo. Surroca. Roca, Sancho. Recuas, Pkra.
Samitier, Alcántara i Sagi.
▪
Possibles.—Estruch . Massagué.
Artisús, Pelaó. Canilla. l'el icer. Juliä, Cros. Olivella i Alcázar.
Horn pot observar que les dues davanteres slan combinat a base del Bar
celo na i Europa; a'guns maliciosos pee
••n•-n

ETMA` A DEPrRTIVA
azza

Autödrom ::
:: Nacional
PARC-HOTEL DE TERRAMAR tanca la inauguració de
l'Autedrom amb un SOPAR
TABARESCA diumengc,
4, a dos quarts de deu. Taules
per encàrrec. Telefon 1341.
Sitges.

tenen que això es un tanteig de for•
ces par al match dc Campionat entre
els dos cercles. que ha quedas definitivament ajornat... fins a l'acabament
de la segona volta, o sigui el mes de
febrer!!
S'assegura que per a burlar el que
ella consideren com una maniobra fe'
derativa. aguas individuos seleccionats
estan disposats a caure malalts per a
la data de la celebració del match Pros
hables contra Possibles, que ha de ferse l'o o el 18 del mes que som. Aixit
si

es

fa.

E. C. BARCELONA
CELTA, DE VIGO

Despees de les dec . aracions fetes pel
capita de l'equip gallee en les quals es
lamenta de la poca sort que acompanyà
al seu equip en llar primera exhiliici",
culpant-ho a 'a situació del terreny que
di ficult5 l'actuació (lela jugadors i va
treure eficacia a la linia d'atac, es de
creure que en el partit d'avui s'Id presentaran ands l'anim de lee prevaldre
que si aspiren arribar al cap del Campionat peninsular no ea debades.
Comissió esportiva de Barcelona ha disposat que el represente: en el
partís d'arni els segiients jugadora:
Pascual. Conrado. Surroca. Blanco,
Bosch, Piera. Marti, Sumiller.
Alcántara i Sagi.
El Collegi (1'1i/dares ha posat a la
disposició dels jugadors gallees ,a Ilistre de socia per tal que elegeixin amb
tota 'libertas l'arbitre del partit d'avui.
Foren escollits sis collegiata i sotmesa
la 'lista a l'aprovació del Barcelear
quedh designas el senyor Sampere. ja
que la seca significació representa una
garantia d'imparcialitat per amtglós cerdea contendents.
Queda així trencada la costum estahis,rta de que per als partits amistosos
sigain el: cercles locals es que designM C13 arbitres. Cal tenir-ho en compte per qua:: els nostres vag:n a ¡ora.
pul- tal que se'ls concedeixi la rnateixa
belligeräncia.
DE L'AUTODROS1
Finalment mida que el temps ha
volaste. que una, si més no, ele les quatre carreres amts qué l'Autedrom s'ha
inaugurat. frueixi de bon tenme. Dolorós é s que ro sigui més que una, despi-t.:3 de a calamitat amb que ha topat
una obra tan gran i tat. costosa.
Aixi. dones, es preven per avui un
ella esportiu el més formidable de tots
els que slagm presencias a Espanya.
El moviment preparatori de l'esdeveniment es nota tant que seinbla segur
que seran molts milers de persones les
que aniran a Sitges amb motiu de les
dues graos curses acumulades el dia
d'ami. La incógnita de la cursa ele
la intervenció del gran "as"
comte de Zborowski en la cursa de
voiturettes, sobre un "Ricart i Pérez",
fan créixer l'expectació que ja de si
despertava la repetició de la liaba enlau'ada a Vilafranca entre els "Talltot"
i els "Astral Martin". i entre els "Chirihiri" i els "Elizalde", arribant tots
amb una diferencia de tan poca, minuta
o segons. que segurament quedaran alterats avui.
Sembla probable que es prepara una
nava manifestació a la gran pista de
Sitges per a último del mes que som.
Si es confirma en rinnarem compte
molt aviat.
III
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CRONICA SOCIAL
CONSELL; DE GUERRA
Molt iiv:at se celebrara un Guisen
de guerra ordinari per veure i fallar
la causa instruida contra el paiaa Joan
Sánchez López. acusas del suposat debele d'agressió a la torea armada.
Aquest individu. ;ata amb alt nitre.
va fer, ja fa tempa, diversos dispara
en un tramvia ele la linia de Sant Andreu contra dos ancles ele la banda
Koening, resultant mort tui passatger,
completan:cut alié a les Iluites societarjes, i orear/seas ferit un dels agredits, que viatjava en aquell tramvia.
Poc abans d'ésser detingut, el Sánchez López feit diversos dispara contra els seus perseguidora, entre els
guata figurava un militar i alguns soniel en', Si es.
r••
Segons la nota que finalment al:ir
va éster facilitada als periodistes, eta
detinguts divendres per comunistes a
un café de la placa de la Universitat
seas: Joaquim Maurin. Josep Grau.
Lluis Albor i Alfons Vidal.
Han quedat a disposició de l'autoritat.

••

Al Govern militar ele Tarragona es
va facilitar a la Premsa d'aquella capital la nota següent
"El caporal del Sometent. Josep
Rovira. hut ingressat a la presó. per
ordre del jutge militar de Catnbrils.
el qual instrueix judici sumarissim per
desobediencia al jutge municipal."

*5*

De Reus avisen que acusats de propalar noticies tendencioses. foren detinguts el comerciant Hermenegild
Mariné. el guarda urbe Josep Farré.
el recader de Mora Joan Costa i el de
Falset Frederic florees.
ALLIBERAMENTS
A Manresa foren posats en !libertas els obrera Navarro. Espunyes, Marcó. Nardi. Basora, 'Malinyó, Casas.
Ernmells i Pijoan, quedant detingut el
García, del Ram de construccie.
Aquests ohrers havien estat detinguts al Centre Obrer d'aquella ciutat.
EXPULSIONS
En el vaixell "Principessa Mafalda", que s'espera avui. seran embarcats sis súbdita itaEan s expulsats per
indocutnentats.
CURS PER A OBRERS
El Centre Moral Instructiu, executant el seu propesit d'estendre d radi
de les sevcs ensenyances, ha acordat
obrir un curs de teoria i práctica de
la construcci6 per a fadrins i aprenents paleteo i nitres obren; de Yesmentat rana a cárrec del sod En J osep 011er i Grau i amb la cooperació
de l'enginyer i doctor en Ciencies En
Manuel Puig. el dial (trinara algunes
conferencies als alunmes de la (lita
assignatura. L'objecte de les clites ensenyances no és cap altre que el de
contribuir a la forrnació <l'obrera aptes en els esmentats oficis, que cada
dia fan mes falta. Les classes cos
menearan el propvinent dilluns. dia 5
del corrent. i acendran els chilena, dienceres i divendres de cada setmana,
no festitis.
A la Secretaria del Centre (Ros de
(Mano. 7 a i 91, queda obcrta la inscripció totes les nits, de 8 a 9. per tot
aquest mes.

CRONICA DE CULTURA

ON

ESCOLA DE BIBLIOTE-

Sportsmen!
Llegeix demà a la tarda

La Publicitat

CAR I ES
Denla'. (linees, dia 5, a les dotze
del migdia, a l'Escota Superior de
Ilibliotecáries (Urgell, 187) 'Mr. A.
Bertrand, director de l'Institut
Eraneais, dissertarä sobre el tema
"Le Romantisme". L'acte será pú!dic.

Eilicip Sean/ d'Elorls

La Música

contenint una extensa
informuic; de tots els
actes esportius que han
: de celebrar-se avui
•
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ASSOCIACIO DE MUSICA DA
CAMERA
El gran festival que aquesta Associació dedica a Beethoven en el segon concert del set' onze cura. el qual
tindrà 'loe dona. dilltms. a la nit,
Palau de la Música Catalana ha desS. pertat un gran entusiasme entre els
socio d'aquesta entitat en salier-se que
ultra la reputada ()muestra Pau Casals i la gran pianista Fanny Davics,

z

.0 La superioritat dels
1 coixinets de boles SRO
Els cotxes TALBOT,

classificats primer i tercer en Carrera
Penya Hin i el SUNBEAM que puanyii el Gran lremi d' Vspanya en la inatiguració de l'A litclroin Nacional anaven rnuntats
sobre coixinets
SRO

de boles

.

Iti prendran part el ilustre bcnetnerit
Orfeó Català i els eminents cantants
de la Gran Opera de Viena, Elisalieth Set/emane,' sopean; Hermine Kittel, contralt g. Georg .Maikl, tenor, i
Josep Groenen, haríton per collaborar
arnh Mrquestra en la interpt etació
de la "Novena Sintfonia" del gran
compositor.
El programa d'aqueas coticen es dividirá en dues parts,* integrant la primera l'Obertura de "Leonora", confiada a l'Orquestra, i el Concert en
do menor, per a piano i °muestra,
essent-ne solista Eanny Davies. La segona part será dediceda a l'exectició
de l'obra culminant de l'immortal compositor de Bonn. prenent-Iii part l'Orquestra Pau Casals, els solistes i el
Cor.
L'Assaciació de Música da Camela
ens prega de fer constar una cegada
ttleS. que aquesta magna sessió estará.
com totes les que l'emitas organitza.
exclusivament reservada als sens associats.

Les sardanes
UN HOMENATGE
Cal sempre agrair totes les collaboracions, per insignificants que
semblin, majorment ett aquells cassos que el collaborador roman ignorat de les multituds.
No te cap gracia constituir-se en
protector d'una obra determinada ;
escampar-ho als quatre vents. Si
cap benefici material no reporta, la
satiafaccie de la vanitat personal
ja Ito paga soviet i fins s'anulla el
mèrit del gest, per tal cene no és
inspirat en tiaa idealitat pura.
Molt mes meritori és el fet de
l'hoine que atorga al seu ideal una
collaboració petisa, proporcionada a
les seves possibilitats, pece sense
gota de pública ostentaciii.
El que se Madona aleshores i
n'assabenta el noble, ret el just homenatge a l'incOgnit coilaborador,
sense inalmenar la noble espiritualitat del seu gest.
Pot dir el sardanista: a qué ve
tot això, que no és pas nou? Qui
coopera al reeiximent de les ballades que nosaltres no sabem? Heu
fet una descoberta important?
I no és que sigui precisament
una troballa. Es un fet constatas
per tothom, Perú al qual mai cap
valor li ha estas reconeguda.
Dig,iiem-lio d'una vegada. Volem
'loar el gest del sei que deixa les
cadires per a la cobla.
Les cadires representen un papen
important en una bailada de carrer,
i qui diu de carrer din de placa.
Ellen sen els puntals que sostenen
les licites sonoritats deis nostres
instrumenta. tipics. Sense elles no
podria agnantar-se la magnifica arquitectura musical dels bOnS Contpositors. Sense elles els músics del
primer rengle no podrien adoptar la
clàssica posició: cos endarrera, iristrument enlaire, i una cama sobre
Fatua.
Quants inconvenients no portaría
la seca supressió! Músics sense ale;
manca de l'estètica plástica de la coIda; el flabiolaire no sabria on rollocan el seu paper perquè ei pogués
veme; en fi, no volem pensar-hi...
1 a qui eleven' que tot això se solucioni satisfactòriament? Doncs
rnoltes de les vegades ho (le y ese a
un sei generes que deixa les dotze
cadires, exposant-se a hacer de
contemplar la ballada dret, des del
baleó estala, i amb el perill (Etnia
escena domestica, si la muller gs
d'aquelles que sempre temen que les
coses es facie malbé. I encara, tambe: Iti ha aquesta darrera possibilitat.
Suposem, dones, que a ningú estraes-ara que volguem fer constar
juililicament tota la valor d'aquest
siete de generosa protecció a la nostra dansa i homenatgem els que el
realitzen.
lla d'ésser lamia:, per homenatge
al que ha deixat les cadires—per tal
que no ho prengués com un desaire—que 'mes instrumentistes del
segun rengle toquen asseguts, essent aixi que haurien de fer-ho
drets.
Manuel Capdevila

