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hatelleiikaki~d{1~2.ti',1 nIro2 al anlilleatil
tntem una m l ca sorpresos e veure que un esperit tan lliure
corn En Gabriel Alomar té la superstició dels noms. En repetide › ocasions s'ha advertit que la coincidencia nominal entre
ragapament català i l'agrupament francés no significa cap coineickncia doctrinal. D'una manera clara ho diguérem aixf, ja fa
alpris mesos, rectificant precisament la mateixa afirmació de
N'Alomar, continguda en un altre article seu. Es veu que les
os res paraules no arribaren fins a ell. Coneixent com coneixem
seva lleialtat, tenim per segur que si les llagu e s llegides no
dauria insistit en una afirmació evidentment inexacta.
Esta avui En Gabriel Alomar una mica allunyat de la politea catalana, a despit d'ostentar el titol de president da la Unid
Socalista de Catalunya. Si el contacte espiritual que mantenia
z1T11.) Barcelona en els temps de "El Poble Català" l'hagues con:en at en els darrers anys, no hauria caigut en la confusió d'establir una ideatitat d'idees sobre la frèvola base d'una identitat
de noms. En efecte, molts dels hornee del grup català alludit, no
solament tenen una ideologia diferent de la de Charles Maurras
iLéen Daudet, sinó que en múltiples aspectes la tenen diametraltnect contraria. I com que això pot comprovar-se cada dia, i té
el reforç d'abundants proves documentals, no pot ésser desconegut conscientment per qui, com N'Alomar, sent per la veritat
un fidel respecte.
La divergencia essencial entre el grup barceloní i el grup
narisenc l'ha reconeguda sovint, d'una manera explícita, un escriptor com En Marius Aguilar, que en aquesta qüestió no pot
isser sospitós per ningú, i menys per En Gabriel Alomar.
billi

- beng
Tan absurd com identificar els idearis dels dos grups pande s per la coincidencia fortuita en el nom "Acció", seria d'idendicar les idees d'En Gabriel Alomar i les d'En Marinetti per
dar totes dues el nom de "futuristes". El futurisme de l'esriptor català té ben poca cosa que veure amb el futurisme
de l'escriptor italià,
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MOLTS SUICIDIS DE FUNCIONARIS; CAP, DE POLITICS
No porto el compte. Tinc, tanmateix, la sensació que la xifra dels fuelcionaris que se suiciden en aquesta
época és molt alta. Volsdli jugar
que ha estat batut el record mundial?
Cada dia llegiu els detalls del suieidicidi d'un secretad de Diputació,
d*Ajuntament o de Casa de Misericärslia. Deu ésser una marfuga noca, mil
regodee pitjor que la pesta bubónica
o el tifus• exantemätie. Una marfuga
que només ataca el funcionaris
Sima preocupat el Directori d'encomanar una enquesta seriosa a fi de
descobrir el terrible microbi que fa
tals desastres? Si no se tila preocupat, caldria que se'n preocupes. No
es just que, baldament es tracti d'una epidemia que només ataca una alasse, l'Estat s'arronci despatIles i permeti que romanguin endolades moltes
families.
Ja sé que la gent fa córrer que tots
aquests infeliços que es creuen obligats a plegar el ram de l'existencia
eón delinqüents esporuguits per oressentiment del jutge que ha de venir
a esbrinar llurs delictes.
Segurament aquests homes no Sed
sants
posats a retre comptes, més
s'estimen retre No crec,
però, que siguin elle els mis mereixedoro del astig suprem que cuiten a
aplicar-se amb tanta diligencia. Aquí,
tense dubte, hi ha una error lamentable. No haviern convingut que els veritables criminals eren els politics? No
vàrem començar assenyalant-los ccm
a culpables de robatori, de prevaricació i de traidoria ? Aleshores, per que
cada tila en; assebentem del suicidi
d'un pobre funcionad desconegut i encara no ens hem assabentat del stacidi de cap gros politic conegut?
De dues, una: o bi els funcionari4
tenen una pell mis fina que no els
politics, o be els politics confien quc
Ilurs comptes seran examinats amb
certa indulgencia.
Caries Soldevila

L'afirmacio e l'Alomar, degada—n'estem segurs—a una
ep i vocació, e, pas a una-ve/untarla desfiguració deis fits, no
solament no és veritat, sitió que és una "contraveritat", segons
mot francs. I només l'allunyament de N'Alomar de la prem ea de la política de Catalunya explica que insisteixi en la seva
:esi, després d'haver estat aquesta francament desmentida i després d'haver-se publicat en les nostres planes nombrosos arti/
1"0"cole~#~11";";K:-.-7
- 2-e6.' 17271•1711$11
lampoc
s "veritat
que M hagi nagut 1 anando
de I ideare de

11240 morowlal

que parla N'Alomar. En això l'ha informat malament algun esperit descentrat i neguitós que (líala aci un espectacle trist per
a ell, amb els seus accessos periòdics d'una doble mania agressiva i persecutòria que no té cap motiu qué la faCi racionalment
explicable. Nosaltres no hem fet sine, reafirmar, en el seu
sentit exacte, l'ideari desfigurat o mal entes. Perquè no posem
límits a les idees, respectem l'opinió d'aquells que arriben a les

conseqüències extremes. Però collectivament tenim un ample
He:ni, que fuig de les fórmules rígides, que fuig també del fetixisme deis noms. Hi podrit haver qui discuteixi la conveniencia
de dir, en un moment determinat, allò que diguérem nosaltres.
Perito qui tingui clar el cap i net el cor, no pot dir que s'hagi
abandonat cap idear', ni que s'hagi renegat de cap història. Cap
rs moladissa preocupada, d'ordre personal no ens ha mogut a

escriure en deterMinat sentit. La nostra preocupació única ha
estat la de fer viable l'ideal català. I qui vulgui interpretar d'una
alt r a manera les nostres paraules, no farà altra Cosa Siria atribuz-nos infundadament els propio sentiments mesquins. I consti
que en aquestes darreres paraules no hi ha cap allusió a En
Ga riel Alomar, la noblesa del qual coneixem i estimem des de
fa nolt de temps.
"n11•11

ha una colla de profes' o qua a la multitud li fan
l'et. ele d'e simples disfresses
de rociositat o de cosa pitjor.
Entre aquestes profeseione ea;
receptar la de la manucura . (No
eEr ni escriure "manicura"; As
un (lisbarat. Diem "manifartura - ? Di e m "maniteneia"?
senyor Tole diem "manufartura" i "manutenció", asid) "u".
Ale . bores d'on ha sortit el vise'
de posar 'a tot arreu un seno l
lue diu . "manicura" amb "i"?
riel

gran magatzem de la bes-

t aaa humana.)

.1bans «obrir aquest llarg pa-

trnarsei gramatical, enmencava
p arlar del cone,pte que fol
tenir la multitud de certs Oficie

cono el de manucura. Li eosta
d " creare que sia un voritable
eistema de guan y ar-se la vid a .
fl obstant. ho 4s. Polir - se les
nians. arreo del rolen ha elotes ingut un ensturn. Han comen^ a ' per observar-lo les dones.
Ran tregult ele hornee.
1. contra el que podrien .creu
són aquests i no aquellas els
que, efectivament. converteixen
refiel de manucura en un &jet lucratiu. Una dama, generalnoines acut un parell de
tupe 1 la ciencia d'una profe ssional. Desprds, com p ra les
penes eines de l'ofici 1 esdevé
siva prbpia manucura.
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El veritable client As el senyor que no Id pisen:sucia per
polir-se les males i que s'estima mes Ilinrar-les a la bona
voluntat d'una especialista. A
París la noia que pogut entrar is rxereir aquest ofici en
tina perruqueria una m'ea
"chic", guanya färilment vinti-eine o Irania franca diaria.
Dubto que a Barcelona sigui
una professid tan remuneradora, Iti ha encara entre nosaltres una torta prevenció contra
les singles Iluents; la mateixa
prevenció que lii havia anys enrara 'contra els anomenat a' relicdget rk pulsera. llom va e. ninnar creient que el fet
'ligar-se un rellolget al brae
prortnia un efecto radb-alment,
rontrari a l'ampolf inventat pel

doctor Voronoff; hom va creure
que nn rellolgot portal en
aguaste forma eneomanava tot
segelt un asparte equívor.
Amirst preindiri ha maigut.
lea bastaixos de ponat
haronfvol ocio &lea
tranquIllament ein rellotges de

pulsera. Tambe cala«. el prejudiei goldre les cingles lluents,
Entre ele que fan mes per end e rrnenr-In, cal rampfar un
nombre important da melga% illustres.

Un metge llueix les mans com
ningú. Sobretot (luan Celen la

dreta cobre el versare del pacient per anar perentint amb
l'esquerra, 1 tota la familia, enmig d'un @Henal soiemnial, mlra 1 escolta...

Da
El Comité constituit a l'Aleneu Barceloní per a la propagacid de la !lengua i la literatura
catalanes ha rebut les primeras
peticions per a la celebració dels
enrsets anunciats. Cal esmentar la primera, que és de l'Ateneu de Girona.
El dit Comité prega a les entitats que desitgin organitzar
alguns d 'aquests cursets a
Ilurs estatges. que se serveixin
trametre Ilur peticid per escrit.
Amb el fi de simplirar-ne
Forganilzacid, la correspondèn-

cia haura d'adreçar-se a norn
del senyor' Tomàs Gareés, secretar'. del Comité; Ateneu Barcelonf, Apartat 97.
Per facilitar la tasca dels
professors encarregats de do -.
nar els cursets, el senyor Pompeu Fabra redactarà un programa de 10 Ilicons, el qual, una
vagada irnprifes serà repartit entre els interessats.
Una vegada el quadro de professors g erä complet es fach
axf eons el nom de lee
entitals i els dies i hores en els
quals horn donarà les Memos.
Essent Vinieres del Comité
donar simultaneitat a la celebració d'aquests cursos per tal
que siguin a centenars els ea-

talaies que, en un mornent danat es 'Burilo a aquests estudie,
os prega als patriotas que vul-

guin aprofitar-se'n ele remetre
aviat llors sollieituds.
- -- -LA CONFERENCIA
IMPERIAL BRITANICA
El comunicat

oficial

Londres, 6 — L'Agència Reuter anuncia que dijous, cha 8,
es publicarà un coniunitat donant per acabada la Conferéncía dels Dominis. — Hayas,

ITALIA I LA S. DE N.

Una conferència entre Mussolini i sir

Eric- Drummond

Roma, 8 — El

prealdent

Mus-

solini ha celebrat una (mofe_
rancia, la qual sluvdemenrotIlat
en termes cordials, amb
eretari general de la Societat de'
Nacions, Sir Erie DeumMoad.
La' conferencia vern ä soare
relacione d'Itälia amb l'expres_

sada Societat . — Huyas.
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Lit SITUACIÓ DE lLEXIM