BALLADES PER A AVUI
Matí
Placa de Casa la Ciutat (Badalona), cu Ida La Principal Barcelonina.
Tarda

Moral del Poble Non
(Passeig del Triond, 53), colila
Barcino.
Centre

Calle de les CeS
AVUI, DIUMENCE

COA,
F.C.INCRONA
contra

CASANELLAS i CORTADELLAS

CASANOVA. 50
Bona qualitat

--•••n• • • •••••...—_

Bon preu

BARCELONA
Bon assortit

A !les

3 de la tarda

Diumenge 4 de novembre 1923

Lis

I ealres

TEkTRE CATALA:HOMEA
L'empresa d'aquest teatro
ofereix nils espertadors de les
funcions d'avui diumenge, lea
obres que Inda ixit han obtingu t , ami, dones, el cartell d'avui el componen: en la sessiO
de les tres, l'obra sentimental
"L'intant que no sap son nom",
l )riginal d'En J. Fleh 1
A dos quarts de sis i a les deu
de la 'ti hits "L'auca dr1 senyor
Esteve", del gran humorista En
Santiago Rossinvol.
La eont19.1ia d'En Caries Soldevila. "Vneaners reials", va
prenent consistneia a mida
que es desenrotillen els assaigs,
anuncianl-se oportunament la
dala de la seca estrena.

Torres.

aseta
local
.
Sants d'avui. Carlea Borromeu, arquebisbe, cardenal i coniessor; Enserie, princep i confessor, i Santa Modesta, verge.

COMMEMORAZION E ITALIANA
Tutta la Colonia italiana ê vivamente pregata a soler assistere oggi
novetnbre, alle ore 11 antirneridiane
alta Casa Degli Italiani (Passatge de
Méndez Vigo, 8). alba relebrazione
della Vittoria italiana nena Grande
Guerra er! alla commemoraziene dei
suoi Mutti.

Del

SznErá

Te) 147 5 A.
Pela) 11

P aver3s

1..L1-.GIALS!
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CAPES

ABRIGUET S
desdeem ptes,

A BORSA
E.I.S ROTLLOS DEL MERCAT
LUCRE
Havent circulas rumors segons els
quals en virtut de disposicions del
governador dissabte el .Mercat Iliure de valors no tarja qperacions, el
governador manifestà que aquests
runtors cren falsos. puix ell, en rebre un telegrama del Directori demanant-li que les operacions
Borsa es fessin igual que a Madrid crida la Junta del Mercas Hiere
de Valors i re s ulta que el que deia
aquell telegrama era el que feia
veis dice, havia acordat el Mercat
Rime de valor:, en vista deis
acords presos a Madrid.
Abir a Ist turba, perd, per disposició de la Junta Sindical del Collegi d'Agents de Canvi i Borsa, es
va fixar uti antinci disposant que,
ampliant l'acord de dies passats,
s'havia retiras el rotllo destinas a les
operacions a tenue de les acchnis
ierroviáries. Aixis motiva, una forta
protesta, i utiguits anaren a queixarse'n a la Raliassada, on es trobava
el general Lossada, el qual, per
mitjá d'un delegas, ordená que fos
retiras l'esmentat altitud i que es
restablis el rotllo abans suprimit.
A llora d'obertura es començaren normalment les operacions,
transcorrent sense cap interrupció.

va obsequiar ahir migdia i al vespe
els alts empleats del Govern civil
repórters que hi fan informació, amb
un esplendid lunch.
El general Lossada digues qu e elt
seus elesitjos eren que l'any vinent
hagués de celebrar allí el sant, pu:a
ser:a senyal que les coses hauran
trat pelo camina de la normalitat.

, 31F
A
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SUPEMORS

sois per poes dies els trobareu a la CASA REXACHS,
que 6s ott es taln.iquen.

Central: PorInferrissa, 16.
Sucursal: Consell de Cent,
339 (entre P. de Gracia i
R. de Gatalunyat

3

.;

141

;

I

Ronda de Sant Pere, 7

Piara de Sta.

Anna, 9
Tapineria, 33

negucla saludable: cate LA GARZA

L'Institut Catalá de les Arts del
Ubre., amh motiu de commemorar
enguany el XXV aniversari de la seva fundació ha organitzat una serie
de festes. Entre altres actea, tindra
lloc el dia lo tata Sessió conmemorativa. uns funerals en sufragi de
animes dels seus consocio difunts i per
al diumenge, dia ti, la cdebració d'un
banquet.

Hules e inipernieab!es
Rosicii. S, A.
BARCEL.ONA

Llorens Gns.
Rambla de les g tors,
Bateria de cuina

Els selectas xocola gss elábora'
peb:

MONJOS DE 91ONTSERRAT
venen a I antiga fabrica de pastes per a sopa de Joscp Bigorre,
carnet- de la Boqueria, 40 , i a la
sucursal, plaça de la. Llibertat, 4
(Gracia).

Menta, dillons. día 5. i n la venda. a p p m de
pessetes 266. pols amb ansa
classe furia, de 2 litres.

nMr

Municipi

INAUGURACIO DE LES ESCOLES DEI. GUINARDO
Amb motiu de la inauguració de
les tasques escolars de les escotes
municipals del pan del Guinard6,
que lincha lloc detná, dilluns, a les
dotze, la Banda municipal le donará un concert, executant eh segiient
repertori:
I: El cant del valencia, Giner.
II: La dona d'aigna, obertura, Casademont. III: Guillem Teil, chutSonia, Rossini. IV: Jue y , sardana,
Garreta. V: Copelia, ballables, Delibes.
ELS LLOCS DELS MERCATS
Sota la presidencia del regidor
senyor Enric Taylor, i davant del
notari senyor Manuel Garcia Rebollo, abir es porta a cap la subliasta
elds llocs vagants als mercats, essent adjudicats alguna per enlato:tats superiors a les fixades amb motiu de la subliasta.
UNA VISITA A 1.:ESCORNADOR
SANCIONS
Ahir cuatí, l'alcalde, senyor Alta
de la Campa, acompanyat del pres,dote de la Comissió de Proseimem«.
senyor Amargós, del manescal municipal. senyor Pau Marth i el cap de
la GuOrdia urbana. senyor Manuel
lié, Kit una visita d'inspecció a l'escorxador general. i especialment a la
nau del bestiar bovi.
Assessorat pels tècnics, va examinar el hestiar escorxat i Cl que hacia
estat inutilitzat pels manescals.
Segons la nota facilitada a la Premsa, el senvor alcalde observii algunes
deficiencies i irregularitats que, per Ité
que eren estab'ertes pel costmn, perjudicas-en el vene,lor i indirectament el
consumidor . pel que suspengué d'emplen i son el director de l'escorxador,
senyor Joan Ferré, el manescal delegat. senyor Jeroni Marcó, i els veterinaria inspectora de les nana de bou i
sedera. senyor jame Gras i Joan
ordenant que s'instruís im expedient aelaratori (le les esmentades irrerularitat s.
El senyor Alvarez de la Campa va
examinar, també. les obres de la noca
nau sIc l'escorxador.

i

VINT-T-UNA CESSANTIES A LES
BRIGADES

Finit el termini concedit perquè els
inetividus de les hrigades municipals
que fan servei diferent del per .11 ente
l'oren nomenats es presentessin a la
Direcció general deis Serveis técnica.
per omplir una billa en la guatea fassi
constar es serveis que han fet des de
Ilur legres a l'Ajuntament. per tal que
els respectius capa de les oficines informin. han (leixat (le presentar-se 21 innlividus. El senyor alcalde ha declaras
llur cessa ntia.

L'empresa del Coliseum ha organitPat unes sessions destinades als infants,
que tindran lloc els dijous. A aquestes
matinées, que s'inauguraran dijous vineni, será presentada la Seleccid Gaieté".

30

I)imarts
Dim erres
Dijous
Div p rblr. , H

a 2'90
a 3' 1 5
a 340

Diosbte

a

tu

3'57,

JOIES ‘11,.`.NOVA

CAMISERIA
ARA IMPERIAL
SA NS
PARAIGÜES cAnous
Portaferrissa, 10

8oritHria 3 32

Han ingressat als calabossos del
bajas, Josep Rodríguez, Joan Antont
Sastre i Emití Espino, als quals foren trobades eines de robar quan fuireo escorceilats.

PARAI RIES liteV"il i. Casa
:.,

tt

OMBREL.LES

Eran assortit en

CR1)193
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Sastrería Asalto. 22.
Altes novelaba en generes p,r a
la mida. Veslils i gabanys C . 41fercionats.. 1 7 ltims
Preus limitats.

CRISTALLEIltA

dIez

PSETALL

BLANC

PORCE
LI.ANA

14t,

MAJÓLICA
PI3 A

OR P EDRERIA
GANTV ETERIA COIS ERTs
FANS AMES EN ART;CIES
D ' UTILITAT 1 ADORNO
PROPIS PER A
REGAL

CHli I s CATAIES t31..

roosLEs, JOIES, TAPISSOS
LANIPAAES decoració, projectes per eminents art.stes

S.

-

Galeries Layelanes

ql

e\ e
8403

RESTAURANT RO Y AL
Salé de Te
cada día te dansant de 5 a 2/4
situar
a l'ame:icala, da
de 8, i
9 a 11.

RESTAURANTS

COMUNITATS. ETC.
Asn ortfeee ll compleh modera.

Dijous, 8, sortirit el. I \In
1 . 1 vapor Santofirme,
arlmelvnf eärr y ga gi . neral ti tiiulit s evonemies. Consignalari:
Delgado Alvarez: Nlerei", 8, ontres,d. Telef. 5555 t. la eärroga es rep al moll n lo Balems,
Cobert I, matxina II. t'Ala
Hico.

LA ISLA DE CUBA
Joieria, Argenteria, Rellotgeria
P :ntea. Bt.ul, 52. — idr o, 3.
Teliefon A. 403
iinmens as,, ,,r t it en joies, rehiolguss i d'argent. pro-

Grai gs tnagatzems de sas
-ist EL SGL, llu u5htlltlb, 33 ¡

dizisbal. t. Esporialitat en la
v
da, Gratis exie:ene ios
••• •
: gabanys e.
•...‘esge i . !1, P.••
,imonataualmiummulllaiume
t
.
1

j1 wiia lidTrii hront

l'oli que contenen els envtsos que han posat a la verda els ( ) ! is Martí. no en g:' taren (nitre, tant per la va qualitat finíssima, co:1
Pol seu mòdic preu:
10'50 els 4 litres gurantits
••

5'50 " 2

pis per a

ENVAS COMPRES

PREU FIX

aimermfflimmeres~24~110

L'empres ari del Circ Barcelon,
contracta el boxad ir Joung Cohen per
efectuar un combas andi un abre. fentli remesa d'entrades i localitats per
valor de t000 pessetes. El Cohen va
g oldre les localitats, es queclO el diner i no va apareixer per l'el:cenan.
¡la estat denuncias per estafaelot.
podeu comprar ca n eat com- !
pletament do freno. Esplän.

1¡ did Bazar, 71, Salmerón, 71 1

Amb Matiu de celebrar avui la 5e,p,
testa onomnstica, el general Lossada

l ' s n Hgritfio
u •u n 11.:Kciirsi.as .1 , ‘
E u., • ; ; • lopidio Popular
tut uit. 39`, estit prepa
t'u y :, !Ario i nr5el ir de 1
sfist a ehr roo ,1 . 17.11
ilo. Per a iletalls i pros,•
adrecen-vos a la s 0 e retar
l'esment ata (sutil al.
i

le

As sossiu Inés.
Prenet, pastilles
TE '3 RUS CAPSA
si

tosuv

mes

dais UltIl

"FARINGat

.................••••••••••.........•••••••...........m.•••••••.............m..................••••.........................m.....•••,.
competeix amb avantatge en
Agent per a Catalunya, Ar Izó i Balears:
:a. SOLAMENT
Q UA UT AT 1 PREUS
PERE CISA ALSINA
u
a

L'AU TOMÓ"IL

OV ERLAND

115 seus similars

CLARIS, 98 - BAKCELO \A

Easazimmmumumatimummlimumemezzimmmummummummizmumummumaimummmanmazizemmarnamarnammicamezoo-

1Xonients 1 de n
,effegootr Venta, Malverenteldt

1011ECT 01 IELIT

valdrä justament coxis a ar.

El nou Ajuntament. o millor
dile la part mes intelligent i activa de l'Ajuntament, reunida
en C011118816 de Govern, ha acordat irenterado" it una contante
eació del grup bancari, en que
es denunciava el contracte d'adquisició de les accione de la Societat General d'Aigües de Barcelona. ta qual cosa equival a

renunciar a la municipalitzacia
del servei,
.
La majoria dila gene en Ilegir-ae la noticia, s'ha mostrat
indiferent o satisfeta. Es el
fruit d'una llarga campanya
d'escrin•ole,ége la reatada t'aso la
PI -flégo--fantd'hversboz
ei a uns guante senyore; a i no
es cregui que volem detenertelos, que aprovem totes les precisions del &Mirarte i que no
jutgem la ei'oridtieiaa afé L las els
que hi intervingueren. Pene les
reserves que fern no alteren l'apreciació , objeati‘ate, de .1.1 qüestió.
Aquesta apreciació és la se-

güent: L'Ajuntament eslava
voltat de recels; tot negnei que
enti planteges era reputat ;lee

Mea. L'heme que hi intervenia
de seguida era mal mirat; la
massa no primfila en ajad d'apreciar-tomes i tomes, actieuds
i actituds.
Resultat: els bons s'inhibeixen i els problemes no es reSolen; els serveis sen desatesos, la ciutat resta per fer, la
iniciativa privada ocupa posicions d'avantatge per lluitar demä contra la ciutat i els seus
representante.
Malgrat aquest ambient , s'aconsegueix amb impureses, potser fent la seva part al roe, un
contracte que donara al municipi la propietat de l'aigua,
la qual ell el el primer client;
de l'aigua, que es rondiciú d'higiene que cal Imposar als eintadans. als propietaris, al carrer. a la casa, a tot . arreu.
A benefici de la diferencia de
canvis. els banquers havien rescatat les accione de la Societat
que cien en mans de tenedors
estrangers. Un lot de 15.000 accione era adquirit immediatament per l'Ajuntamente guanyant intervenció en l'administrada. que continuava, per'), en
mans duna societat privada.
Per la resta dels titols l'Ajuntament tenia °peje de compra,
en termes tals que amb els resultats de l'explotació es arevela. i l'experieneat fine ira ho
ha confirmat, que els guanys
normals de l'empresa depassarien la total càrrega financiera
de l'Ajuntament. El pas del
temps portant a les caiees municipale els altamente de rendiment de l'empresa ferie. cense
mejor despesa, a la ciutat propieteria de les seres aigües.
I de seguida enmenea l'escän
dol; el declarar impotables les
aigües que beviem, que bevem i
que heurem; comença el declarar caries les coses que potser
s'haurien pogut tenir mes barates. pera que pagarem més
caree dernä. i això sense potser;
clemencia l'alear obstacles i
moure contra el projectat contracte interessos mesquins, que
no tenen ni la jestificacie de
satisfer, junt amb el seu propi
lucre, una necessitat de la urbs.
Les coses s'arresseguen i mentrestant els mesos paseen: a la
fi els banquers retiren ropebe
Els ciutadans seguiran bevent
aigiles: la ciutat creixerà i el
menopoli de la companyia val-.
drä mes. Aquest plus de bono_
fici es capitalitzarà, i d'aqui a
deu anys, d'aquí a vint anys,
altre Ajuntament voldrà comprar les , aigües i caldrà pagar
aquest plus de renda repítalazada. Tornaran els clame de

gument que en 1920 no ea..deManeta pes tant diner i no
gens inees esiroba car el projede.
Senyal del temps: la gent es-

tá contenta amb aquesta resolució. No s'adonen que la vida
de la eititat no admet truncamente. encara que nati hagi entre els que la :llenen. I aixt vivimano eorregint ni redreçant,
sine stiprimint, cotn Si adralnistraeie fos sinenirn d'immobilitat,

SUBSISTENCIES I
TAXES
Com saben els nostres Ilegidors,
la nomenada Junta Provincial de
Subsistències ha acordat, en virtut

d'una circular de la Junta central,
suprimir totes les laxes, llevat de
les del sucre, del pa i de la carn,
per ésser aquestes de la incumbencia de l'Ajuntament.
No es pot pas negar que, en
mano del Directori militar el regim
de laxes ha fracassat de la mateixa
manera que fracassà quan l'adoptaren governants anteriors.
Si algú en dubtes. la rectificació
de fet i per unes mateixes persones

11 contestarä amb més eloqüencia
que les nostres paraules.
El iracas de les laxes vol dir que

un dels mitjans cssencials mil que
es comptava per a la política de
subsistencies en el nou ordre,
fet fallida i, per tant, podem dir
que la nava política. de la qual algú n'esperava prodigio d'abaratiment, no ha reeixit.

Ens trobem una mica-variant
subjectes i algun factor-en la situació creada governant Barcelona
En Martínez Anido. Abans de la
seva promoció al Govern civil, i en
els seus prmers ternps, una gran
part de la Premsa de Barcelona
havia emprès una campanya formidable contra l'Ajuntarnent, perquè
no

aconseguia fer abaixar el cost

de la vida. Alguns diario havien fet
d'aquesta cartmanya contingut essencial de repetides edicions.
L'anècdota que alguno sectors
burgesos posaren a l'entorn del general governador va semblar que
podia créixer aplicant una política
dura en materia de subsistències,
ohtenint "maitu militan" allí') que
per procediments mes sumís no podia obtenir-se. I vingueren penyores
fortissimes a venedors i empresonaments de petits botiguers i s'apaivagä aqueas rigor i...i les subsistències seguiren altes com abans.
Els procediments drästics no poden variar el curs de cenes coses.
En els ordres mes oposats se'n pot
trobar belles i ciares provee.
Els governants d'avui han cuitat
a rectificar un procediment o, mes
ben dit o ohm n rendit davant la realitat. Els tarifaires professionals faran millor de deixar en pau (i desgraciadarnent a les altures) les subsistincies.

SEGONS DITA D'ALGIU DE LA SEVA INTIMITAT, EN MAURA, TOT I
CONSIDERANT PROVIDENCIAL EL MOVIMENT DEL TRETZE DE SETEMBRE, NO VOLDRA ACCEPTAR . Si1CCESSIO DEL DIRECTOR!

A L'ATENEU DE MADRID HA SEGUIT LA DISCUSSIO DE LA MEMORIA
SOBRE LES tiESPONSABILITATS
ELS SECRETARIS D'AJUNTAMENTS HAN DEMANAT UN REGLAMENT
QUE REGULI LLURS DRETS I OBLIGACIONS

Una nota de la Presidència
"El president del Directori agraeix
molt al periädic "La Acción" l'encerlada explicació que dóna del sentiment en qui s'inspira la seva resposta relativa a qué ara no llegeix pe•
riódics.
En efecte: del que mes pot interessar-li de l'estranger i especialment
d'Espanya, se Massabenta al minut per
obligacions del seu eä:ree; del que és
doctrinal i té importància, n'hi dóna
compte la seca secretaria. i del que
la Premsa publica d'episódic, literari
d'amenitat. ha de privar-se'n pet
manca de temps a dedicar a la lectura; i no hi ha per que allargar
aquesta declaració, car en el fet de
fer-ho està la prova de que el President quelcom llegeix i que d'alguna
cosa s'assabenta del que la Premsa

La signatura
Entre diverses disposicions dels diferents ministeris hi ha les següents:
De Foment. - Prorrogant fins a
primer de gener de 1924 els efectes del
eiai decret de 26 de desembre de 1918
que autoritzava 'es empreses per elevar
en un 13 jer cent les tarifes ferroviàri es.

Prorregant fins al primer de gener
de T924 l'auterització concedida en els
artieles segon i quart de /a Lid de
subsistències.
De Governació. - Di s posant la suspensió de l'article 13 del reial decret
de 14 de juny de 19 2 1 i restabint - l'armiele tercer de la Ele; orgànica de la
policía governativa de 27 de febrer
de 19e.