ELS ESCRITS DE3ANT HINCESC EL MOTNIENT SEPARATISTA MENA TE
El Sant d'Assis el dote "poplantes del Sant havien
EL GAS NE VOL FRANÇA
brissa" do Crist, isa fet
trepitjat. Les 1.1-sanees Deu",
que les

créixer

al seu entorn les flors de la Ile-

gentia• Lla, en l'objetora selva
medieYstl, entre les passions que
corrompien els nobles, s'eneen.
cono una Iluineneta miraculon
la figura del naistie dAssfs. Si
la s ora paraula generosa. apassionada, abnegada, travessa de
Iltun les tenses i deixa
por tot arreo la Ilavor ¡fe
i • exemple, ls tradiciú -, encara
mes viva, eseampa els mirarles
del Sant, pacificador d'hornes
i de llops, germä deis ocelle i
ele les herbes. Les "Fioretti".
aquellas anònimes meravelles
!friques . eón la vett de la trartició (nos sovint, ¡ Regencia. Les
cròni q ues medievals piadosos.
ajuden tanibe a (Murar amn
nous miradas la vida de Fhoine
que !savia • pres per esposa In
pohresa i que duia darnunt el
semi cos les divines llagues 4.2
Crist. Ila calgut, despr6s, aela-

rir aquestes garrigues de liegendes i refer la vida del noise
alt cristiä que ha viscut al inda.
La publicacid dels escrits a u

de Sant Francesc, que-tènics
coneixem en versió catalana de!
P. Antoni Maria de Barcelona.
("Els escrits autèntics del Pare
Sant Francesa". Trailuecia catalana ami', !soles introdw
del Rd. P. Antoni Maria de Barcelona. Fornent Pietat Catalana. Barcelona 1921), ha vinout a Asees, la imronarió de la
veritable biografia del San!. Les
seves "Narries de Vida" i "Exhortneions", que eonst iLlessren
la primitiva legislació franciscana. loo martes del "poverello".
els SPIIS elogia i oracions, els
selle citnI les transparents d'amor a 110u i a l'home i a la terna, — el fang rreat i vivificat
per Deu, — ene mas-tren ele
punts culminante de la vida de
Sant Francese, no com una successió d'estampes estetiques.
ans_.„com _una Serie .de figures
ele moviment. "Els eerrits autentice del Pare Sant Frenarse"
no eón n1 la florida Ilegenda nt
rei g uta biografia. San l'activitat francierana.
Hen's art el Sant, quan tot
just ha canviat les seseo vestidures gentile "per una túnica
prisa encaputeada, i renyint els
llonss amb una corita ¡ all¡berat son ver (Te iota cura humana". T'aria lluitat rnolt, abates
de drivar la vieja Ileurera que"
consarrava la seva primera y,

ventszt al Marta Firre als vint-isis anys tot an Asear amors I
eançans. DesprAs. teert mira-

ettlesament per Deu, canta aceite
acrents apassionats n1,vori.í
a Jesuclast Fis conormaments
del segle XIII van remire asta,rala un tome que Ilançava corn
una (Infra rosada, damunt les
l'erres d'Umhria, les paraufes
d'amor al tns ist. Al cap de dotze
segles, Forra-ira de Jesucrist
passava cons un oreig pele polses dci nadn entenehrit i frutigat. Les "Fioretti" obren els
seas elogie amb aquella com-

parança:
*Cal consiCerar primer de tot

qua el glorias Micer Sant Francesc , etc trits els actos lb la soya

vida, va esser conforme a Crist
beneit; que aixt com Crist en el
principi do la Seca preiticació
elegí dotze apastols que menyspreresin tija cris-a mundana i el
seguissin en la pohresa i cte les
altres virtuts. alai St. Francese
va elegir, al remenc de la funclació de l'Orde, dotae coropa nye..."
Foil aleshores que el Sant
d'Aesís eserivf /es Saltes "Exhortacions". Quan l'oree va
rreixer. el Sant dietä les Regles
sueros g ivo9. Regles i vharia ('ions no fan sind proclamar la
mes pura doetrina cristiana,
l'amor a le3 virtuts, a Preaeia.
al trrhall 1. sohrelol, als nos‘
tres semblante per amor a J e slierkt re una doetrina ele plus
que degué ennuernar els anys
sope- es
do l'Edat atitjana.
Anuas-tes regles.. ami) nitres
fragmente, formen la primera
pasa ¡le! Ilibre.
fa segona entelou algunas cartas ulm Sant Francese als frares, als elergues, als fidels. Es
el Sant Francesa de cada dia,
tot humilitat i fe. La tercera i
quarta part del llibre ene mastren el Sant ate els sesos titomente mes encesos d'aseet:srn^
t ele lirisme. Nagen, Per eamtinle,
un troe de la "Satinada a la
rge": "Salut, patato .de Den!
Salut, rasa. del Senyar!; Salut,
vastintent del Crist! Salut. serventa de Den! Salut, Mere mesa". La Itatealla en Reside del
"poverello" esdevé mes afinada
claros. Sembla (Me s'hagl encomanat l'alenada do la teere

la humil alegra de!s carnes

pon de virtuts i ' te joia, i la "O meló per obtenir l'amor", són
dues belles mos ras d o l purlsshu . aseetisni: francisca.
Pera alta on Ire paraula del
Sant atony ona .2e !inca ',s._
Mandos' gloriosa uts Pr! els Segs
"Ciuttles". El brat France.sc
malalt a Sant 1J/sima, compon el

seu liinine de les reiatures,
aquell "e antieo di trate sok",
Oil el germit Sol. i la germana
Lluna, i les estrenes, el vrnt.
el naval, l'aigua "preeiosa
casta", la mare Torra amb vis
fruit 3 i les herbes , passen davant ola ulls meravellats del
Sant, amb venia brulat•
una sublim lloança. escrita en
les llores angunioses de la malallia. (luan la rnort stotjava. 1.a
mort motejen passa a riere la
caritat de la paraula fraterna 1
"germana nostra"
pela llavis Sant France-se.
que /savia pacificat el llop i els
so sent

bornes.
Un segon räntie. mes trebatant que fa suposar una
mis que va donar-li la forma
sota la q ual eta 'nnsnt ara, el
"Ciontia de la tornan apareix.
aro!) tina admirable tradurció
Tot P• AnInni Maria de Barcolona, en el !libre deis escrita de
Sant Erancesc. Mes gentil i tot
apassionat, revela, aixt com el
räntic del Sol. la generositat
franciscana i el seis amor a la

'l'erra. la so ya submissid
Crist. Tole dos ränties s'acorden molt justament. En tots
dos. a més a mes, la paraula d•sl
Sant reve,Irix la mejor hesitas,
e no oblidem que la paraula era
'a mée humana i g enerosa arma
franciscana. Sant Franeesa
s'havia clonat al Crist. /lora MI
as donava a /a humanitat, amb
cordial efusia• 1.a paraula esdrvenia el lligam impalpable
que unia Criet i al Sant i ele
orells. La paraula ate Ilavis del
"pov e rello" reirohava 0 1 seu origen divi, cantant dolrissirna en
els versos i enternint les dures
entranyes del llop.
Tomas Careé,

Converses fil o •

lógioues

(Del neatre enviat essoeciel)
El moviment separatista de manera, des del punt de vista

Ithessenia estä estacionari.

del triomf, te poca inipartäncia

El Ilegidor recordara que en
Partieleu que molt abans de l'ex',tosió de 'l'obra de Dorten li dedieärem en aquestes columnes,
delem que l'esdevenidor drat movintent dependria de la decisió
que prenguessin els obrera. Això no era pas una profecia,
sitió que era una conseqüència
de la situaciú de les forces pu-

la soluntar:etat o leo u& voduntarietat de les adhesions, perque devela la força, la gent

litigues de les terres (101 Rin.
El que dèiem nosaltres s'ha rendial, perqué era fatal.
Si els Ilustres diaris poguessin ésser informats per altres
conductes que no fossin les
Agències oficiosos dais països

occidentals, el Ilegidor català
hauria fingut esment telegràfic
dels eontraatacs dels Sindicats
contra la primera presa d'A-

quisorä i de Bonn pels separatistes. Aquests contraatacs fracassaren, certament, perle
fracäs s'explica per hacer Bel¡rica u Franca romput la nentralitat que guardaren en la
primera fase del rnoviment. Si
la bandera rhenana pogue tornar a esser hissada a les cases
comunals d'Aquisgrä i de Bonn,
foto perque les tropes francobelgues guardareis les espatlles
dels separatistes.
Ara, al 'cap de vint dies, les
coses estan eom ect primer dia.
El moviment s ' ha encallat
davant la resistencia deis
obrera. Un fet nou no - més sala
(tonal: Franca i Bélgica, que
fina al dia de l'explosió del mo-

viment havien guardat les formes. i si b it jugaven la carta del
separatisme no ho feien ober-

tament, han decidit ara rompre
-clarament !a neutralitat i ajua
dar fortan. D'aquf prové el reconeixement, per part de Belglea i França. del separatisme,
a tot arreu on el separatieme
triomfi. Aquesta monstruosilat.
jurídica, veritable esforç per tapar amb una legalitat discuti - .
ble el top de torea net i pelat.
es Forganitzaei6 de l'anarquia
Rhenänia. i en definitiva vol
dir que Franca ele-anta obertament iota l'aigua al seu floh.

Malgrat tots aquests fets,

Un lector ens escriu que. segons el,
quan estar és usat amb la significació
de "habitar", és sempre pronominal;
aixi no es diria Esta al quart fis, sinó
S'estä al quart pis; i que, en canvi,
es din estar en expressions aun .V. estq
de caixer a la Diputació. Ileu's an i ums
cas de catar acompanyat d'una determinació de Roe, que no haviem comentat en la nostra conversa sobre els verbs
estar i ésser; perü que estar s'usa tausbé significant "habitar" is indubtahle:
"No és aquí que vitt el senyor X.?
—Un settyor alt, ros, eme ? Estil al quart
pis; però ara no l'hi trobara.."
Potser estar recula davant estar-se,
i podria ésser mot loé que tos causa
d'aquesta reculada de estar Fús creixent de estar per isser en el sentit de
"trobar-se (en un lloc ) " : el qui diu
o está habituat a sentir a dir Estan al
teatre en lloc de Sit al teatro, facilment renunciara a dir Esta al quart
pis en el sestil de riei al quart pío. i,
si no diu Vis dirá mes aviat Sentó
que no pas rst,i.
Però que es di g ui. signiiicant "habitar- . est,o, o estar-se, això té escassa
importhicia ci compensació del fet
que denuncias : cm, i que, segons nosaltres, catira que combatéssim a altranea : el fet Minorar estar CO bloc
cte ésser significant "trobar-se (en ami
llocl". Cal que vigilern atentament
nostre catalá i procurem d'esmenar-nos
selle-e que ens adonem que anem a
dir Estar al Patee, Ni estaca a casa,
Estaran darrera aquel 1 bocee, etc., en
lloc de SU al teatro, No era a casa, Seroa darrera aquel, Gane, etc,

P. l'abra

La Política
CONTESTA ELOQUENT

El periòdic d'En Sala, de Terrassa,
La Comarca, publica mis comentara
criticant (a yesiiii dels darrers Ajuntameras d'aquella ciutat amb mojarla eataiEm aa:gt benvolgut roIlega El Dia.
de la 'visteis-a cititat, li ha contesta de
la manera /Os eloqüent, és a dir, am?»
dados concretes, de les anals reglara
que aquells. A juntaments, del mg ter

çel. (Minutero' tina «anemia total de
L117. 091 14 7 pendes. 1 sei augment eel.
els ingressas de 381,778 154 j'esotro. '
Davant d'aquestes dadas,
rertanont que hi sobren el: eetettltlre.

qnre eón gravíssims i que justifiquen . sobre Pesdevenidor
d • Eurepa Iota els pessimismes
imaginables, el moviment rhenä no té encara un gas propi.
'1' n, el gas que Franca, fent Iota
els esforços i passant por dafl utet del que sigui, ti pot donar.
Malgrat el erane monetari que
es monja Alemanya, malgrat
l'estat fainolene de les poblanona del Rin, treballaties per
mesos i mesos de resisténcia,
malgrat l'esdevenidor d'inseguretat que plana sobre Mema-

nya—tres tete que sön les roques fortes de la propaganda
separatista i francesa—. el naoviment no es pot dir que Singt

triomfat.
No ha encara triomfat, pera
dignem de seguida que el trionsf
total deis sepa .ratistes da fatal,
sempre ben e//tés que a Franca
sigui un bon negoci aquesta fatalilat. Es pul paliar brin ciar,
cree; la qüestia ei posa d'a-

questa manera: rent einquanta
mil soldats franco-belgues en
yen de guerra armats a l'últ ima
moda militar, disposant de mitjales Inacabables, ahnte a quinze o vint nsil !lomee que segueixen a Dorten, contra la poblaeid
del Rin, eompletament desarmada, passiva i afamada. El
triomf no pot pas Asser distastit. Es sin fet fatal que tinctrio
ceg.urament 1111 procés de gPAtariM1 lenta, perle que ft! cap d'avan .samposare amh fotos les
SP.VP3 cemseqüeneies.
No cree pas que es pugui parlar de mes de quinze o vint mil
srparatistes, sobre una pobla cid de quatre o cinc milicias
d'habitants qua! es la poblacid
de Rin. El moviment ha tingut
compre un aire misteriós i maOstia, i les Multes d'adherents
no han estat mai públiques. No-

meis chau conegut els nonos deis
"hieden". Malgrat la clandestinitat ste l'aparen d'organitzacid
del moviment. ara's'lla vlst clara la 'say a exigiiilat numerica.
De manera que fargument que
ha ' fe la premsa francesa da
Que Franea es posa al costat
del separatismo per defensar el
dret deis pobles a disposar
d'ells mateixos, ets almenya prematur. Jis %morera si demit el
moviment &gafa mes. »e iota

slauria de sotmetre, si no li
plau, per torea:
Els separatistes han creat ja

un principi de gavera. Dorten
1 31atthes, amb ei nons de comissaris . caps del govern provisional, sitian posat al seu davant. La zona franco-anglobelga d'ocupació estava
en quatre seccions per als efe s:feo de la propaganda separatisa
ta. Cadascuna d'aquestes eones
tenia al seu davant .un "leader";
Deekers
del comerç d'Aquisa
operava a la zona belga.
Smeets, periodista de Colònia. a
la zona anglesa; 3latthes, del
comen: de Dusseldorf, a la zona
nord-francesa; Dorten,
tual universitari de Malenca, a
la zona francesa meridional.