Peticions al Directori
El

cap del Directori ha rebut
trenta visites, entre elles una comissió manxega, presidida pel hisbe de
la di;ícessi, la qual Ii ha demanat el
reconeixement de la capitalitat de
Ciudad Real i la formule de la regiS manxega.
El general Primo de Rivera els
digné que el Directori considera
molt complexe el problema, i que
cal sentir, per

"La Sud América" s'imposa
i

Iliana a le 24 hl;

Procediment americà - Unica a Espanya
Sobres ccmercials, a 6 pica. el 1,000.
Parcr de barba, a 9 ptes. resma.
Targrtes de visita, Iburament nnmeTalnnoris de rifa per a N'ida!, i Talona-is llogner, de roo fulls. paper del
millar, a o'so ptes.
Rifa de Nadal, grans novetais per fer
participacions a la clientela.
illmonacs de pare). Buni(pics plagues
amb anunci, a 0 . 25 p:cs.

1n:tul-tu assortit d'originals almanacs
de butxaca, a qualsevol preu.
.11iralls ?Tetan:, amb oniulci toa pcs-

setes
Tagetes perfumades, a 33 ptes. L000.
Cocieres amb billlet.e de Pone, parentades. des de 30 ptcs. 1,000.
Cromos Albo', amb anunci, a to pessetcs el 1,000 (mínimum s,000).

1 un sens fi d'articles de propaganda a preus limitadissims, per
éswr fabricació exclusiva de la casa, que garanteixen un reclam
constant i durader

Corts Ca'alanes, 550

produeixen.
Alguns sacerdote condecorats amb
la crea de Beneficencia han interessat que seis reservi un torn per
cobrir les canongies vacante, sempre que reuneixin les condiciono determinades per la Ilei. Són 28 els
que es troben en aquestes condicions.
Una cornissió de fabricante de
pastes per a sopa, presidida pel senyor Garriga i Masa& Ii ha demanat que es tingui en compte Ilurs
aspiracions en el tractat halo -espanyol.
Diversos propietaris de terrenys
de l'extra-radi li han dentanat que
s'urbanitzin els terrenys de la prolongació del passeig de la Castellana.

La Junta de la Federació de
Grans Hotels demanà garanties en
relació amb els hostes que no aboHin les despeses d'estatge.

Els propòsits del senyor

Maura
Diu "A 13 C":
Erren elle que creuen que el
senyor Antoni Maui% i els
amics que el segueixen subotiluiran el Directori militar en
les funcione del Govern.
Preeisament a persones de
la intimitat de ¡'illustre expresident del Consell hern senlit dir que e) senyor Manca,
encara que considera providencial el movirnent de 13 de seternbre, continua i continuará
en el seu retraïment.
Ele sous propesits su in uns
altres. Hi ha el forvent desig
de constituir un gran partit
nacional en el qual s'integral
aquestes forces difuses que
simpatitzaren sempre amb Verdee i el prestigi del poder píablic i aquelles altres que s'agruparen almidament als organismes que representen forces positives en al pals.
Un partit

resoldre'l tetes les re-

gions espanyoles. El general oler'
als comissonats que es lliurarien
mono pessetes per reconstruir l'església de Santa Quiteria d'Alcaqa.r.
l7tut cornissió de fabricants de paper de fil lia sollicität que s'empri a

Tealll d'innata 1 atilda N ItIO3g3ida

les oficines de l'Estat el paper que

Teléion 43-87 A.

feixista a

Espanya
"El DeDhate" dedica min editorial a CO/llettlar la notioia
la constitucia d'un nou parte
que estaria inspirat en el feieierne italià.
Duhla que la nora organització aconsegueixi exile fora traqueare regions on els mate que
el partit y e a combatre estan
mes desenrootHats.
La tirulata tque el non partit
persegueix és bona. cae la relaxacia a que hesiten/ arribat no
pot enntinuar; pere una arel',
ciutrulana com la que es prelén
no AS ressencial per a la consolidació duradora d'una sociotat.
Acons e lla als joves que no es
deixin allueinar per l'exemple
Molt pot el sentinient
eatriel ir, pera el sentiment patrietie d'Itälia no feu fruit
del feixisme ni de Mussolini. La
revolució espiritual que eslä
conduint Itäha a aquests felieos resultals tt, una data relutivament antiga. El renaixenient italiä. ,at eferte, dala de
fa mes de Dienta anys. i tina
de les Seres nianifestacions,
serle dubte la mes transcendental, fou la tornada a la vena

Italia: del coneixement del seu
P al ia de troaer el seu propi espelle de liadaplaci6 del prnpi
pensarnent, ha sorgit una faena nora, i els historiadors, els
propagantlistes, els divulgadors
do tota mena, tots els que han
contribuït ami) Hur ploma o Itur
permita a infondre a la Diana
nettial l'espera de la vella Itälia, atin els veritables lamaturgs del miracle a que assistim. •
Acaba advertint que, e l venfable espera de patriotisme radica en nds gians ideale comuns.
que no poden existir sense
coneurs ininterromput de la
tradició. .

-Passejant pels jadins del
Quai d'Orsay - continua dient
cl senyor Pelea - vaig preguntar al senyor Poincare:
res per al Directori que regeix
as-ui Espan y a'? -icanteslä amb
vivesa: -Que no hi ha avui dia
més governs possibles que els
d'ordre i de desordre.
I afegf: -I ral que els paleo,
que hi som prop. ihllilena amh
energia contra el comunisme,
perque si ens adorrnim la eeva
onmat ens arrossegare.
Respecte la primera base re.
lativa al reforn a la normalitat,
die el senyor de la Perla que en
¡a ansejó, que en va presidir,
crmits, Financies, aronsPreni
for predominar el &a p ta romaliador de les Cambres espanyoles.
f afegeix:
-Nosaarrs vo'cm tornar a
la normalitat. 'metí no cop.
ente en benefiri dels llogaters
i de onsallres tenim el delire
d'evitar ele trastorne que vial-frien arnh la viniencia. lía de
venir la normalitat arnh l'aplilerie de la Ilei de l'oferta i la
demanda.
La Intimida a l'antic no as
a ennsellable.
El sonyor de la Pefia posarä
PD Inane del president del Direetori equeetre orientaran/1s.

L'Ateneu de adrid va discutint la Memória sobre responsabilitats
A l'Atente! de Madrid ha ton finura la diseusaiol do la meme_
ria sobre responsabilitats.
L'ataca nota d'adores que h¡
ha hagut a la mulle ha reta'
la proposta del senyor Soriano.
en virtut de la qua' p s tracti
de reunir a l'Ateneu la dissolta
COMiS3i6 efe respnneabilitate.

Els secretaris d'Ajuntament volen un Reglament
que consigni Ilurs deures i

drets
El president del Directora ha
reata una cemissW, jpis seeee.
taris dels Ajuntament, que ha
insista en les seres aspiracions
exposades PII diverses aesemblees. D'ultimaren ele comiese-a
nat s, especialineele que sigeri
modificat el precepte legal 11110
1107»it 5 exigeix per al minuetement la emulicie de saber Ilegir i escriure.
Els seerelaris derramen que
sigui creat
d'Ensenvament per als funcionaris
d'Administració local.

TaMb4."40111eltan la publle4::
che d e finit i v a d'un Reglamente creació de més ämpliee agrupa
Atto oOnsIgni els leure i. drete done, .qualsevol que »Wat la te
dele; esmentats ,funcionateas."ya denouNinacid, la considere
peridkren per a la unitat go:
Dimarts vinent se celebra.. vern de la necia.
una -reunió important
I cinquena,-.Expressar la neMuceta tarda es dele que di- cessitat de "tranformar l'actual
mares vinent, a les unze del constancia I funcionament de
mate es reuniran a despatx le» Diputitelons en la forma
dal cap del Govern els elements acordada per le Assembleas de
del Directori; el sdts-secretari Madrid, Burgoir i Segòvia, sude Guerra, el general l'acaece pritnint la cornise16 provincial
i els altres generals caes de com a cos consulta' i resolutie
l'Estat Major. els cape de sec- en materia electeiral.
ta() del ministeri de la Guer- Els manxécs volen que so
ra, el capilla general de la primera regia i el governador mi- g-ui reconeguda la regia
manxega
litar de Madrid.
Horn creu que aquesta reunió
Muceta tarda ha tingat lloc a la
serà important.
Presidencia l'acostureada recepció deis

La implantació del crèdit
agrícola
El director del Bare de Credit Agrícola. senyor Miguel i
rridat pel general Primo
de Rivera. ha celebrat amh
aquest una llarga ronferenem.
informant-lo detalla dam en t
deis tramite realitzats pels Sin(acate a g rfenles fine a huelantarper primera vegada a la península el crèdit agracola.
La conferencia ha estat laboriosa. El general Primo de
Rivera. ha ofert al director del
Baue de Crèdit Agrteola tot l'ajut del Direelori per tal que un
assumpte tan important per a
l'economia agrària assoleixi
ben aviat la máxima efectivitat.

En Quiñones de León
a Madrid
Es a

Madrid l'ambaixador d'Espanya a Paris, senyor Quiliones de
León.
Aquesta tarda. al ministeri de la
Guerra, ha parlat durant dues hores amb el cap del Directorio

Els protestans demanen la
llibertat de cultes
Els protestante espanyols han ad r eçat un missatge al president del Director' demanant que s'estableixi a Espanya :a llibertat de evites.

La qüestió de la divisió
territorial
Die La Corestondencia de Espaiirt.
tot parlant de la visita de la Comissió
manxega al Director':
' El general Primo de Rivera va prometre als comissionats estudiar 'Jura
a s piracions en ordre al problema de la
divisió territoria'. afegint que. abans

plantejar-se aquesta divisió. calia
oir la ven de tots els espanyols. Afirme que creía s'havia de fer quelcom
análef al que s'ha fet a l'Alta Silesia."
pre s ident- Cle •-15 'Cm/dux-de
Propietat Urbana de Granada ha dirigit un escrit al general Primo de Rivera sollicitant que en fer-se la &mercare') mainel que es projecta crnicecicixi a G •tonada la capitalitat de la
re o lA andalusa oriental.
Basa la seva peticiO en morís históriottes. tonogräfinues i d'altres orees
que just i fiquen imnortäncia que sempre- ha tingut Granada.
liC

UNES CONCLUSIONS DE LA
DIPUTACTO LLF.ONEaA
La Diputada provincial lleonesa ha formulat el seu pensament en ordre al problema regional en les següents conchasions:
Primera.-Declara que la Diplantee, en non) de la provincia,
f`TPU que poden coexistir les regions. on retan definides. ami)
l'actual divisió adminietrativa,
en la part territori quo no
tingui marcial carärter rogienal.
Segona.-Que per al cas que
la divisa') subsistent vulgui alterar-se, les noves agrupecinns
sorgeixin del referéndum municipal.
Tercera.-Prorlamar i detenerte en lote ols casos la subsistencia de I. 1 e4 com agrupare', do
comunitat de municipie. ja en
l'extensa') actual o amb agregaeions.
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DISPESES
cAe A partleutor desala dos »res. Pa!.
ma de Saút Just, rulo', 7, pral.,
tocant le mea Ile Sant Jaume.

novetat.
La primera visita que ha sebos;

la

estat la d'una Cornissió de forces vives
de Ciudad Real presidida pel
per demanar - li que sigui reconeguda la
regió maromea.

d'Itàlia els reis
d'Espanya visitaran

De tornada

Barcelona
Els Reis embarcaran a Valencia, d
dia 19. en direcció a Civitavecchia
Roma.
El dia 26 desembarcaran

a Barre.
lona, on passaran els dies 26 i 27.
27 retornaran a Madrid amb cl 17e11
exprés.

La recaptaciA del tabac
Segons una nota oficiosa, en el mes
d'octubre proppassat la recaptació de
la Companyia Arrendatària de Tabacs
ha estat de 31.123,soo pesantes en tabac i 21.1 42,3 00 en Timbre. xifres que
representen una alce de 1735.400 pessetes en tabac i 636.000 en timbre sobre igual mes de l'any anterior.

La

propietària que moles.
tava els inquilina

El governador de Madrid ha decretat :a llibertat de la senyora Hermenogilda de Miguel. propictäria d'una casa
del carnee de Guzman el Bueno, que
va ingressae a la presó per desobediencia a l'esmentada autoritat.
Sembla que la senyora de Miguel ha
promes activar les obres que està fent
a la seca casa amb e: fi de no moles-mar mes els inquilino.

Els de Valladolid no volen
regions
Una oCmissió de la Diputació
Vailado'id ira lliurat al coronel Non.
villas un document demanant que ce
mantingui l'actual regim de les tliputacions. Si s'implantes el itgitn
regons..velen que es formad amb Salamanca. Segovia i Samora, i que Va-

lladolid sigui la capital.

Nuera hora
Els temporals de Llevant
Alacant. - Malgral dcliaver
rninvat considarablement el
emporal. segueix inundada Orihuela.
A la Palea dr la Constitucie
i en alguns cerra rs l'aigua arriba a gean aleada.
Salan demanat mes barques
corcarse
La fábrica d'elec.triritat segnete sense funcionar.
El general governador ha
roneent la zona inundada.
lloro elneee les autoritats per
talad donal als daninUicate.

VIATJANT
per a la peninsula, conolsent
rata de le 5115 1 novetats. ei

ces-Ira casa ImpOrtant. Indltmen•
>abl , ésser foro I de laOna
Pon sou i eomissio. Garantida
la reserva de tote5 los Oferlet+.
han iresser retes por eserit
raid rereronnia a Ag7tricia 1101105.
nmera 574. Rambla de les Flore.
nútn. 13. primer, primera.

:: cada una d'excés
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bon preu. Eic. LA Pi /11.1CITAT. u.
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PAL A U DE LA
GENERALITAt
COMISSIO PROVINCIAL
Comissió Provincial ha desmura r els següents dictärnens:
proposant l'aprovació dels compt es municipals de Teyä i Santa Maria d" Palautordera de l'any 1930
a ;a. D'Odena, Sant Marti de Cen&les. Sant Quirze de Besora, Tapata, nent i Teyä, corresponents a
rany

1921- 22.

Ca nt als dictimens relatius als
„cop i es municipals del Masnou i
aant 13. , i de Llobregat de l'any 192 1
22 :ami d'elevar al Tribunal de
comptes de Madrid, el qual resoldrä dofinitivament.
CONC URS PER AL SUBM IN1STRE DE CARBO
Consell Permanent de la Manomunitat de Catalunya, en la reej,f, celebrada el dia 23 d'octubre
brter va acordar treure a concurs
subministre de carbi., per a la caleiacc iO del Palau de la lieneralitat durant Factual exercici econójc, de conformitat amb les condicion s que estan de maniiest a la
Ilajord omia de la Mancomunitat,
Mint el termini per a la presenta;¿n . d'instäncies el dia 12 de Yac:2 1, a les dotze.
EK OLA D'INFERM ERES DE
LA MANCOMUNITAT DE
CATALUNYA
El dia 19 de novembre començarà
ti nou curs de l'Escota d'Iniertnerea de la Mancomunitat. D'acord
amb les tendencies cada vegada
mes assenyalades en els organismes
sanitaris, aquest any s'adoptará un
pla d' ensenyança diierent dels antenas. amb el fi de preparar a les
alumnos també per als treballs d'Hii.cne pública i Assistencia social.
Les noves i nfermeres sanitàries
Crdran reservats alguns llocs ofirials en Forganització (le la Sanitat
publica de Catalunya.
S'amplia el termini d'inscripció
Ens el dia ro de novembre. A la Sec-etaria de l'Escota, carrer
rimero 187, i al Servei de Sanitat
¿e la Mancomunitat (Palau de la
DiputaciO, placa de Sant Jauine),
acilitaran majors detalls, prograra. rte., als que el soRicitin, i admerau les inscripcions.

lOYIMENT MARÍTIM
Vaixells entrats
Vapor espanyol "Marqués de Cam-. de Cädiz, amb càrrega general.
:'rat moll d*Espanya NE. ConsigCompanyia Transmediterräma.
.,por espanyol "Cabo Menor", de
.kander, ami) citrina general. Amarannoll del Rebaix. Consignatari. Iba:Companyia.
Vapor espanyol "Ampurdan", de
:-.vansca. amb carbó. Amarras mall de
?'lent Nord. Consignatari. Ramos.
Vapor cspanyol "Segundo". de Cäd:z amb càrrega genera'. Amarras moll
¿e Ponent Nord. Consignatari, Ibarra
mpanyia.
Vapor noruec "Sigdal". de Londres,
arr.b cärrega general. .Amarrat moll
Barcelona Nort. Consignatari, Mac An&etc.

Vapor espanyol "Marquès de Chararri", de Gijon, amb carbó. Amarrar
r.oll de Ponent Nord. Consignatari,
C'impos Crespo.
Vapor ewanyol "Mallorca". de Paleta . arte) cärrega general i 127 passatgens. Amarrar moll de les Diassancs.
Cm=ignatari, Companyia Transmediterrina.
Vapor e s panyol "Ciudad de Cädiz".
ie Fernando Pfin i escales. ate) cärreza general i passatgers. Amarrat
rvIl de Barcelona Nord. Consignatari.
lUp 1.

Vaixells despatxats
V
rn

italià "E'isabeth", en llast, cap
-ira.

. r italiä "Raffaello", en llast,

V •

Terranova.
V.por espanyol "Tintnrè", amb
eirrega general. cap a Gandia i escaks.
V-.por espanyol "Reina Victoria Eu.". arnb carrega genera!, cap a
E
s Aires i escales.
ea

Vaixells sortits
V por francés "Jar:nt". ami) cärrega
trànsit cap a Niza.
V n por francés "Carnnules", amb
eicr ga general, i tränsit cap a liarse:,
Vapor italiä "Valfiarita". amb carreza general. i trànsit cap a Tarragona
te York.
Vapor r p. rucc "Storesund", en l'ast.
Cae, a Farn
Vapor alemany "Essen". amh cärreza general, i trànsit cap a Amsterdam
Vapor espanynl "buril Gorri",
Ha.?. cap a Marsella.
Vapnr espanynl "Ricardo R.", en
Ea ‘ t. cap a Sant E,teve de Prävia
Vapor espanynl "Rita". amb cärrela g enera', cap a Mälaga.
Vapor norme "Torfinn ,larl" , de
trr,it. cap a Londres.
Vapor espanynl "Guillermo Schulz",
amln cärrega general, cap a Avilés.
Vapor espanyol "Cabo San Sebastian ", amb cärrega general, cap a Bili escales.
espanyol "Ma 'orca", amb
,ä - r•-za general. cap a Palma.

INppIW
AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA MILITAR

_

«elle•WeefeeeetofflOOMI

ELS ES
T E . A .T F. S —

I. NI

Curts Catalanes, 595 al 599. Telefon 3535 A.

.

Temporada d'hivern 1923- 24.
Companyla d'òpera de prtnils.
,simo cartrallo. Queda- obert i'itbonament. Als senyors abonats
a l'última temporada d'òpera
Oe'ls reservaran lea sa yas localitats fina al dia transcorreguda l'esmentada data, l'Empresa disposarà de les que no
haguessin estat retirarles.

diumenge, 4 de novernbre, a les
del mati
Concert per l'Orquestra da l'Associao16, arnb la cooperacid de
Ventanera pianista polonés senyor Jan Smeterling. Direcció:
Enric Ainaud
PROGRAMA
I part
Haydn.—Sirnfonia en re.
II part
Caordo,—Concert en fa menor, op. 21. Piano 1 orquestra.
A. Botay.—Esglai (estrena).
Cat::::sy.— Patita Suite.
Paa
4rali cua "Steinway", cedit per la casa Paül Izaba!.
11.U1OSOn tots eta impostost
Butaca de plateas o amfiteatre amb entradria.-!...,-...
35 O
segoa amfileatre
,•,.. ... • • • -...
2'50
Llotges, de 4 a 10 entradas, a t'ad de 3'50 pessetes entrada.
1'25
onze

Teatre Catalä Romea
Telefon 3500 A.
Avui, diumenge, a les tres.
Lea mes emocionant de les
obres d'En Foleh i Torres:
L'Infant que no sap son nom
Prats popular. A tos munas ab`
sis. últimas en dia festiu de la
célebre obra en cisis' actas i deu
quadros, d'En Rusiñol,
L'auca del senyor Esteva
iJecoral dels mestres Vilnmara,

44444.4•04edi
TFATRE NOVETATS

Alarma i Junyent. , Nit, a les
CINC tglUESTRE

deu:
L'auca del senyor Esteva

oran companyta internarlonal eme.
bastes, eqnratre, eamlea 5 meist
Cal. Director: Me. Ventura O

Magistral interpretanió i pret.:enlació. Butaques g 2.pessetes.
—Dernit, tarda, la famosa comi•dia sie gran broma, ilEn Vall-

Acial. Mumen ge. 2 eitraOrClInarlea
funrion . . 5. Tarda, a les quatre.
a les deu, entupo:1(1s programes.

mitjana. Don Pau dols consells
i Liquido I plago. Nit, L'auca dol
senyor Esteve.

Exit grandiós,

ELE 4 DANCOLVII
›egilelaen
criaani l'a enció: la
TROUPIE 9 VICTORIA
HinIlaitur Gvaller Fahra; el unirla d l MAil de marra a Peu
Chriatlaneen; PIS

g

Empresa Francesa Delgado
Companyia dramätIca catalana i castellana. Primer actor

Primera actriu. Elvira Fremont
Avui, diumange. comiat de
la companyin. Tarda:
LA TABERNA
Nit, grandiosa funeid d'homonatge al gran drarnaturg

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

Avui, diumenge, tarda, a
i los quarts de quatre. eartell monstre, El pierrot negro i Los mosqueteros del
rey. Na. El chiquillo, Chateaux Margaux r Los mosqueteros del rey

g
1923-24
Codpativla dramallra

Temporada d'ali ero de

ROJAS-CAPAR°

j.innons, sarna. a sino miarts er
Clan% colossal mamas e ',editar ami,
• c1 1/Pa1111

044444e444444.4444.4444,4111

44,4444144.444.4444444.4.4+1

Teatre Poliorama
Companyla de Comädaa,

DON JUAN TENORIO
A les sis, sessió especial:
La señorita sin nombre
Nit, a les deu, gran moda:
Ultima representacid

lutendre:, a, nit, ilf,lnlE5
EL. »RO DE LA RABASSADA

lee Nutran. NO, :t les den.