govern provisional loa nomenat
a fassithard comissari per a la
zona belga perb no ha pogut
prendre la forma de triunvirat
perquè ele anglesos de Colònia,
no tolerant separatisme a la
seva zona. han impossibilitat,
]'ascensió de Smeets.
Les coses, avui, estaven
El govern de Berlín es traba:
davant del moviment en una
posició tràgica i an g oixant. Per
un cantó, la situació general
d'Alemanya impossibilita fer
per la població del Rin qualsea
o el cresa profitosa. Ni) te•e ni forero ni mitjans. La situada general. cada dia mis desesperaa
da, es projecta sobre la Rhenaa
me- 1 atxt) és una font de proa

paganda separatista a bon mera
cat inexhaurible. Aquesta impossibilitat de Berlin per intervenir en . els afers dol Rin, es
nada que material, morad. No e3
pot dir que a Alemanya hi hagi
gmern. El govern en realitat.
és una tertúlia. Cada dia es ceuneixen a l'entorn d'una taula
uns quants senyors i discuteixen
sobre les coses que passen, Pera aquests senyors no poden fer
res perquè qui té la foro tuna
els obrera, els grans industrials
i PeVercit, davant etat moviment

separatista, l'exéreit leo hi pot
pas intervenir per definirbi.
L'atila indúslria tampor, perquä
el seu cone g ut i elästie patrioa
tierno li Higa les mans. NOMé3

els (decae poden fer alguna
cosa i són els Unies que fan.

Però el seu papen davant els
veritables extreme dia problema, que hem exposat. es redui,
rä, mäximurn, a retardar la
separació final,
El gavera, par ultra part,
pot pas posar més bastons

a

les rodes de la palitica de Eranea al Rin, perquè com mes n'hi
seran les meposi mes
sures que por retorc ió osteendrä
per
possibilitat,
Franca, i mes
lamut, dc fomentar, indireatament
Sobra de pinten.
De manera que Berlin esth
avui presenciant la de e membracid da la part mt, s rica—moral ment i tuaterialment—d'Al e m a
amb els braeos plegats. -nya,

Josep Pla
Berlin, octubre.

LA SITUACIÓ A EUROPA
La vetila de la guerra civil.
Baviera es plena d'armes 1 soldate que es preparen per marser contra Berlin. Ele nacionalistes es propasen d'establir una
dictadura dretista, *erg no es
proposen també restablir la monarqula. El capita Ehrardt caerceix Ja una mena de 'dietadura
a Munich. Altrament, nombrosos nuells da monkrqules, disteminats per tot Aiemanya, a la
Frutal. Oriental, • Pomeränia,
a la Balee allbsia, «tan d'anota t. a llançar-s • al (mimar avis
sobre l'Alemanya republicana.
Sembla quo el generad Von der
Celta comandara les torees de
la mesen.
de Berlin ha Han..
El O
gel una proclama dealarent ale
setas enérgica propósito da Paslatinela per defensa: te Oontr.
titueld de Visymer.
El Govern M'adate be trande
un ultimattum a Bulgaria Nananant satletseelone par letstam
tat »Me a este
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Subhasta de mercadees
1.a Componyia de :11adritl a Saragossa i Alarme fa avinent que el
dia E de l'actual linilra lloc la venda en pública suldnista a l'estació
del Morral de diferents mercaderies que no Ilan eslat retirarles pele
seus COnsignataris.
Les persones que desitgin concórrer a l ' esmentada subbasta poden
sollicitar detalls a l'esmentada estaCió.

Bolis del

Arittetta mati ba tingut lloc a la
Sucursal del' llame d'Espanya l'empréstit i canvi dc bono d.1 Tresor a
auy.

L'esmentada sucursal s'In vist
força coneurreguda, i el sen personal ha treballat iucausablement per
donar iota classe de facilitats. i per
iocasionar les menors moEsties al
degut a l'aglomeració d'imponents, essent imposaible donar un
pu dios Pesnacatat leca'.

OR

3.430,0110

i nesset eS.

Ingressos de la Companyla
deis Ferrocarrlls del N. E.
De l'o al 20 d'octubre proppassat porta un augnient en la seva res
captaci6 de 6)05 .891 . 43 pessetes vista la mateixa en les esmentades dates de l'any 0022.
De 1r de gen« al 20 d'octubre
proppassat porta un total d'augment de 9.584.7551' 20 pessetes vista
Pesmentada recaptació en les «mentad« dates de Tany lyeu.

Banquera

BitIleta
Francesos, 43 . 20 per 10u.
Anglesos, 13 . 5o pessetes.
hallan:4, 3340 per 100.
Belgues, 37 per 100.
Suissos, 133 . 70 per 700.
Portuguesos, 1 1 25 pesseles.
MI-triaca. 00125 per 100

Holandesos, 275 pessetes.
Suecia, 182 pessetes.
Noruega, 1 pesseta.
Dinamarca. 1 . 15 pessetes.
noma/tia, 320 per 100.
Turquia. 3'31 pessetes.
Estats Unas, 747 pessetes.
Canaria, 7 27 pessetes.
Argentins, 2'33 pessetes.
Uruguais, 515 'almetes.
Xileno. o'75 pesseres.

Brerdienya, 000 pessetes.
Boliviens. 177i pees.

Peruano. 25 metete..
Iporagoaia, 010 pemeteo.
3 aponcao., 231(1 oceoetem.

Argelino, 4220 per leo.
Egipte, 3350 pessetes.
rilipioes,

3 pemetco.

Alfons, 140 per 100.
Unces. 12950 sor 100.

4i

2 duros:, 139'741 per 100.
1 dore. 139.50 per 000.
11200 sor 100.
Frone0. 139 . 34) mr

1.1inres, 35 . 7.0 pessetes.
Döllars, 720 pessetes.
Cubil. 715 peeeetee.
Be.ii eh non, 143 per 100.
'VeneNtuthr. 12.5 per 100.
Nlares, 17250 per 100

Mercats
n• -

Mercat de 'fanega
Blats Manes, de 4450 a 45.
litem roig força, de 45 a 4550.
Ordi, de 28 a 2850.
Moresc, de 36 O 37.
Favons, de 43 a 44.
Alials, a 14.
PTCUS per pessetes els ion quilos.
Vills del mis, de x6 a 18.
ldem d'Aragó, de 30 a 35.
Alcohol, a .225.

Misteles, de 50 a 60.
Anissats, de 13 1) a 350.
Preus per pessetes els roo litres.
Oli, a 9 pessetes quartà.
Ous, a 425 pessetes dotzena.

Metge agregat dele liospitals
J. de Llobet Ras
1 Drenes. Consulta de 4 6.
económica

d'It

a

O.

Sanls

i Eigellicrt,

Treballanc a la fleca i pastisseria
"Forn del Cigne", del carrer de Retal, irisen Valles Mtuiros, de 18
anys, prellgut mal antlt una tiniquina de Pastar pa, la qual Ii agafit la
llifu dreta.
Al dispensari de la Universitat se
li apreciaren ferides greus a tres

dits.

blat; 5 de forma.

Sale! i Torra germans

Rbla. de les Flore, 1, primer,

• .0..5
Y1 ALER:a. NIATARO

ves Inés notables creacions.

J.

Paria. Gola,
Consulta

JCIES 11.

Gaseta local
Sor.

alongetes.-Pel que fa referimeia al preu de la elasse :Mallorca, sumida talment 1 111 mercal. de Calaf. No Iii ha cap
reeeptro • que doni Uil prell
Els Ir- ri 3 nntats d'aquest 1)1 , p 11111 responen, no obstant, a operacions tetes.
Els til t r,s gener00. se/1s ., v:trlarp...
La subscripciä lIS estat importain. Baceta ingressat en /fletante
71.853.500 pessetes per canvi de
bons del 4 i mig al 5 per /no pessetes 68.847,300, i de reenlbOrSOs so-

Fabricant:

bisbes i märtirs, i Florenci, confes-

Mercat.--Çonlinurt ani- mal en el que fa refenMeia a la sessió d'hir.
fearcisc. - Elufg ejit una mica aquest gra. Hern anofat operarions de venda per vagons a consurnidors forans, al preu de
ha arribat el vapor "Ouadiano", el qual ha deixat al nostre imrt una partida d'unes 690 tones aproximadanienl.

VALODS QUE ES COTITZEN A
LA RGASA DF. 13ANCELOUA I
NO ESTAN INÜLDS013
i1 LA COTITZACID OFICIAL

I

•nn••••••n••••n••

35 de blat; 4 de [Orilla.
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matanne.

ESTACO M. o. 14.

Manas arrugata alta/mates 44/40 de
manos tirro g ate ;M'enlates 48/50 de
manee arru gan allarnalea 53/54 de

can!.
I

VAGONS ARRIBATS

CEREALS

BANCA. CARVI, VALORS
hambia del Centre, núm. 6
lei e lons 12130 . 12;31 A.
SiRnsramiswensuagewmermommo

referencia a A gencia Heltos.
luneto 67 1. 140011110 do les Flor,,

7 1/2 a 8
7 " 7 1/0
-. 0, 1/2
4 1 /9"'
7 1/2 "
"

prr a la p e n111 .01a. ennrhent el
13: 4 de 1 e 1 0110 I novela/s. al T1Pres q rs rasa important. Indispon,sam„ Asser jOve i [le bona pce,cnCia. Ron SOil I comiO416. narantida
la re-, erva de tOtes les Olerl a s, gnu
han 11 • 0er l'eles Ir eserll indi1111111. 13, primer, primera.
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Podcu comprar calcat cornpletament de franc. EsplènI did Bazar. 71, Salmerón, 71
A les deu del ntati d'abir ‚i n
vidu peneträ a la Ileteria d'Antónia
Aguilera (l'arrue Ubach, 30), apopessetes que hi haderant - se de
ia al caix.3 del mostrador.
L'estile:1EO individu fou detingut,
resultant dir-se Rant0n Pont i Cer-

vea.
Nornés se li trobaren 14 pessetes.
Jaurne Sistacs Pujol,

de 74

anys,

al carrer de Tort litigue una basca.

l'ou portat al dispensari de Sano, on
morí al cap dd poca estona.
Sembla rple la se r a defunció és
degluta a mort natural.
Enric Vila Sastre, tle 7 anys, fou
mossegat per un gos al peu dret.
Bautista Ventura Torres. de 26
fort ala:trua a la
lord del Be, per negar-se a. baixar
del carro guau un noticia taba li bu
mana.
1,i va dir una pila de coses gruisudes, i al cap d'avall bague dc baixar per atizo' al quarterct del dis-

anas, promngne un

triete.
Provii1Cncia Marsal. c l e 5r anys,
iou atropellada per una tartana, que
Ii produí ferides a tot el cos.

Una representació de la Seccid
Ornitológica de la Socictat Protectora d'Animal, i Plantes de Cm:ah/aya es persona, ditunenge passat, a
1.es Planes de Vallvideera. comprovant que molts deis tirs t le colon'
installats en aquell lloc funcionen
infringint la vigent circular governativa que prohibeix els estnentats

N9V A UN13 . 6

O

A les cases dels senyors es hen d
Champ-Sors, etiqueta y erta. sec.

tirs quart esliguin constitults per

aus lligades o immobilitzatles.
1.21 dita representació, auxiliada

per la guiirdia civil de servei a resmentat paratge. requerí els propietaris dels tirs que retiressin Munediatament els que funcionaven amo
infraecid de l'esmentada circular. al
qual accediren aquells, comminant
amb formular la corresponent demínela en cas de reincidencia.