El lumia viatge edm1eo_liria
en dos actas i medre quadros
EL NIÑO JUDIO
La forrnosa sarsuela en un
acta i dos Ti:otros
LA ALSACIANA
per l'erninent baríton 'herir(' Fusté. Ealisa Barrena,
Erane('sc Gallego i Caries
Itufart.—Demit. dilluns, tarda, Mañanita de' San Juan i
La montería. N i I . El caprichito i El barberillo del
Avaples.

DON JUAN TENORIO
i El novio de doña Inés
44+11+1144444dee 1 ee 1 eee4444

Gran Teatre del Bosc
Empresa Sindicat Musical de
Catalunya
Gran funiiiO 1 o . 1' a arar (IIII-

tallat.., lee ales

Nit. FF.‘/T1,
LA SENYORETA MAMA

TRIANERIAS
Gran eadevenlment artiatic
La popular salmodia en dos
lirl i`S, de J. Ramos Martín,
música del mestre Guerrero,
LA MONTE RIA
per reininent huir on 111card Fuste i prelie/II _lii pata
Resor Leonis, Felisa Herrero, Francesc Gallego i Car-

Aveti, diumenge, tarda, a les
t'es en punt:

Denia. riman , . taras:
C•

Gran companyla de
la
de JOAN VILA
en la q ual figurera Roser
Leonis, Maria Lacalle, Francesa Galle go r Marian Orores. Avui, (Butileno, tarda, a les (matra. El xaisatis sainet en dos acres
sis quadros, de Muñoz Seca i Pérez Eernändoz,
mea del mestre Amadeu Vi

EL NUEVO TENORIO

3131I, ditimen g e, tarda, a los (piano,:
Mairtuirle ,'artell
I. El dIverlit node s il en tres artes,
ti han tallat... lea alee
A:
primer arte
a. Els

Al

P4414•64.4444441.44444444.44*
n4445041114444+4.4444644444+;.
ELDORADO

DON JUAN TENORIO

SAMTPENIE - »Mita

II han

de la luna 1 Los mal casidos.

locantats. Nil, :Mime. de

Gran Teatre Espanyol

111t, a les den:
ES LLOCA UN PIS
I l'obra del dia
LA SENVORETA MAMA

dilltin s . nit, A la luz

eP
DON JUAN TENORIO
I lintara ainb entl ala, 1 nes,,ta:
general, o' . 1(1. Frainilien les allres

»444444444•444.4n44441141.4•

Don JUAN TENORIO
(Protagonista: rfflunent tragte
sAvTrEnE.)

COMIC

I la Ilegenda en Net actos,
EL NUEVO TENORIO

I

tes, (le l'aso i Amor,

444444444+04444.44•44444,

1 Asid, Illunienge, fulminases f nuclon,. Tarda, a do- quarls de guate , . I nli, a un (watt (In deu. ulBinen represeldac10114 tia dia ('o
tira del p./miar drama en ''u acto,
DON JuAtt tele...uta
prnt•enolnlit el ‘enyor Rojas;

Saló Catalunya

ALBA - BONAFT

.4444444+1144444444444+dr

4,44544.44444******4444$4,

/

Grau eompanyta de comedia

El orgullo de Albacete
Nit, a les den. La divertida
comédia 011 tres artes, de
Muñoz Seca i P. Pérez Fernändez,
LA PLUMA VERDE
Grandiós exhiba

N'Arme) 611inlisrli
El miran de la vludeta
TERRA BAJXA
a Poesies, per Jaume Borràs

Temporada de 'l'ardor

monge. 4. Tarda. a les 3'30.
a p len, 1. 1. El graeills entre/ni',

Noche de änlmas. 2. La fiesta
de San Antón. 3, El húsar de la
guàrdia. 1, La gran Opera en

Dimecres, dia 7
Debut, de la Compian)'ia de Revistes i gemas espectacles

VELASCO
8

(1 FORMOSISSIMES Q0

U SENYORETES

Riquesa --

Art

Luxe

NUMERES TIPLES

liada luido

Ibria
Clea lihai

ref., PoSttlin ., dels SalValireS afila III». "I II, entrena: L'asnino de la
tle101ia, p r Lyunel Barrynlore.

e

/Ion:. munas, per A. ser n .dies len
›otleS ene no han m 'in,: oliMor localitals per cundir la pel.
nema Explommt ( 'Atrios veme, PS
pm

lp

i aleftara lerda l lat .riarrers
Men, Aelat 4 grane exclusivas, 4!

114444444444444444444444+4

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Ilottèmia
,vil, dlumenge, sessló InaOnal -5
d'olze a ;ina,larda I i all. exo . a- 5
oulmnri .- pro g ra[les. 1.a pel.lieula 5
e (nolea Cl cap dele borrben; la e
limlicil euleedia El mituatger Mane; ‘e
(paria jornada de la inaalPIlla
11 • 11110 n101111111
argument El tren 4
numero 2.,"... hl l o rmona come.1111 1.
La meravellosa Idea de Poncho En- 1,
ric, 1 la grannlös (Hm arnerfra El .,
./, rival del chent. .% la •,,.....,-, de la
m.,ea,.
J. i iii
sENA
R
la
d foro
e- e
i E3
leilla La me:tresaa KAKI. nema, •i
y... mimas, Don Juan Tenorio.

RESTAURANTS

ati Blau

PARO

PISTA DE 0111.
D'II u 1, 111C011S de
paUnatee: de dos
murta de Me a
tnit. sessió Te, une

de444444444444444444444+
444411114444444444444444+'•
GRAN Sato DE MOOS
princ i(Aalksi ••• 1 me' •/.1
55111. dlumen g e, primera sessid de
ims niliart de (Buitre a sis: pi,iis:

1
I

binara platea, especial, 1V7!,; iii.o.•
felelicia. i p^SNela. :l ee 2111 se:- l',.
de si, a vult:
en, a
1
pesseia, preferencia, 1'5,i pis.
Tercera NP.edei, a les dP11: precii:

kurt.

racld

Monumental - Pedró

4

o

Avul, diumenge, 5 e 5 1 n 1 matinal t
de I I a 1. Lit' flama de la vida; '5
Aventura de Martanela (ABIrla . ; ›,
Falta en dia de camp.—Tarda, .?
te — '111 en- 9
Actualitat• mol
!reno,
multar
ultar del Farad, pri- i
1 a,'' ,i ,n,n.id.i. Geashemi.— 'lema,
't In Irr- La Un l • de la mort; La
5 mesuras& rural.
i.
I
,

144+4444+44~444+1144444
444444.4.114+0444444+044'

COL ISEUM
595 599
al

Telèfon 3539 A
dlumenge, larda. dues sao'
urna., do 1 a ii a de Or a ß
anta , ia Mina especial',
1. Actualitats Gaumont; 11. I.a dlvertula pel.lfeilla t'Ondea. Ealt •
atrita, graein .assaaa erne l a del gos
arownte, III. Viste. de lea cuneo
da Sitgea; IV, l.fetelusiva e•p,ciat
itaiimo,a, Cl fili de la parròquia,
srgons Ial lainOsa Ddaa l lial de Carien
. i-aal,

maten>. int..oprentaa pe ' proaiglas
JO St,'
Nlt, • un quart de deu, Ronovació
total del proseama
Exit ratrlordinrri de ta
SFLECCIO MAJESTIC
I. Actualltatt Caumont; 11. I.a pe/U..111a eoluica Amor i pólvora;
la marra
III. Ingratitud, itrimia
d'e,pn • ndida Int e rpreta-

per Monroe
bury: /V. Interno-4U musical per
rormiestra ile 2S prI.I. PS.,l (es, gap
ejecutara -1.21 Reine !l'aliene'.
inierprolat

de

Avul, diumenge, die 4 novembre
Al malf, a les onza, conferencia (tal senyor .Rafal
Domenech, ilireetor del !tusen Narional d'Arts Industrials, de Madrid. Tema:
-N'afros artistiquas del Moble Modern.
A la tarda, PutzlnellW
Gratas audicions de sardanas per les cohles "Barcelona" i "Cathalönia"
AVIS
Queden suspasos els focs
artificials
L'Exposició s'ha prorrogat fin g a una data que sa
nutteiarä oporfunament.

»6»5.~«.».*****ffl
1• Sortida de teatre
A En& BON-TEMPS
Restaurant especial en peit.

Illarlica, sulr,aLal r PIPA.

Carrer de Quintana. 7

roo444444•44+4+444,44**444
::

wats

PARC DE MONTJUICII

.4•44.441414444

.

acta

EXPOSICIO INT.Elt NACIONAL
DEL MOBLE

nit

44444~44444444.444,4~
:

Jazz Banal Ver.
AvIßt, lnautu-

sobre
Te eran tal% al PaInt. de Olor. de
Pari s . Nota: DIJouS
winent primer parta
de Pue-ball.

Concerts tarda

wiriniswii+.444.4~~44~6.

Corta Catalanes,

I senyors Anemia 1

11 111 11 1 11E ri

especial .

e•pecial, trna; preferencia. I vid.
GrandiOn programa: La mostrase&
rural; el film ectreordinal i La trena d'or, per la M11111111 arlInta
I.ewoi Sino . : l'er1101.161cant pe1.11ruta El rival del °herir. A la s.ensin
ale la nit t.: s ial:N% da . Ve/novionant pel.licula L'esclau de la geloma. Atlat, I •s lrella de Ele :Materia
de Paras.

Walkyria

exbIblelons, pels proressors Srta. Derben

Grandiós èxit del
Jazz-band VILA

PaInce Cine

rar

patinatire zeneld 5

CONCERTS :

PALAU DE LA MUSICA
CATALANA
ORQUESTRA PAU CASALS
UltIm concert de Tardor, avul
dlumenge, 4 de novembre, a les
cinc tarda
NOVENA SIMFONIA
de Beethoven
Solistas (le Viena. Schumann,
eopran; Kittel, contralt; Malkl,
tenor; Caminen, bariton, i
ORFEO CATALA
Localitats a taquilla.

le.

.

Rojetes de N'aldncia articles de construcció

Associació Música Camera
llilluns, 5 (ie novarare, al Pillan de' la alnsiea Catalana
MAGNA 8E20310 BEETHOVEN

ande La cooperaciú de la
gran pianista

n de Producte t Ceriedet

Casimir Vicens

)
Despatx: Tallare, 72
Telefon A. 605 0
,FibrIca: Correr Barman' (Ara
alm a la Travesaar*da Sana)

'

per Arlact.Ord.