A l'Arenen Encielope. die Popular,
ultra els cursos preparatori, Aritmosca. Gramàtica castellana i cata.
lima, Calcad mercantil, Francés, Angles, Esperanto, Lectura artistica,
Piano, Solfeig i Taquigralia. ha
obert una nova inscripció per a una
classe preparat0rai d . ingríts a I . Escola Elemental del Traban, en la
qual es cursaran les assignatures
Gramática catalana i Aritnialca,
rnitjançant condicians ntolt avantatjoses. Per inscripcions, a la Secretaria de l'Atent u. Carnie, 30, de nou
II 01120 de la vellIzt.
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llihrei scrral

3 - Randa de Sant [ere - 3 1
Gran assortit dels célebres bombons, espe•
1 tat Lie la Casa, a Pes
el quito.-set12'50

L'Acadima i I.aboratori de Ciiin Y'
cies !dediques de Catalenya celebrará sessió científica avui. dimecreo, dia 7. a les dett tle la nit, en la
(mal els doctors Rodrigurz Arias i
Mutis faran la coniunicaci.,. "Contri- 1.
bucions a l'estudi del radiodiaent',stic de les compressions medulars".
RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
rada dia te dansant de 5 a 2/1
de 8. i dinar a l'americana. Je
9 n 11.

r
Per a denla anuncia el Coliseum
grano novetats, puix ultra la luanguracid deis "Dijous infantils", (Iris
quals ja van/ dir quelcorn en números passats, i en la goal presentara
la seca "SeleCci0 Cáete", formada
per pellicules .apropiades per a nens,

Im

it

Ii

estat presentada una denúacia
al Miar per part del senyor Enric Duran, dient que va remetre ge
subjecte per valor de-nersau
Ha

1.3 11 0 pessetes, estenent aque..' al

venedor un xec per l'esmem
onantitat. En anar al Banc a i -lo
efectiu s'ha trobat amb la sor.resa, molt desagradable, que el c mimador no Si tenia cap diner : . el
coneixien.
Estere Hostench, gerent del
Rural, situat al carrer de Bailt
denunciar a Alfred Planas, acu
lo d'haver comes una estafa
rada en 11,100 pessetes en una enda d'o/is.
El Planas ba estar detingut
'QUIMERA DE ORO". - sabb
de moda "MARYCEL"
El propietari d'una fabrica de
Barcelona Ira denunciar l'ex-arre n
finos. per extralim i -datri'nucs
de funcions. exacció illegal -taei
estaf.a de 7,700 pessetes.

Smiyorela tlepond en 1 a oatalana, do IR a 20 anys. falla per
a la venda al detall. Di 71 e1r
ofertes per .rsrrit. donant 3111plirs referMleies. a EL 1.01: VI1E,
Tomda de Sant. Pere, 18,

Riquissinies xocolates a
Ptes. 2, ?`50 i 3 els 400 g.
Gran assortit ami) ob.
jectt s i capsis antbboin
bons 7rOp7es per a ea- sametits i bateigs

ti

A L'ACADEMIA DE BONES
LLETR ES
En la sessid celebrada el dia
d'octubre, despres del treball dcl se•
nyor Ferran Vall. del qual donasen,
Compte allir. racademic senyor
reras i Bulbeita dona noticia /ah-40 3 .
fica dels bisbes Bertran, Ponla . '
Sanjust, explicant les persecnciens
de que foren objecte per segui r la
causa de Farxdue Carlee d'Austri a.
durant la guerra de Successin.
Ilurs antargors en el luctuós erikg
(Paguen histäric fet.

1

ti

II

¡m'Acres 7 de novembre 1923
-

LA PUBLICIT tT
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ES REPARACIONS

1S TRES PIRRE PER DECIDIR
1,1

counaCIINTRIIII DE PM

uNA VISITA DE L'AMBAIXADOR FRANCES ALS

ESTATS UNITS A MR. HUGHES -:- EL PROJECTE
FRANCES D'INVITACIO -:- L'ACTITUD DE BELGICA FAVORABLE A ANGLATERRA
l'aris. 6.- Comuniquen de Nova
yot que Eambaixad, francas al,
Estat Unu s ha llinrat una nota al
Gorern itordarneria.
La veritat d'alma és que el senyor
aaserand, que acaba de tornar als
asma- Units, visiti ahir Mr. Huoes. ministre d'Afers estrangers, i
ate eä les condicions de raccepació iranceaa per a la reunia d'un
comi t é. de perits, pera no hi llagué
asrament de cap document.
Alguns periadics han anunciat que
ajen augmentat les reserves iranases. Aixa és inexacte i la reserva
a qua es parla a propasa de la
asa r era ten enden des del comenalune No cal pas dir que els pe¡:, ts eecarregats d'examinar la capaalt actual d'Alemanya no podran
asent ir la legalitat de l'ocupació
O nce-belga ni els contractes tempefaiS i particulars entre França i
as industrials de la Ruhr.-Radio.
6.-L'onl revista
ej ue ! ambaixador de França a
aque,ta capital, M. Jusserand,
la relebrat ara) el ministre YA.
hrs estrangers nordarnerieä,
liughes, dura prop de tres
tc, res i foil en extrem cordial.
El corresponsal a WashingVa de l'Agència Ilavas a Parit (Ten saber que el senyor
jusserand exposä el punt de
esta francès. detalladament.
El senyor Hughes féu diver9s preguntes, per ubtenir pretisions respecte el programa a
iuè hagi d'ernmotIlar-se. en
.piniú de Freno, la serie de
:ebails que tutti crencornanare a la Confererncia de prrits.
A aquestes preguntes, és molt
..:sdible que el senyor Jusse-1nd contestarä àmpliament en
ts próximes entrevistes que se
De passada el senyor Ilughes
.1.11a a coneixer al senyor Juseand les prineipals idees del
tkv o rn amerieä, cl (piel sernbla
nellnar-se mes bé cap a una
nplia informació sobre la caeitat ile pagament d'Atentaya; però, malgrat això. no sha
de r-;tutjar la idea que els nrlents expcsats pel senyor
,isserand respect e les redores i garanties demanades per
• Poinearé han d'influir moll
)licitement en les decisions denitives que s'adoptin per part
'el Govern deis Estats Units.
El senyor Hughes es dirigí
rnmediatament a la Casa Mana a posar al corrent al prestren' Coolidge del que es tractà
en la reunió-Hayas.
EL PROJECTE DE CARTA-INVITACIO DE FRANCA ALS ESTATS UNTES
P .ris, 6. - Se:rime el correspon-al del 'Teta Parisien"
Lotelees en el projecte de carta
d'imitada') als Estala Units, preóer -..t per Franca. s'estipula en
qUe la Conferencia de
per - haurä de limitar el seu
trep .1 a Vestpdi de :a capacitat
.. n ,:ateent d'Alemanya;
:nt7 • ;:ra en cap cae substituir
da.aeart forma la Coruissid de
Repacione, i haut ifahst smiese
iiseutir Ir> tniestia de Eotut,:; . •; de Rular i els acorde
tue - gin estat o pugna) ésser
conc--tats entre els represente Franea i els grans inls a:ernaeys. - Hayas.

El. t-. )VERN BRITANIC NO HA
P,ELUT ENCARA EL TEXT
lEflt \ L DE LA RESPOSTA
FRANCESA
..es, 6. - Ahir no havia
,acara al G Ivern br:tä.
. Clofieial (la la resposoa
a a Anglaterra respecte
: p d'accid del Comité de
edheixent-se solanient
:in verbal trames de Pa1 . - r frieron. Aixf que es rehi
lext ser examinat amh Iota
rara pa' GahM a t i tal vegada
Ser a Conf o rrnein Imperial. per
tR I de decidir sobre la invitad()
Units a participar PI/
• i r -• • U,S16 restringida que M.
'reaara accepta.
Pe r nitro banda, s' e sap que el
' ove n) bel g a continua sostenint
?P r eornplet el punt de vista
tir itänic. - Radio.

g

'N ACORD ENTRE BELCICA,
ANGLATF.RRA 1 ITALIA?
a-E1 corresponsal de rAtirnia Reuter a \Vashington asse?Ira que finalment s'Ira arribat a
arord entre Anglaterra, Bèlgica
per tal que el Co mit.:. de p:!
portar Ilimement a cap-'pugi
tna enquesta detallada i completa
af erent a les reparacions.
Ms cercles oficials de París no
té confirmació d'aquesta nota.vas.

Eo ES BEN BE UN ACORD
Ladres. 6.-Centra el que deien

artes neticies trameses des de Wasrtofl. és inexacte que hi hagi cap
d entre Itälia, Belgica i la Gran

EL PROXIM ORIENT

LA DISGREGACIÓ D'ALEMANYA

Bretanya, referent a la Conferencia
de périts.
Italia i Balgica accepten, amb poque, m,xlificacions, el projecte
vitacie als Estats Units, redactat per
Anglaterra.
El Govern anglas examinara probablement cannä la contesta de M. Poincara,
1:Agalla:a Reuter du que la respasta francesa suggereix que la Conferènc:a de paras examini la capacitar de pagament d'Alemanya per un
perlado d'anys hntitat, dc conforman
amb el discurs que el senyor POillCa71;
pronuncià diumenge passat a Nevera
La contesta del Govern irancès no
precisa la durada daquest periode.Hayas.
LES RELACIONS FRANCOBELGUES.-UNA NOTA OFICIOSA
Brusselles, publicat una
nota oficiosa assegurant que no és
cert que hi hagi tivantor de relacions entre França i Bèlgica, la
qual continua compartint el punt de
vista frances.-Havas.
EL "ECHO DE PARIS" ES PARTIDARI DE L'ABANDO DEFINITIU DEI. COMITE DE
PER ITS
Paris, 6.-El "Echo de París" es
declara decidit partidari de raband6
definitin del Comité de Perits, que
no és 111éS, diu, que la continuació
d'una politica de reparacioms intentada Inés d'una negada i especialmeta en la reunió de banquers
rany 1922, la qual reunoa no va donar cap resultat präctic.
La politica de les reparacions ha
de dirigir-se no a valorar la capacitat
de pagarnent d'Alemanya, sinó a valorar la capacitat que té l'esmentada
nada per entre un emprèstit, la qual
ci ea constitueix una qüestió molt diferents.-Radio.

LA VETLLA DEL COMENÇAMENT DE
LA GUERRA CIVIL
forces nacionalistes es concentren : Van der Goltz comanarä l'exèrcit de la reaccié : Dictadura o monarquia?
Berlin prepara la resistència : Una proclama
del Govern : El Palatinat s'adhereix
al moviment rhenä

Les

•_

Franciort, 5. - Les forces nacionalistes es concentren, disposades a marxar demä per colaborar amb les trepes d'atac d'Erhardt i Lobjecte deis quals és enderocar la Repaa
blica i restahlir be una dictadura nacionalista, bé la monarquia. L'orgarlitzacó Joventut Nacionalista va rehre
anit paseada l'ordre de mobilitzacia.
El general lienzke ha revistat a
Murtzree, a vint-i-cins quilòmetres de
Berlín, un important coa de trenes nacionalista:e.
Altres bandes nacionalistes estan daposades a Pomeränia, a la Pritssia
Oriental i a la Baixa Silassia.
Els barons de Pomeränia han enviat
a Baviera dos delegats per coordinar
la collaboració amb Von Kalia-Radio.

Als fabricants dele voltants de Cahurg seis exigoix que concedeixin licencia a Ilurs obrers que pertanyen a
les Associacions de Hui:a. Els allistats
són alimentats u cobren altrament un
jornal diari. Als pobles es fa la requisa de queviures ea ternas de guerra.
Les orgaaitzacions han invitat el Govern de Munich a donar immediatament l'ordre d'avançar contra Turingia i han demanat que es nomeni dictador al capita Ehrardt, el qual
exerceix a la comarca una mena de
dictadura.
La policia baveresa no impedeix
aquests maneigs, ans al centrara presencia ami, simpatia l'arribada de vagens enters contentlit armes, i les concentracions de joves.-Radio.

MOVIMENTS MILITARS

EL CONTINGENTS BAVERESOS
Berlin, e. - Segens Reta, només

ARRIBADA D'ARMES : OBERS
SENSE FEINA QUE S'ALLSTEN
Berlín, 6. - L'enviat especial del
"Montag Post" telegrafia des de Cohura que aquesta ciutat. que s'uni a
Baviera fa urea anys, ofereix un aspecte completament militar. Continuament transiten pele carrers autemabils
i motos conduint militars d'uniforme i
arnh armes. Als das hotels de la cima:
on s'allotja el calarter general de les
Associacions de Lluita sóni continues
les anades i vingudes.
Les Associacions de Lluita representen en junt des regiments i tenen
a mas a mae reserves ben armades die.
penibles un tot moment Les Associa,
done lleguen tenir caracter illegal i
preteneu pel contrari estar «ganandes pel Goecrn baveras.

INTERMEDI GALAN7

Humorisme i prehistòria (1)
No fine cap inconvenient a
confesear, senyors profeesora
Bosch Girnpera, Seria Räfols i
Lluís Perico!, que rarament
agafo la ploma per CSerillIT
contra el sentit comí!. Els inerte
escrits, que sún, per la nieva
dissort i la dales altres, innumerables, altres qualitats no littdran, per() el que es un respecte quasi fanatie per la realital,
ningn ele el pudr negar. Vostrs han eregut que jo, en un
dels meus am lides he expressat
una opinió .subjectiva sobre la
prohistbria, i han escrit una
nota polémica sobre aquestes
planes. Ele agraeix o la ti ii tite
aquesta vegada rallan %olgut
donar, com els estae agrait de
totes lesjilbseivacions que em
vulguin te. públicanient u privadamenf, perö ja cm dispensaran Si ele die que la primera
lliçó no m'Ira fet tu fred ni calor i que en canvi trobo cada
dia !mis encertats, sobre tot a
través de la aova räplica, en>
conceptes que vaig escriure en
el meu Jo no he llegit
mai cap adiete urea, perd he
fet una excepció ame l'atilde
crit lenI, I els confesso Que anta
agradat t'ore)), perque da un article molt natural, molt dar i
d'una exactitud maternätica.
Vostrs recordaran que en
aquell adicto faig nut utac a
fons contra la ciencia en general i contra la prehistòria en
particular. La Mimen), al nieu
entendre, senyors profeseors,
no és res mas que una manera
de viure t de (lanar pa a la familia. Fli ha tantos eiencies particulars con) misteris
hi p e, i hi ha tarde misteris con)
maneras de guanyar-se la vida.
Jo això Ito respecto cota el prii de la prehistórin
com de Eastronotnia ahmenticia, en fine un gran reincide, de numera que nixe es
ben clan. Ara. que d'aquí a les
seves cnuicluusiout ii ha un gran
pas, que jo no pile damita
I ho comprendr e n merque
no el pite donar. Si vostäs ara
vénen i daten:
-.‘ra parlaren) de la prehistória.A mi el mol fet de sentir
aquestes permites. jis ent fai r'dar el cap. I em roda el cap
'mutar qeiiiui vostes diem) Miró,
tots plegals entren) en un terreny completateent ineontrolabto. No solament ji vaig 1,enut.
sin() que van vettuts vostrs. litt
aquest terreny la me y a ignie.
rancia esta en propurció geo-
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almenys, de la so y a itnpunitat, de la seva imagiatteia
de la seva fantasia. N.- hi
res segur, en armen terreny;
tot as possible. Vostès em
explicar tota una civilittacid fent auatre joes inalabars
aria) quatre plats, elles o desvals. I jo, pobre de mi, no pue
explicar-los Cl que va pasmar
atrir a la cantonada del mea
earrer, perqur no tino ni platS,
lli °Ves ni destrals1
Aquest exemple, no el posava
en et mea aitide, perquè es
massa fäcil de posar. Yeti) posava l'exemple de l'astronoinia.
Si ve un astränom i eni diu que
/a Hura de tal estrella tarda
trenta milions d'auys uni arribar a la terra, jo, honradainent,
no puc creure san') que aixü de
una cosa que no té ni solta ni
volla. I de In inateixa categoria
sidi les seves induecions, deduccions, comparacions, imatges i fantasies brillants i suggestives. Hauran die convenir
a nil) mi, senyars professors, que
le bastant. 'natal hacer arribat
a fui' l'aquestem Miestions tan
agarrotes pels cabells una [minera segura de guanyar-ae 111
idll. Delilittlar-105 111' 5 , paleta'
ten ia exagerat.
id,11 n 1
La SPVil
guulents que reforeen la no.vii
,,pinió, .liniesta mena de batalla fuina , les nacions que vostrs retreta-o), 1111 fet que es
pot observar a toles les hisPries ele la eianein que misallees hein llegit i que tlemoslrit
elm esforeos que s • Itiiii fet a les
micione eivilitzedes per artillar
PIS
rs imposar la prellistbria ,m
1111:1 n 11 . 1 1 13 1111ftillUS de 1;1 m'en).
De tata Manera modossa que as a Alemanya mii d'amiostes coses s'en (Sal) un niu,
perque als francesos S'lli
tititu Cli'die.di tut passeu tresser,
des (fri punt ti vista dele rosallals inme i n at i tis , uns alemanys
fineassids. Que Lope dt Vega i
alolina lamba salti deAtgole
gust. l,ni (piesdieliveni 'Ente!
ist tiunu, senvorm.
tió u s es l)utu
Que un rei dilata foja eollecchl
Aquestes
.le destrals 7 Moll
afieions ni, van pas plit it. Il
Vil assor 1111 Xill11.11e.
1 ja
die (111 1% deix4
que oserigui
em dispensaran
aixt, amb uit to una mica es.
quinent, pele és que loto
mimesis arguments em fan el
innteix efeere quo si vostrm eilt
el
volfzuessin demostrar que
ornyor Ilecolons es un gnu/ lio-

arriben a sis mil cls irregulacts bann'
resol que sa ltan concentrat al Nord do
Baviera.
Segons el "Montag Post", sembla
que han ocupat el pent dc Rodach. A
Kronach, la policia baveresa ajuda els
irregular!, havent-s'hi enrolat nombroso: obrero Sen5C feina.
Noticies daltres procedencies anuncien que probablement el cap d'Estat
es procluira el dijous que ve. assegurant-se que amb aquest mitin han partir vera la frentera tres regiments de
la Reichswelin-Havas.
VON ne:R Gourz MESARA LES
FORCES ALEMANYES
Xioago, 6. - Telegrafien de
Berlins al diari "The 'fribune"

me perquit fa colleccions do fototipies i que el senyor Camote
es un benemerit de le pätria
perqur posserix la mes completa eolleceid de eap-i-cues de ia
dreta de l'Eixampla.
l'anibé (robo molt natural
l'afirmació segona del sea eseral, aixa as, que la prelli.stória 1, els fa perdre l'hum o r. Es
(Alti que tar ala fa perilla, l'humor! Si el perdossin serien ,ins
desegrails. Pensar, pe p e, que n ,1
que a voslas i als quatre andes
setts que s'hi dediquen, els diverteix enortnement, a les altres persones no PUS eilVort
gens. Sabre tot si insisteixen
niassa en la importància de
l'assignatura. hIrt tingut ocasid
d re veure i tItel udiiir eslats d'espera exelusivistes semblants als
seas. Un senyor eill volia convencer un dia que la cosa més
importan, del inM) era la sintaxis A l'alt jiti Ii vaig haver do dir
que lea sieves pretensions crea
escandalosos. Un nitre dia un
sabaler. a Zurich, va perilla) 10ta una tarda per demostrar-me
que no hi hatia res, en aquesta
torra, miel el cuiro. A les n'a
n'imite de la votlia Ii vaig dir
que era un ximple.
Sobre el tercer punt del sea
document, lii hattria molt a dir;
per axernple, es pudra) dir abra:
Vosta, senyor profossar Duscht
Gimpera dm4professor d'Histeria
Universal .1/diga i Mitja de la
Universilal de Barcelona i vosen ganarial, Prehistaria. Mea, al tuCh entendre, Os do
11111 gel per liebre o finn per
rostit, que es igual. I\ sé ,pie
voette és un especialista 1 un
trenie, meró jo oree que en un
pais Oil mt ostia per fer, n mni
u. caraionytt, As un barbaritat
respeeialitzaehi, ei no va ammipanyaila d'un gritix de t'altura
;24 , 110111h. crea, profassor
Itosell 1 :impera, (tilo AS !M'Ore1 j 'Al' quta els seus :t'Intimes silpiguen prehisIbria tu (1111‘! C0110fons la Ilistória dels ro
mune? Per si li interessa la nieva opittia, li diré (lile jrs 1•19!1:
MOR

111AS

al d, el segan.
II i !mural mol! a dir, encana per() CITI .
1101'1I d'ueahar aquesla .nota, (iut.
del Ini . 11 111111 rl, Iii t'atreva. Despril s del (lile 110 111 . 1le que
ninga 1 iutguu i drct u 'elreure'm
c l rol d'haver deixat qiiestIons
inemilestades. Jo havia atinad
n fonm 1 els metio polet»itzadors
era dentatinven ese/ariments aus.
lunut la terminologia i sobre quatre detallelm. Explicar una terminologia no té cap t'itere)),
perque ée hieren ffiell. He actarit uiI maul 'uncir, roma que en
errata numera era InultIt, porque
ja he dit que de d'una exactItUd

que el general Von Der Goltz ha
acceptat el comandan-wat de lotes les forces monarquques
eoaligades.-Havas.

LES EXTENSIONS
DEL MOV1MEN
Berlín, 6.-11; ha indicis per
suposar que es preparen greus
esdeveniments a la Prússia
oriental, Pomeränia. Silesia i
Brandeburg.
Els nacionalistes s'armen amb
gran iretivitat i es disposen a
enderrocar la República i establir ha dictadura de les dre-

tes.

Els simptomes que es noten
permeten assegurar que ele nacionalistes tenen el resolt propbsit de tirar endavant.-Hava e.

PER LA UNITAT ALEMANYA
UNA PROCLAMA DEL GOVERN
DE BERLIN
BerlIn, 6. - El Govern del
Reich ha publicat una proclama
per la qual es fa avinent al por
ble ella greus 1serills d'rdre interior que amenacen Alemanya,
afegint que el Govern de HMperi s'opoearh enèrgicament a
lot babad de revolució, i luantindrä a Iota costa la unitat alemanya.
Invita el poble a collaborar
ami; el poder públic per a evitar
la guerra civil, i acaba afirmant
que el Govern defensartt per
tots els mitjans la Constitucil5
alemanya, al qual fi les (orces
de la Reichswelir i la policia
seguretat compliran amb Mur
delire. (record amb el jurament
presa at .-Ilava s.
DESTACAMENTS A LA FRONTERA DF. TURINCIA DE LA
REICHSWEHR
Berlin, 6.-El Canceller ha declarat
que es traslladaran a la frontera destaments de la Reichswehr i impediran als destacaments irregulars tot
avene a Turingia.-Radio.
LA SF.SSIO DEI. REICHSTAG
ELS POPULISTES NO VOLEN
VOLUNTARIS
Berlín. 6. - En la sessió d'ahir del
Reichstag, el canceller Stresemann va
esposar la situacia actual.
La fracció populista del Reichstag
ha rebutjat el concurs d'alguns voluntaris que s'oferien a detentar la
República. Aquesta negativa Es perrilla
els populistes consideren que la Reichs
wehr ja és prou per salvaguardar-la.