Dimarts, 6 do nevembre
de 1923, a tres quarts
dan del vespra en parar.
Grata esdeveniment sarI ist ja'.
Colmen popular per l'Orqueetra Pau Casals, a profit (le 11 casta (le peinabais

▪

44+044444444144444+94.4444444444444444444,444444444446

del Sindinat Musioal de Cataltinva. Beethoven, Barra,
Mozart, Dvorak, Berilo; Albenlz, Garrota. Direeei4,
Pilo Casals. Despatx de lo-

paipai, bula.» tole
iMptalnla•,
par • ta fundió ESPECIAL:
Ud laca de pla lea o ain(Vean. ° amb entrarla.
3
pis.
Enthila teneral. . .
1'50
LM: llotges, de guatee • dio entrados, a rad de TRIS pta. l'entrada

vil+114444444444441144144444-1
- 5..5,5--nsonntee3-11-^-,05-15.5-.5.5•455,

inffilluiliticuinnumounimmuninutimunn

ORAN CINEMA DE MODA
Notables sextets I lelo
1 AvIll, dilleninge, g ran matinee; tarIn, (Mes ra l ,>10n, 1'4,11 SurtaldP,
Lapiorant n lb lur.4 v•ega. sano el
rrIncep Guillem de Sute&
re itelloora e 5 peclal liannioni), pealíenla documental, lea mes emoep i onnis l nen,nelnuals caceres de

.4,444444444+44444444444444444444444444•44444444444144S.
Curses de grana cotxes I motos ORFEO CATALA i
a l'Autddrom do tragas, El tren
l'ORQUESTRA oatraLs
número 24, 3, Chiquilín hosplAmb el seguent programa:
olí.
Leonora, obertura núm. 3.
Conoert, en do menor (piano i
(Irquastra).
Cinema Princesa
NOVENA 811111,01/11A
Talefon 1371 A.
Anda solistas i chors.
Avali, diumenge, programa de
Exelusivament per als so,
gran exit, La meravellosa coCIS.
media Chiquilin hospiciä, interpretada pel petit artin. Jakie
Palau Música_Catalana_
Coogan en la seva millor creacid; Trenca-bodes, creaeiú de la
Dijous, 8 de novembre, a lea
simpática artista Viola Dana;
den nit:
Quin ¡ogro tens, Tadeu, (Mes Neoltai de plano I vlolonoalio
In ta de broma eontinua; Bu- FANNY DAVIES - PAU GUAU
dapest, preciosa cinta instruc- Programes a tots els magat,
tiva. Nit, estrena de la . sensa- iems de nalisica,'despatx de Los
camal cinta filuvi massa perfec- calitats, 1 i 3 Portal de l'An,
ta, interpretada magistralment gel, de 3 a 7 tarda. i al T'atad
pel notable artista 13ryant Ba.sh- els dies de concert,
hurn. Selecta programa Ajuria.
— Dernä, tot estrenes, entre
elles La flama de la vida, per
l'estrella Priscila Diem; Mera- — DIVERSOS —
vellosa Idea de l'orada Enrio, pel
gran artista Erancis Buslarnan; Venus Sport - Palace Ball
Tomaset campeó de golf, dares
parts de broma. — Dijous, es- Ronda de Sant Antoni, 62 i,64,
Tigre. 27
trena de PiLlor que una logra,
Avui, diumenge, tarda i .nit,
pel popular artista Max Linder.
ball per la banda Venus Sport,
dirigida 1)61 senyor Ponsä ., , es,
trenes:
Pas doble "A 10S toros", Foz,
trot "Simmy de los besen'',
marica "Una española", Pericoa
antillano.

FANNY DAVIES
i dels emitierais caätants
de tiran.' Opera, de Viena.
Elisaboth Schumann, soprz.n.
Hermine Kittel, conti alt.
Georg alaikl, tenor.
Josep Groenen, bartton.
dames del

I

TIVOLI

l'A E S --

1144•444444+044444144444444

Teatre Barcelona

Avui, ditinmnge, larda, a
dos quarts de n . ine. L'antronui s Lo que tú quieras. La
varnosa (iontédia en tres ar-

TEATRE

C4

eoneert per l'orquestra Pau
Casals.
reedee44444444de4+04444+4.

Dilluns I dlniarta, un /al baura ronrió. p inircres, extraordinaria vetllada de
BOXA
n 'ampionat d'E s panta. fillons. larda
a dos quarts de cine. MaZillrioa
an, a les Mil.

JAUME BORRAS

04444144+44444444444444464

nomenada opereta en dos nel os.
del mostre Guerrero. La monteHa. 2 . Represenlitei6 de l'i,pe_
i a en un arte Glorias del pueblo. — Dimarts, ti, esdeveniment
all ist ir. Extraordinari

taaors aerObates Els 3 Moranii;
el: glinnantes ..quIllbrIstes Ele 3
IBryantea; C. Fontana., muestre;
Regina, 131011o .
The Arquea, emillibrintes.
Entr•den toullques pe', aplaudIts
elown.5 Pompcdt, nade 1 Einig,
Nana. I Carenu, Silva 5 Kodak

TEATRE TIVOLI

LA ESCENA CATALANA
en el seu numero d'aquesta
setmana.- Pral}, céntima,
Llihreria Bon,îvia, Tapineria, 4, i a tots els quioscos
de diaris.

un 11(10. dol mestre \filian. Glo3ias del pueblo, Dolors hotel',
Lastra, Chomon, Tases a Orenollers. NO, a les 9'30, la re-

e

5 555 SSIIISISI

OFIOURSTRINA SUItE.— SALO DE REDNIO DE FAMD.IES DISTURBO»
Aval. dlumenge, nessid matinal (ron,' S una. IrObaeelltara Is alliahhada
un sorprenent prent.
Pareas aguaite g bares es. d'aplazaran Inlimpme meie
• marines per a la nessin enpectal de len sus de la tarda.
Primera nesudó, a dos guiri', de qu'are: segona. Mpletat, a les SIS. la MiSaltara Denle:da La princesa senos patada (eIc:USIVal, pesa amistes id 111Roer, I RIN:al( g ieln; 1s Comedia Catravag grutiaa, ereació de May »Han, I
ActuMitats *Cauirnont.—Nit, a un quart de din, anament de programa: 14
cinta de molla broma El rival Mol chama. ; darrea de La pelease& ~o 9944•1
Extravagancias, a aetuallteda Oduntont.
nema, Aniuns, tres entrenes: No itecrIviu cartae, per l'artista nareth Huera:
Pamplinas movident forrar, de molla brOnia. I clamen d'Extraviad/9m~
Dimano que ve estrena de tupen& Granda' iesclustvai, superprodacelO de
ta -metro", ¡seis eininenta arlisten ItOdono ValenlIno 1 Alias Terrt,

JULI VALLMITJAVIA
que amb gran èxit s'esta representant al teatro Romea,
obra de la qual la premsa
barcelonina n'ha fet grans
.extraordinàries Iloances,
será editada per

COLISEUM

Gran Teatre d
- el Lieen

(112,111

Comedia en dos antes, d'En

TEATRE

DEL BOSC

calitats, Unid Mutdeal Espanyola, Portal de l'Angel,
I i 3, do tres a set larda.
El dia del roncad (traspalo
a la taquikla del teatre,

p l p• tallra. ase Tio,n 11 ..

V. LA

ter -

1115.5 comedia (IN Progranut
Ha. De cap • pesa, ereacld fiel
inalaural armia Wallace Brida
vi, Barren . , triste. de lea Guaere de Sitges; VII. LtuIta de pardea, itraina de l'Oest, Inlerprelat
incloam teta ele impostoa,
per • lee funciona de les quatre
de la tarda a un atoan de deu de
la nit:

p
enItilda,
1
phi,
nenel al
Lee llotges, de quatre • deu entrad«. • rae de DUES pta, l'entrada.

Diana-Argentina
Excelsior

II MORES

'featres Triomf 1 Marina
i Cinema Non

Carrer de Unta lb" 4.

(Pm ele Is Ruma»

QUALITA1' SleigH1014
Fabricant: J. ALERM. MATAR°

a ‘ • platea u alln-

Avala, El t'en número 24. I:
El mlesaiger blanc, Ale( d'anal
d'Eva, El cap dele bombera.
Tarda, Ele amor& del empanar.

CASA edssaA.A•

Sabó 'LA OCA'

ftleatr

3)441444444544444+044144,4›,
e.44444hee'41 4-'64444+444444
WIC1OMATS A LA FOTOORAPIA
novelar Or plago« I pat.licutee
1 an traban U. laburatera, I metal al cap de

BARCELONA

Avui, (lino-tenga, El °orate de
Oharolals, Caprloie del destl,

(HASSA1GNE f
ilaris, 43

PIANOS, AUTOPIANOS.
HARMONIUMS. ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER 1 D'OC-ASIÓ
Vendes a terminia. Pianos estriasen
•••••••••••••••••••••~4~0~4 11414~•~1411

▪

PUBLMITAT

rxellixillatmcmximmocasimaiceisminxäaccalaN
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Illebudea les novelas de la preeent temporada....
Selecto aseortlt en museos brotxadee 1 Illses,
PsAyork Astracans, DutetIns, Pompons. Velours.

•
t'e

Catites,

1111

ete.

8E0010 D'OCASION S
Llana seviot, gust anglbs. un,
ple 100 cm.
135 Pessetes

•:.

9

Camueso extra, ample 190 em, ,
corte abrir, ä m.
Astracan llana. ample 150 cm.
- tuteare moda, tamanys senyora.
Mitges Penyora blanquee 1 roIn
o des rde '
Tras parells mitjons, qualitat
superior

:•
fil

:e

Pera angelina extra

:4
10.

La Mutual AgrIcola I
de Propletaris S. A.
par a
L'EXTRACCID DE LICTINU
Ce roben arlo«
CENTRAL
Passeig de Sant Joan, mime-

135 (Sena), primer Pie.
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.

II!'
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^

U

A

Pi
.....

Preu fix r, Telifon 1531-S. P, :: Barcelona

IL
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---:•:,.:-:0:-:re:.::,
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especial en la mida per
C a Senyor i Nen. Talladors
%...•
de primer ordre

Rofastes
i Comas

Generes del pals I de l'Estranger

Fontanelle, 9-pral,

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

Bons generes i
dibuixos se;ec::

Fabrica de Mal:

LLULL, 211
(darrers • 1

Pairo)

Sublim marca

R.MARISTANY

elownws
cE

U

A

Classes
personals
modernes
especials
per a
senyores i

•

senyoretes.
Cultura
General.