-navas.
SAQUEIG DF FLEQUES A
BERLIN
Berlia, 6.-A conseqüència d'haver
augmentat els flequers en proporcions
considerable s el preu del pa de 5egol. hi ho hagut desordres en els barris populars d'aquesta capital. havent
estat saquejades algune Berma-Hayas.
posiciaa-Havas.
MULLER SUSPEN EI. PREFECTE DE POLICIA DE

DRESDE

Dresde, 6.-Ha estas suepès en el
scu cauce, pel senyor Muller, el
prefecte policia Schutzinger, conegut per les seves idees republicanes.-Havas.
LA SITUACIO A RHENANIA I
AL PALATINAT
Dusseldorf, 6.-Ahir fou proclamada la República a Edersheim i
Hocheins, a les immediacions de
Francfort. Una aasemblea d'alcaldes
del districte le Bingen ha ratificat
per unanimitat les decisirms preces
pel comissari separatista del districte.
El moviment s'extén ràpidament
als cercles rntralo situats a la frontera del Sacre.
De Colónia comuniquen que el
senyor Nlarthes ha conminar al Palatinat una campanya vigorosa per
atraure l'esmentat principat a l'òrbita de la República rbenana.
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DESPRES DE L'ATEMPTAT DE SOFIA -:- LES
SATISFACCIONS I INDEMNITZACIONS QUE DEMANA EL GOVERN DE BELGRAD -:- 48 l'ORES
DE TEMPS -:- LA POLITICA GREGA
Belgrät, 13. - El Govern iugoeslau ha enviat la sera anunciada nota al din Bu/Oda en
.la qual fa constar que l'ateinp
tat comes contra Tagregat militar serbi a Soria constitueix
un acte de caräeter politie . Al
metete temps. sol-licito del Goveril bälgar que presenti les seves excuses a la naeiti iugoeslava i a l'agregat militar víctima
de l'atemptat.
Ignalment &mana que es re-

fin honore a la bandera serbia
que s'obri una enquesta per a
descobrir i castigar els autors
del tel. i finalmeni . que el (lovern bulgares trzni al iugoes-

jan, eh concepto d'indernnitacid,
una quantitat que fixarä el Tribunal arbitral de La Rata.
El document acaba donant al
Govern de Sofia un termini de
quaranta vuit horas per presentar les excuses i retro els
honors que en la nota es demanen. - Hayas.
GRECIA MONAROUICA O REPUBLICANA?
Menee, a. - El partit ventzelista ha publicat un comunicat
en el qual rebutja un canvi immediat ds Constitucid obtingut
i
amb ci (oncurs
idea de fan preeedir d'un pleblscil les eleccions.
El cornunicat desaprova la
campanya encaminada a servirse de a yllestiö del canvi de
Conetitnri6. com it plataforma
electoral, i declara que rúnie
camf a seguir es la discussió
d'aquesta qiiestiA a la prbelma
.Assernblea Nacional. que tindrä
el dref de decidir o no respecte
d'un referemlum destinat a consagrar definitivament la forma

Gavera mas apropiada per
Grecia.
El Govern d'Atenes ha rebut_
jaL també la idea d'un plehisett
esperarà el resultat de les

de

eleccions de desembre abane
d 'intentar el problema de si la
Constilueld del pafs ha d'ésser
monàrquica o republicena.

II odio.
Avui arribarà el senyor Matthes,
per prendre el comandament de les
tropes que han d'emprendre una
ofensiva al Nord del Rin, que començarà aquesta seunana.-Radio.
L'EX-KRONPRINZ JA TE EL
PASSAPORT
Nova York, 6.-La "Xicago Tribuna" diu que el Govern alemany ha
concedit un passaport välid per a tota la setmana entrant a l'ex-Kronprinz d'Alemanya. D'aquesta manera
el fill del Kaiser tornarla a Atentanya quan els monarquies i el Govern
Stresemann hagin medit Ilurs (orees.
ELS ALIATS CONTRA LA
TORNADA DE LEN.
KRONPRINZ
París, 6. - L'ambaixador d'Al>
glaterra, marques de Crewe, ha insinuat al president Poincara la idea
que els aliats portin a cap una gestió coHectiva per tal d'impedir que
l'ex-kronprinz pugui penetrar . a
Aletuanya. Sembla que el senyor
Poincaré ha acceptat aquesta proEL SEPARATISME AL PALATINAT SEXTEN
Magúncia, 6.-EI moviment sepaiatista republicà s'extén per tot el
Palatinat.
Sala constituit un nem Camita.Havas.
ELS INDUSTRIALS ALEMANAS I LA MISSIO
ALIADA
Dusseldori, 6.-La interaliada cstä enllestint, juntament arnb
els industrials alemanys, els acords
privats referents als lliuraments de
què darrerament s'han vingut ocupant.
Els directora de l'explotació mancomunada franco-belga discutiran
aviat anal els delegat s alemanys per
arribar a tut acord definitiu.-Havas.
LA SEGONA SESSIO DE LA
VISTA DEL PROCES PER
L'ASSASSINAT DE
a'OROWSKI

Lausana, 6.-Aeui sita celebrat a
niatemätica. Dissimulin i
guin la emitid de perdonar-Ine
perqud la latera:OS da bona.

&me) Pl a
0) Fa ja molts dies que el nostre
corresponsal a AlemanYa, Josep Pla,
ens hacia tramès aquesta nota comestant-ne una filtra dapareguda.a la se.>
cid "El lector diu", signada pele professers senyors Bucch Gimpera, Serra
Rafuls i Perico. Ene semblava que
fins i tot respenent del contingut
quest article el seu autetr, era preferible deixar-lo inadit. En Josep Pla,
perú, insisteix, i nosaltres no volem
negar-uus al seu prec, permetent-li,
alar, de replicar el, seus illustresicontendenti.-N. de la R.
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aquesta Audiencia la segima sessió
de la vista de la calma instruida per
l'assassinat del delegat rus a la Conferancia de la patt, senycr Vorowski contra el súlalit haba Conradi i
el sen camplice, Polunin.
Al comenear la easia Polunin recaba tota la reoponaabilitat que damunt d'en pugui recame. Després
relata detalladament les atrocitats
sitie van eoinetre els Soviets al Can+
cas, les quals atrochado, afirma el
declarant haver-ne estat testimoni
presencial.
CaIll sigui, afegeix, que grin part
de l'auditor' es farsee per dones,
m'abstinc, per consideració a elles,
de descrlure els turments a que antmeteren ela Soviets a dues infermeres que eren presoneres eran In.
Acre seguir comencen a declarar
els testimonia de carlee. Uta d'a-

MOLTS OFICIALS DE Tu.
GUARNIC1O D'ATENES DEMANEN QUE ES FACE UN PLEBISCIT ABANS D'ANAR A LES
ELECCIONS GENERALS
Menes, 6.-Mes de mil oficials de
la guarnicia d'Atenes han signat un
manifest demanant que se celebri un
plebiscit abans d'anar a les eleccions
generals.-Radio.
EL MOVIMENT REPUBLICA A
GRECIA VA GUANYANT
ADEPTES
Atenes, 6.-Se bao que el inoaiment a favor de restabliment de le
República va guanyant adel, tes, no
solament a Atenes, sitió també a totes les provincies, on nombroses
gues de partidaria de Venizelos s' has
adherir al moviment.-Radie.
CONTINUA L'ESTAT DE GUER.
RA, PERO S'AIXECA LA CEN-

SURA

Atenes, 8.-Ahir fou 'tinca-

da la censura periodística. L'estat de siti continuara fins que
hagi acabat dl procés que s'instrueix contra els revoltosos,Hayas.
DIMISSIO DEL MINISTRE SE4 •
NYOR ALEXANDRIS
Atenes, 6.-S'ha publicat un
decret acceptant oficialment la
dimissió del ministre de l'Exterior, senyor Alexandris, per
haver estat nomenat delegat
grec en la Comissió de Reparao
eions.-Havas.
CONTRALM1RALL DETINGUT
Ateces, 6. - Ha estar detinr.it el
contralmirall Gudas, £x-ministre del
Gabinet presidit per Gunaris.
El cap d'Estat Major senyor Viachopalos ha rebut el retir, essent substituit per Mazarakis.-Havas.
EL GENERAL METAXAS DES-

EMBARCARA A VALENCIA
Londres, 6. - EI diari -The Star"
anuncia que el cap dele revoltosos
grecs, general Metaxas, ha aconseguit
burlar la vigilancia de la noticia que
el eerseguia. arribant a Messina en un
vapor noruec. Datli Ora reembarcat
amb destinada a Valencia. on ti la
intenció de desembarcar.-Havas.

quests és el senyor Dostowalalef,
general que ha estat dels exèrcits
antasoviatics de Denikin i de Wrangel.
Afirma ara les seves smpaties pels
Soviets, pera, no obstant. contestant a una pregunta maliciosa que li
fa el defensor, manifesta que prefereis quedar-se a Europa en lloc de
tornar a Rússia.
El defensor aleshores fa notar
aquesta declaració del testimoni. el
qual-diu el defensor-, no sembla,
en efecte, molt disposat a traslladar la seva familia al Paradis rail;
de Rüssia.
Després de desfilar altres testimonie s'aixeca la sessi6.-Havae.
UN GERM- DE CONRADI DETINGUT I EMPRESONAT A
MOSCOU
Lausana, 6.-Un telegrama de
Moscou declara que ha estat detingut a aquella capital i empresonat,
el gennä ihn Conradi, autor de l'assassinat del delegat rus Voroswaai, el qual procés es veu aquests
dies a Lausana.-Radio.
LA COalMEMORACIO DEL CMQUE ANIVERSARI DE
L'ARMISTICI
LLIÇONS D'HISTORIA I PATRIOTISME ALS ESCOLARS
París, 6.-Per commemorar el einqua aniversari de l'armistici, es donarà
pels mestres i mestresses una breu III«) el dia lo de l'actual als establiments
secundaris i primaris.
Es recordara als escolars que han
de recordar que durant quatre anys,
França, parcialment ocupada i arruinada. va saber , pera, animar amb
ecu exemple, l'esfore dele pobles lliures que van venir successivament a
combatre al costat seu. Seht inculcara la idea que per éster fidele als
que van caure, tote els iones franceses talaran la missia de conservar, defensar i enfortir una pau fonamentada en l'equitat. Seas dirà els nene esforços que ha fct després França per
tal d'assegurar la pau,per mitja de la
Societat dr les Nacieras. i per últim
%ele alentara a donar proves en tot
moment d'amor a lä patria i de fidelitat a la tradició irancesa.--Radio.
1;AFF..) DE LA SENYORA
VALENCI \ NA
Paris. 6. - La senyera del Rio ha
estat posada en Ilihertat sota fiança
de sis mil franca.-Havas.
HORT D'UNA SENYORA
DE CENT SIS ANYS
Oran, (1.--Ha mort a !redel de
cent sis anys la vfdttn Caterina
Furid, /escuda a Valencia *'any
1817.
Va tenir ante Bits 1 ha son-.
servat fins els darrers momeate
totes le asevea facultada.- Re..
dto.
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EL GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR
Han estat empresonats l'últim ex-alcalde
de Madrid i un tinent d'alcalde

d'aquell Ajuntament
PUBLICAT UNA R EIAL ORDRE PER A LA CREACIO D'ESCOLES I
REGULAR LA GRADUACIO DE LES QUE EXISTEIXEN

mes assenyalat als capa cocarregate del despatx dels departamenta ministerials, per a SOLmetre al Directori el non pla

orgànic d'administració central.
Un altre aprovant la relació,
que s'insereix de cornissions a
l'estranger mincedides pel mintsteri de Gracia i Justicia, i
disposant que quedin anullades
lotes les comissions I pensions
del dit departament que no hi
figurin.
Un nitre 14, fd. Id. de COMIRSions a Feetrangee colicedidee
pel ministeri de Marina, 1 dlepoeant que quedin anulladns
lotes les onmigelons 1 pensione
que TIO hl figuren-

Una reunió al ministeri
de la Guerra
Aquest metí s'ha eolebrat al
ministeri de la Guerra una reunió presidida pel cap del co_

neme
¡tan acudil a la reunió e1 capità general de la primera regió. setwor alueoz Cidros; el
governador dur
de Tetuan; els geniale cap de
neta( Mejor Central, senyors
Weylisr. Arda/111z, Ruiz Trillo,
tots els capa de secció del minisleri i Pla generals que formen el Direelori militar.
De la reunió no se 'l'ha facilitad nota oficiosa.
A l'ofivina d'informada de la
Presideneia els periodistes han
pregunta/ qui slavia traetat a la reunió d'aquest metí
al ministeri de la Guerra entre el president del Directori I
els caps de l'estat mejor central, director de la cria cavalana. infant Ferran, capità gel'Anal de la regia i governador
militar de aladrd.
Seis ha dit solament que els
reunits no haYien D'acial, de la
designada deis delegats governatius.

Un redactor de Premsa
Associada empresonat
Ahir al vespre fou delingut a
la Central de Telefons, i ingresbä a la presó, el redactor de ¡'Agencia Premsa Associada senyor Marian Sänchez Cano.
Fou detingut despees de prestar declarada) en les diligencies sumaríais que s'instrueixen
amb motiu de la publicació d'un
tedefonema.

A les cinc de la tarda ha areibat a la Presidencia el general Primo de Rivera, per tal de
presidir l'acostumada reunió
del Directori.
Els periodistes li han flemanat glle es poses en lliberlat
redactor de la Pretnsa eeso_
-jada católica senyo' Sänehez
Cano, empresonat per hacer
el

trames a Sevilla la noticia del
del general Cabanelles.
- queleem ines—obsernee el general Primo de Rivera.
—Si; deia que duia orares del

Niatge

Directuri.

_Abre—ha dit el preeident,
del Dieeeloripot /module alarma; pelee deixin la nula al nieu
ajudant i examinare el cas.

UN EX -ALCALDE DE
MADRID EMPRESONAT
Complint ordres del governador. han estat delinees aquesta tarda N'Une alcalde de Madrid. senyor Nicoli, i el tinent
d'alcalde senyor Joan (lerda

Revenga.
Role creu que el motel de la
detenció es el de les responsabilitats que els toquen per un
expedient que s'estä inst ruint
relacional amh les facultate del
cos de policía urbana.

LES CONSEQüENCIES
DE LES RESPONSABILITATS MUNICIPALS
Han ingressat a la presó taudel, en varan( del reeultat de la
inveetigade realitzteta, den egidors d l'Ajuntament de Cha-

u/afeen de la Rosa.

Els resultats de la subscripció d'Obligacions
del Tresor
ES coneixen de ¡n'ovílleles els
següents reaultata del canvi i
ubaeripeiú 11 obligaeione del
Tresor.
subscrit obligacions del Tresor de la nova
emissió per valor de 6.376.000
pessetes, i 6 . han presente a
canvi per %autor de 7.956.000
pe a s et es.
Suragoaa.—a la Sucursal del
Itanc d'Espanya fel el cavi d'obligacions del Tresor del
450 per 100 al 5 per Det per
valor de 9.280.000 pessetes, representats per 1.930 tilcils de la
serie A 11 .663 de la serie 13.
S'han presenta: 87 factures
de subscripeló en metàl . lic a
l'emprèstit i 167 sollicituds pea
14.010.500 pessetes, distribuides en 1,551 títols de la ßerie A
i 2.266 de la Pede 13.
El total de cativi i subseripela
ascendeix av 23.380.000 pessetmv.
Sara • Sebaßliii.--: El total seiscrit en Fenrissió de noves oblipelona del Tresor pels Sanee
d'aglieeta capital ascendeix a

JI 00 1411.000 pessetes.

Santander.— L'aeimació du1 ant tot el dia fuu exlraordinärlti it5 Baues.
En metreelic sama subscrit, en
total, 27.748.000 pessetes i s'han
carie iet 5.432.000 pesseles.
Itillmo. — Segons nota facilitaita per ial Sucurazsi del llano
d'Espanya, les obligacions presentade s al cama il aporten pessetes 272.068.500, i la subscripció en metelic 318.225.500 pesceles.

L'enearregal del deparlament
d'Hisentla. senyor Illana, ha visitat aquesta tarda el president
del Directori.
Servible que s'ha parle de la
subscripeió d obligacions del

'rresor.
En sortir del despatx del president, ha /m'Infeste el senyor
llama que en el prorrateig de
les obligarions enloses entre els
subscriptors havia correspost
un 26 per 100 del eiillicilat.

EL SENYOR ALBA
S'INSTAL.LARA A PARIS
Es troba a París, on es propasa fixar la seva residencia,
l'ex-minietre senyor Alba.
LA FINALITAT DEL CONGRES
DE LA PROPIETAT URBANA
L'Associació d'Entitats ciutadanes
d'Espanya ha jet pública una nota CO
la qual dóna la veu d'alarme davant
significat i la finalitat del Conorés
de la l'ropietat urbana celebrat a Paría
Diu , entre altres foses, que en aquest
Congrés no s'han cercat solucions
mietiques. sinó que ha servit per constituir una especie de front ftnic pels
propietaris le diverses nacions. amb la
finalitat explícita que el dret de la pro.
pietat torni a la seca normalitat.
Sha tractat en resum de constituir
una Associació internacional de propietaris per procurar—din el presideat
de la Federació—que aquesta torni a
la normalitat; és dir; una defensa de
classe davant de la qual les Associas
rices de reine i llogaters ja agrupades
dintre d'Espanya. han de procurar la
unió arnb els estrangers per aconseguir que d'una vegada per a 5 empre se
socialitzi ei dret de la nrapietat en tras
els aspectes en que pugui topar aquesta explotació anS necessitats socials.
Sembla—aiegeix el document — que
el nostre compatriota es mostra malt
mes transigent que cap altre representant. i s'opo,à a qué s'hi torni tan
ràpidament erm el, altres clemanaven,
mentre es mantingui l'actual
cih imposada a Espanya per decret de
al de juny de loza, queden lliures
els pisos que es vagin desllogant o
les cases de nava construccia.
A la Federació Ii sembla inadmissible que desapareguin les • limitacions
er als pisos que es deslloguita puix
aix6 patearia gravíssim perjudici a's
Pogaters. ja que s'emprarien tras
mitjans imaginables per treurels
carrer i el problema de Ilabitació torvaria insoluble pel clesahuci o necessitat de canvi d'habitacia.
LES ASPIRACIONS DELS
PAGESOS D'ARACO
Al general Ruiz del Portal, del Directora l'ha visitat el presidatt de :a
Comissió de pràctics de pagesos de Saragossa. el qual ha donat al Directori
una exposició en la qual sol-tiriten. entre altres coste, la instauració de l'an t
als pagebu i la creació-agríclpe
del Banc Nacional Agrete.

UN CONSELL DE GUERRA
A presons militars sala celebrat
aquest matí Consell de guerra cantra
el sergent crengmyers. destina: al Centre electra-teenic, Mareeli Rey, acusat
de detectes de danys i lesions.
Ha presidit el tribunal el tinent cusraid d'hfisars de la princesa senyor
Ferran F.nrile.
Ila defen,at el processat l'oficial de
complement senyor Vidal Moya, el
qual ha obtingut rabsolució del seu
de f en sat.
ELS ALUMNES D'ENGINVERS
I ARQUITECTES
L'Associacia d'alunines i ar(pinceles, inti,grada per toles
les esperhililats. sota la predilinda iiiehe qtria 41e1 monarca,
%lela la circule del Guvern
vil als estudiants en general. 1m
dirigit unti poneneia al DireeInri, inspirada en les normes
que tienten els Congressos pretere' renginyeria i nove d'arqui-

lectura. en el sentir de

'ten 'e

neeeseäria. arnb carheler nrgene la retarme de l'ensenyan.
ea limera a Espanya.
La pone/1 M R estä dividida en
Ira parla; en la primera s'afirma a q uesta guillara d'aveiniant ainh l'expostrifi d'equeVos considerarions que a ludid dels ponente poden 1 ¡cuan
portar-se a la präctiva, cona sl
luchan; inuitediates; i segana, les normes generes que
creuen han ele servir per a una
reforma completa, que no suls

podria elevar el prestigi de' la'

instrucció de les seves professions, sinó que potser seria mota' d'economia per a l'Esta,,
'J'ambe s'aeluileix en la ponencia als reials decrets dictes a
instäticia dels escotare per fer
compatible amb el deuro inelhtditile de servir l'exereit i
les disposicions,- perquè no litigue 14ectivital la conelusia 62
del primer Gongree nacional
d'enginyeria en que Bailen intervenció les representacions
escrita r s.
La comissió ne arribà a retinir-se per falta d'ajar dels demente. oficials i dels claustros
de les respectives escotes. conlintiació d'aquella burocràcia.
UN 'rINENT OFEGAT
Melilla.—EI tinent d'adateria Angel Díaz Montero ha estat arrevatat per una onrida
quan es trobava a la puntera
d'Alltucemas.
El cadàver no ha estat trobat fins ara. malgrat els reconeixements practicats.
Es creu que no será possible trobar-lo, perquè davant del
dit moll es Veuen tot sovint
nombrosos celada.
La familia del senyor Díaz
resideix a Burgos.
ELS MINAIRES D'ASTURIES
VISITEN EL PRESIDENT DEL
DIRECTOR!
RECNIO DE
REPRESENTANTS
Aquest mati han visitat el general Primo de Rivera i els gerierais encaregats de resoldre
el problema de la produceid tle
carbó. els representants del Sindicat miner d'Astúries.
Els vi g ilante han done al
Direeteri l'informe aprovat per
l'Assemblea de minaires celebrada dissalite passat a Oviedo.
En aquest informe assenyalen els obrers la impossibilitat d'augmentar la jornada de
treball, per les segilents raons:
Perquè l'augrnent stock
de mineral extret, per la seva
fócil combustia, produiria un
perjudicia que esdevindria un
augment del preui del carbó.
Denles, per Eaugment del
stock i per la dificulte deis
traneports, els obere ca veurien obligats,: com anye anteriors, a deixar de treballar dos
o tres dies per setenana.
No essent un problema de
producciee sinó de conston,
cremen els ebrers que el pot
restildre el Directori cense imposar un sarrifiei mes a la dasse treballadora. sense benefici
per a la producciú ni per al

país.
Els minaires han donat latirle , al Direetori ttn document de.
niostratiu de que la producen',
artual es superior a la tIP 1914.
Despres de la seva ronferenit amb ele generes del InrecInri. els delegats minaires han
manifestat que s'havien comP ecan as a pub) ira u' un ma ni test

eatimulunt la 'lasse trehalladola pernue etintiniti complint
amb el seu (Muro i assenyalant
els in itjans per corregir aquests
defeeles.

ELS 311NA1ltES ASTERIANS
Salan reunit tunb els generals
elayendia i Navarro, els patrons
u ataires asturians, i els re m e_
sntants tlel Sindical eatülic seiter d'Asteries.
Aquesis han presentat • una
expoeiciú als generals del Direeieri, en la qual c5 neguen a elevar la jornada de (rebate puix
que el problema no es de producc,i6, si só de transports i de

Disposicions de la "Gaceta"
Reial decret prorrogant fins

al primer de gener de 1921 Mis
(arete, del de 26 de desembre
11nP 1018, que autoritzà les empresea ferroviäries per a l'elevació d'un quinze per cent le t
tarifes ferreneriee.
len altre &claree amoriitza4a una placa de cap d'adrenistratad u lVii de primera Maese,
varant a la Die/meló general
jubile.
Retal ordre prohibint la Importarle' , oircalitteiti i sembra
tota Rever de Lote que no sigui
la importada pel C,ni it s executiu de la Comissaria velonera do
lEal al,
Lana ant la importarla de lee
llevare de cola a les Dimites d'e
CÒilii i Barcelona, i disposant
que tul es proredeixi al ffesnalx,
cenar previ informe del t'oteen
Confite roleinere de les paraides
une estiguessin perdents u hagueseiu sortit ltot d'origen
obture del dia d'anua
Un altre arrullan' Der un nitro
mes. O ala fins al din primer
gente prbeltn, el fermini d'ud

Reial ordre circular de Guerra derlarant que els concursos
anunrints per la Junta qualificadora d'aispirants civils rrnqueet ministeri no estiguin
compresos en la del primer del
mes proppassat.
Un altea donant dtepeetelone
per al degut rompliment pel
perennal farultatiu ag,ronamie,
de le imporlant entnInsiel rpre
se'ls enenmann en el Reial 11 P rrof del 20 d'octubre últine i
dictan, regles por inveetiaar la
orortneeld. venda i preu dele dit'oren, s adobe usats pela t'a i
en la fertilitzacue de les-eultors
terres.
Tleial oree del Treball darme disposirions reta livea a la
informattó que fa referencia
t le la Presidencia del Direrlori
militan relativa a què adquir e ixi mejor efichela la llei i regla-

n/PM de cases baratos.
D'Hisenda. — Carvi mitiä
la cotització d'efectes pühlies
dtirant el mes d'ortubre

L'Institut de Previsió
Ahir, a la una, fou rebuda pel president del Directori, en el seu despatx del ministeri de la Guerra, una
comissió de l'Institut de Previsió, i
dels seus organismes.
Els comissionats oferiren al general Primo de Rivera la inversió d'una part prudencial de Hura reserves
en la construcció d'edificis escotara
dernanant-li que aprofitant l'experiència de Catalunya, s'eximeixi
l'Institut i les Caixes dels tramits
burocràtics, i que es dictin disposicona encaminades a oferir suficients
garanties per a l'amortització a llarg
terrnini de les quantitats que les
institucions de previsió destinin a
edificis escolars.
El president del Directori oferí
complaure'ls.