3

Labors,

,

rieoi i . r e i . e i pe rt i . t., zi

l* c

--3-RUOL

A
E
o

N
A

CLÁSICO

de caleat per a home a 18'50 pesBetel" i per a senyora a 6 4 75 Ptes.

a

1 - PLAÇA SANTA ANNA 1

TAPI116011 pintar,. La rasa mes Impar
uni d'E o panos. Eaperialttat en tapie
405 Espostel0 permanotit 0.
quereos a toll, tri avals. cile °granee, ett
- 71.
FabrleaelS de marra I motlinl
;milpeen senoe visitar eple,ta
. Muntralcon. Botera, 4 (nrial Porta-

terris,,a).

topes -Medallas artístiques
Prestes per a erport

1

•
•

1

PASTELLS i SEGURA
Placa Retal, 15

Dolmen
Carrer de ra'encia, 243
(entre Passeig de Gràcia
Rambla de Catalunya)
Telef. 1845 G.

a

peil,
Rambla

Is
•

u.

Tota mena d'operacions de Banca 1 de Born

Decidit ja a adquirir un bon automir.
determineu-vos tense pensar-ho
per un

CAIXES DE LLOGUER
NIIIIIIIIIMIIM11113111•111111111111111211•11111111111111•3111•Ba
LA TOS

Hispano =Stiissa

BLENORRAGIA
(PURGACIONES)

sos perolozer. consocian.
cies lea evdareu prenent
amb c-ratZincia
TallILiTif

i despendreu bé els vostres diners;
amb la dita marea tindreu al vostre
semi una maquira perfecta i sòlida
que mai us far ä quedar malament per
carretera. Podem demostrar-nos la seva esmerada fabricad() visitant la nostra fabrica. SoMiciteu-nos proves

ene manifestot ionc s. „re/
pr05,41iJ;,,
veitior, eief ilia, gnIn mari»ni. ein,, por crónicos y r,beldet que sean, se CIIrin pronto y radicalmente una 1.

641 todi&,

GABA

Cachete del Doctor Solera

refrescas, desinfrclents,
sobiranes contra la TOS

/1110 deDIMIn la Unges y los LUID...,
ic.
la orina sue propiedad. antisépticas y eilicrobieils,
sue admirables resultados er CsperiMOIlt. o, pi
MAMA lomea, la 1116jOria prOsigIDI basta n1 reinpleto

a

1 aleccione de la gola.

y perfecto restablecimiento do todo el aparato no.
11110 . 11ritlarIO, curendoae el paciente por M 0.1D, alll
ins cocciones n1 lavado. en quo haya de
r ol
noidieo, ' Asedie so entera de au enfermedad. Beata
tomar una caja para COL.1111.1'50 da ello.

ememerin

,

;bi

Raiga X, 1

de Catala-

immem•assaismezzamamaseumease:

Sucursal de Barcelona
Plaça de Catalunya, 20

urinäries,
D Re BOAD Asnos
Diatermia.

nya, 31, 1.er, 2A. De 2 a 6 1 de 7 a 8.-ClInica: Sant Pau,
número 44. De 7 a 10 de la últ.

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

Agents exclusius:

Agente resolutivo: 1iiye ea Jos* VIDAL T RI..T,
u C.. Moscada, 2l.- Venta, 11 puta. e
U..1.4 Rambla d• las Flor., 14; F•eauci•
Leve, Princesa, 7, y principal.' far ma c i a. .
paRa, Portugal y ~ricas.
5.

Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de cabeza, rampa o calambres, PUM.

ich!dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de

Aretriess.

FWVIAR

•

SOCIETE GENERALE

Liceo

bitios de oldos, falta de tacto, hormigueos,

dormir, perdida de la memoria, Irritabilidad de
carácter, congestiones, hemorragias, varices,
, dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare.
cen con rapidez usando Ilma. Es recomendado
por eminenciat medicas de varios paises; suprime
el peligro de ser pelma de una muerte repentina;
no periudica nunca por prolongado que sea su
AD; sus resultadot prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el
total restablecimiento'y lográndose con el mismo
una existencia larga con una salud envidiable.
VENTA: logalt, Rareb;a Flores. 14, Barcelona,
y principales farmacias de España. Portugal y

PAPER DE

•1•••••allaaaa••aaaaalallaaaaaaaallamaawl• wesiemsni•mignianneggpie•••••ipmme88;

de un modo perfecto y radical y so

evitan por completo tomando

611.810'14
809.16786
1.363.194'37
2.000.000'00

pe

Comerç,

el •eguirtt FALBARo el 20 desembi e

Melca de maree. Vejes prematura y

55.02013
291.457'58

aquest mes es liquida un Stoli

Tot

VENEZUELA

deMáS e l d e T e d a d e: o r iii n a d a sz o r l a Ana-

Apartat 22.8

eventualitats

CALÇATS NOVELTY

el dia 24 de novembre sorlirit el vap,r

APOPLEJIA(Feridúra)
PARALISIS -

r;

o solar tancat d'uns
1.000a 1.500 m. de
superficie, preferible amb part coberta. Ofertes amb
preu a P. 3.719 B.

a

Cap a CENTRE AR1ERICA i SUD PACIFIC

Pera informes dirigiu-vos a ITALIA-AMERICA
BARCELONA: Rbla. Sta. Mónica, I i 3; talen 3291 A.
MA01110: Alcalà, 47; telidon 6128 M.

ES BUSCA

MACATZEM

Laaamaamemamailamammarnamminamaaaammezzwe.

8.11a0Catalung.18

Idiomes.

"LA VELOCE"

E

rr

Autoritzat per la Inspecció d'Assegurances en 28 de juny de i923.

Al. COMPTAT
PLASSOS i I LOGU R

IllIGAZIONE GENEHALE ITALINNA

DUCA IYAOSTA

16.262.32837

310.86420
469.148'41
1.161.798'61
8.061.55366

11

Case fundada el UPO

uA

el »guiri' el PS8,41. MAPALDA e; 1G de novembra

1.600.53589
2.812.590'35

1.

Telèfon 1378 A.

Reserves estatutaria i per a

83.53496
146.27585
294.70782
533.51106
937.532'11
5.955.41265

dt

FONDA SIMON

ASSEGIMANCES CONTRA INCENDIS I EXPLOSIONS DE TOTES CLASSES
Contra la Perdua de Lloguers RISCOS Locatiu de Itecursos i de Paralització de treball a cau-e
ea d'ineendl
Fundada en 1865
INSCRITA AL REGISTRE DEL MINISTERI DE FOMENT
Domiciliada a BARCELONA - Rambla de Catalunya, 15 I Corts Catalanes, 024
Capital subsomt; ~notes 5,000.000- Capital desemborsat: Pessetes 2,000.000.-Reserva Estatutaria: Pessetes 1,000.000

Reserva de ris-,
cos en can

es
bu

MENJARS A LA CATALANA
LäPAR 1 ER IA. 8-VIDRIERR. 12

LA CATALANA

128.28404
123.32262

co

la, 8. 11.---Rambla de ganta
Mellas, 7, prImee.-Ciarale
se, Bruch, 188.

4111111•311111M415111•1~amommarmarses....~

261.103'57
429.18186
884.12947

Pf

Agente:
"Unión Comercial Espatio..

Mía de 30 saya da präolloa eón la millar garantia

1872
1882
1892
1902
1912
1922

qi

111111111111111111111111ifilil IMI1i111111111

Braguero reguiadors per a la retenclú absoluta de la trencadura
FIIIIS U TOTES CLISSES
111110111111hRODELS IODERIS
Cotilles ortopèdiques per guarir o corretgir les desviacions de l'esquena

Sinistres

115

OPEL

Ca-casona

Indenniczats

di

l ii

In

Taller i despatx: ESCUDILLE1111 BLAI108, 8.-Telèfon 1132S A.

Primas

IIIIII!:I n1I1)11

11(

L'ORTOPEDIA MODERNA
PHI de B.

1

CAMIONS

.41~11/EIZIONMINIr

AMS MARC Di FERAZ;

a mmeseanaaammenzamameameramseet

Prbilmes sortidee de BARCELONA cap al ISRAIIIL 1 el
PLATA
dia 10 de novembre el vapor

R1111111:4iII

TEMPLARIOS 5 PRAL
g UTILES Y HERRAMIENTAS DE PREE151DIFETC-A

•

tes

AUTOMOBILS

.0e _

O E CORDES CREUADEs

SIMON

DE SALDO

E

Anys

4,31•11111111111111111111111111•IMilimiliMaliell•••••••

PREUS

BARCELONA

81tuao16 1 desenrotllament de la Companyla

Rambla de Canaletes, núm. u.

Liquido a la fäbrica mateix les mostres
calçats amb tares que no podem
Iliurar als comerciants

Sarriah

ENRIQUE /CORTADA

Li

PIANOS

Confeccions esmeradíssimes en
Vestits, Jaqtu's, i
Smokinzs. Gabanys i
Gabardines, Impermea.
bles,Sueters, Barrets, Gor
res, Boines, Bufandes, Corba
tes Elbsties Lligaeames,Cintu
rons, Botins. Pr8118 181118 COmileICII,

CAL Ç ATS

a

DEPOSITO DE FORNITURAS PARA RELOJES
E FMIRICAuEJOYERIAYPLATERIA
S

SI voleu vestir
be i a preus
molt limitats,
confieu la confecció dels vostres vestits i
abrics a la sastreria

CONTINUAMENT OFERIM ARTICLES
PREUS VERAMENT EXCEPCIONALS

fl

tr äbeica

(omas),
Carretera de Sane, mimen

1'40
14v-

i

JOSEP ESTEVA 1 Ola.
Portal de )'Angel, 113 pral.:: Telefon 3344-A

lli

1430
12'20'-

in A

Materials »sud% ab amlant exclusivament

SUCURSALS

liii

O A itat

PER A TEULADES

Pa gaseis de Sant Joan mimero
98, principal. Telefon 2037 G.
Coeli°, número 189. Telefon

número 2025 G.
Francesc Giner, número 56

Ir:

1

ro 90, primer. Telefon 1378 &P.

1!

11

le O

Mime«
ondulada de
120 per 78 ont
Pto.. 7 50 una

Vallet i Bofill, S, en C1
PASSEIG DE GRACIA, 20

[me
•
'1111/

4';

Malles

espeandaljeuel
.111

:

RIGHLT I BilLBEIIII

4

vounippo n

Vidriares d'art : bananera al roe sobre vides 1 el : tetan t 'tdres t Cristalle plana I Corbata Baldoses,
doseles. gravita, Dlaerats I miran*
Casanova, et, entre Corte 1 Beptliverla
BARCIIILONA
TILIWON 1143 •

4.

Fernii-ftitin rduritli
lag ufzin g lidull, MIL 49151

444444.04144444444444+14544444441441.4~~.~..5-.•

1114144CUI, NOMA, •Apean e
011~111 n., 1111LBALLS 0.1111111.
g

Is flulu J.

A.Wennberg De la casa de Miss.
Motee

ricbrdia. Dimorte,