Els drets aranzelaris de l'oli
d'oliva a la República
Argentina
El director de la Casa d'America, de Bareelona. ha trames
al president del Directori, romplimentant la nota que fa dies
ti transmete requerint la seva
Manejó sobre la immineneia
Pelevació dels drets arancelaria
Je l'olí (l'oliva de la Repüldica
Argentina, una còpia de l'acole]
pres a Genova el 3 d'agost darPer, que diu PI següent:
"Els productors i exportadors
d'oli italiä, reunits a la Canibra
de Comere italo-argentina, ami)
seu a la calle de Genova. tenint
coneixement del propòsit mainfeste pel GONern argent1

en una gran proporció el dret d'importació de
declaren que respecten els
(treta indiscutibles del pais alee
en materia política i comercial,
i al malear tenme que expreescrt
per a l'Argentina una sir/malla
inalterable es permeten observar que la resolució. per la qual
es gravarle un dels produetes
de mes importació a l'Argentina, ea discuteix en aqueix pais
en el i)recis moment que el
Govern italia suprimeix per
romplet les tarifes duaneres
sobre les cena, a proa dels
ii'augmentar

productors argentins, per beneficiar els quals es treta d'augmentar el dret d'importe:id de

El consum de Poli a l'Argentina es afavorit gairebe exdusivament per les colleetivitats
ealrangeres. D'aquesta manera
els perjudicas d'un impost mejor
a roli ele sofriran en proporció
mejor els italiana que radiquen
ja en aqueix pals, i els produce
Pus i exportadors de la península.
Despees it 'haver exposat
aquesta premisa, els productors
exportetors d'oil formulen vote
porque el Govern argente inspirant-se en un sentiment d'oporlunilat i de justicia, deeisIdee ti SI'll prop6sil i lamenten
el minialre plenipotenriari
ISiln n l'Argentina a !ventear
gestions amistoses en armen
sentit."

La creació d'escoles
I.a "liacet4" publica avui la següent Reial ordre sobre la creació

d'escotes:
Primen — Que es continui la crearió de novas places de niestree i mestreases destinats a escotes universa
taries o graduades, amb arree al remanent del crèdit consignat en el Capital IV, article primer, concepte 4.
del Pressupost vigent de dempe ge g del
ministeri d'Instrucció Pública i Belles
Arte. i les quantitats que , per anulació de creacions provisional:: puguitt
restar disponibles, establint-se, dintre
del que aquestes xifres permetin, un
grup per opuski6 'Hure o restringida,
en falacia amb l'adiete 4 de l'Estatut general del Magisteri.
Segon.—Per a la creació d'escotes,

....Dimemee,--7-

eh expediente de les quals es trobin
ja en tramitada al ministeri d'Instrucció pública i Selles Arts, s'observaran les legüente regles de preferencia:
a) Escales per a les /vals es dieposi d'edificis de noca planta, construits a arree de l'Ajuntament.
b) Les que hagin d'installar-se en
edilicia construits amb subvencione de
l'Estät.
c) Escales que hagin de funcionar
en Incals propietat de l'Ajuntament,
expressament adaptats a tal efecte.
itb Les de patronal, fundació o en
aquelles que es concedeixin per particulars, entenent-se que en aquests casos hauran de restar els locals de pmpietat de l'Estat.
Tercer.—Quan hagin estat creades
provisionalment les escotes a que es
refereix el número anterior, podran,
dial que els crèdits ho permetin. continuar-se les creacions de les altres,
donant-se entre elles la preferencia exclusiva a les demanades per la localitat o districte escolar que compti amb
majar nombre d'escales en relació amb
el cens de la població.
Quart. —Respecte a graduacions, tenint en compte que els plans són sempre informats per l'oficina tècnica de
construccions d'escoles, que en línies
generals la gradació més perfecta és
la del major nombre de grau, i que,
dc moment, sense perjudici del que
cii plans ocganics pugui determinar-se,
110ftlés es tracta d'establir regles que.
ultra la iniciativa. no justifiquen la
resolució dels expediente, S'assenyala
la preferencia única de major nombre de graus, entenent-se que no es
podran crear per ara mes seccions
graduades que escales unitäries. Quan
es tracti de graduades del mateix nombre de seccions, es determinara entre
elles la preferencia d'acord amb la
regla tercera.
Cinque.—Elevació a definitives de
les creacions o graduades provisionals
que s'acordi. Será' necessària la remissió en el termini de dos mesos improrrogables de l'acta que ordena la
Retal ordre de 21 d'abril de 19/7 referent al local i relució de material.
Sise.—Per tal de determinar, mitjancant la eLeguda comprovació, els
expedients de promoció de concessions.
els inspectors de zona remetran. en
el termini de quinze dies, relacions
detallades de les pendan de creacions
o graduacions que ja haguessin tramitat amh anterioritat a la secció provincial o al ministeri. assenyalant en
les creacions l'ordre de preferencia
que en relació amb efs locals es trobi i les darles referents al cens de població i nombre d'escotes, incloent
eme elles les seccions de graduades
que hi hagi a la localitat o districte
escolar respectiu.
Quan es tracti frescales compreses en el número segon, s'acompanyare el pla del local,
poderle quan arribi nil eas, ele-

var-se a informe de l'oficina
feeniect de conetruccie d'escoles.
Setè.---En igual termini les
‚ Seccions administratiees tramelean tots els expedients de la
mateixa desee que tinguin a
Ilur poder, acompanyant les dades referents a la prefereneta.
Transcorregut Eeementat le n mini slauran d'aUstenir de tramitar cap petició de data anterior, de creacions o graduadona.
Vuitè. — En les noves pettcions, montee no es disposi una
ultra cosa, ultra els requisas
expoeats s'haurà le fer constar
en l'informe de la inspeccie el
nenthre deseetee atea que es
compta en relaclii amb tl cens
de pohladó i la li u thiuueia i fa(antes i mitjans de . comunicada a la mes propera de la que
es preterigui crear.
Aquestes nones peticione, lleve de les que siguin compreses
en grup assenyalat fine el
número 2, no podran desee resnIfes fius que no hagi recaigut
acord en les que actualment
s'estan tramitant.
Nove.—Lies actes que encara
no Alega/ enviat al ministeri
d'Instruecia pública i Bellas
Arts per a l'elevada a definitives de les escotes ereades o gra _
duales provisionalment, postran
trametre's en el termini i li 15
(bes, restara sense efecte les
creadons O graduacions en les
quals no es compleixi aquest
requieit.
I desee—Al mes de fundarlament de cada nova escota la
inspeeció líame d'informar rospeete de les condieions del toral en reliteiii amb el nombre
d'ahormes assistents i material
de que disposi.

Els madrilenys aficionats a
l'oratoria municipal
El bolsead l'ere Campon, tipus popular cuadriles»'. que es presenta com
a candidat a diputat en les darreres
eleccions, h aiti cartells de propaganda exposant el seu colossal programa
atic-estetic, Ola dirigit a l'Ajuntaniatt
sollichant que se li c.oneedeixi la paraula per esposar e is sus punts de
vista sobre la gestió de l'Ajuntament
madrileny.
Si parla, sera' el primer cas d'aplicaeia de la recent dispa .aci6 relacionada amb la vida municipal.

La divertida historia d'un
desahuci o la constància
d'un propietari
Amaste tarda ha estar a la Presidencia un industrial establert al carrer del Carme d'acinesia ciutat, ainh
l'objecte d'informar el general Vallespinosa d'un ras euriás de degahuci.

IaaRudit ibdustrial, anentenat Antcui timando. va Esser objecte d'una
acció de &sabed entaulada pal propietari de la casa a;nb motiu de rea
lujar obres.
El jutjat municipal del districte del
Palau va fallar, previs da ira 0111V2S
tecnics, que no hi hacia lloc al de:almea distant sentencia en nuera sentit,
sentencia que fou ratificada pel pat..
jat d'instrucció.
Mis tard, el propiciar; de la finca.
i contra el mateix industrial, tanta' a
entaular una acció de desahuci, fundant-la en que necessita el pis per
viure-hi ell. En l'assuntpte hi entengué
el jutjat municipal de la Inclusa.
aquest. segurament tenint en cumple el;
antecedents, dicta sentència no dnitant
lloc refrene el desalinea confirmant-ha
el jtitjat d'instrucció
Per(*) se't aquí que el propietarino
es cansa i promou una noca acció dc
desahuci. entenent-hi cl jutjat municipal del districte del Palau. fundam-se
tinté en que li calla el local per viure-hi: i en aquesta segona acció atansegueix una sentencia éondemnatória
per a l'inquirí, ratificada pel jutjat
n I'instruccia.
Aquest cas es porta al Directora demanant que, estudiat en unió d'altees
analers, es dicti uta disposició deixant
en suspens la sentencia que hi ha recaigut, fins que sigui donada una nora
llei.

LA DIPT"EACIO tuE sARAGosS.1 DEMANA ENPLICACIONS
Saragenesa.—La Diputaeiii cel'Iris una sessió pública perque
el senyor Pire que es el president de 1;1 Diptitació i le la
Elige Re g ionalista, expliques
iimpliament els motius que el
mogueren quan signà el manitest trames al Directori, perque en el manifest es din a les
Diputacions "hostatge d e ea.

cica".

CONSEQUENCIES DE LES
VISITES D • INSPECCIO A UN
A JUNTAM ENT
VINT
DETINGUTS
A conseqüencia de la visita d'inspecció a laajuntament de Chamart u n de la Rosa isla suspes de carne
i sou el secretari, senyor Latorre, .i
el comptador. Posteriorment foren
chut; als Govern civil de Madrid
els quatre darrers ex-alcalde, el secretari, dos dipositaris i nou regidors, essest engarjolats tots. La
guàrdia civil detingué a quatre regidors mesa
DE L'HOMENATGE ALS HEROIS DE CAVITE I SANTIA-

GO DE CUBA
El ceinsol dels Estats Units ha acceptat la invitació del Directori
d'acompanyar els reis d'Espanya a
Cartagena per assistir a l'homenatge als Iteras de Cavite i Santiago
de Cuba.
El cónsol dels Estats Units s'adhereix a l'homenatge, en nom del
seu país.

DESGRACIA A MALAGA
— Una camioneta a motor
la Societat Ilidroelectrica "El Chorro", que portava tres minyons, volea.
Un d'ells queda'. mart i els alces
gravisslms. El mort es 'lela Antoni
Vazquez Fernandez.
1.a guardia civil detingué el conductor de la camioneta, Francesc Mérida.

Se norme»

-

La poliela .tingue . eameatabane de 'malar -se tienda tra-r
Inés un revólver al Pugau. Ese
anar-ho a indagar; ell es Leegu4
el revólver 1- s'engegit un tret
ai pote, dret.

EL SERVEI AERI SEVILLA.
BUENOS AIRES
L'alcalde de Sevilla ha dirigit
despatx telegràfic al Directori i als
mnisteris d'His enda i Foment, nterea
sant per la línia aeria Sevilla-Buenos
Aires, , de gran interés nacional.
SECRETARI D'AJUNTAMENT
MORT
Palencia. — Al seu domicili,
atar es boba mor t el secretad
lO l'Ajuntament ite Andarieges,
senyor Giaspä Suero.
ESCANDOL A MADRID
Aquesta tarda CS pradui un gros
cändol a la p'aca de Mostenses. a
conseqüència d'uns trets que se sereireo. El públic fugí. espanta/. i la gu'errifa civil els persegul.
El que passä és el següent: dos 'adividüs es barallaren i feren gran resistencia a que seis . detinanes.
guardia civil. aleshores, enjega tecle eln
laire p o r espantar-los, fins que eh e,
gué agafar.
EL DIRECTORI a LA CRIDA DE
LES ARMERIES D'EIBAR
Avui, el Directori ha repre les ge tions per trucar de resoldre la cr.si
de la indústria armera d'Eibar.
Les negociacions iniciades prop de
l'anterior Ganen, les han reproduit
avui. en neun del Comitè executiu de
la indústria armen, l'ex-diputat ne.
tirar Urízar. els senyors Echevarri
i el senyor
Els comissionats han estat molt ben
esperant-se una solució satisfactaria.
DETENCIONS
A conseqüència de la visita d'inspeccia que len a l'Ajmnament de
Tetuan de lea vietórieá ingressaren
a la Presa Model:
Els alcaldes Basili Gonzalez Redondo i Manuel Bueno Olmos, el
secretar; Eugeni de Latorre, el dpositari Antoni Uso, i els senyors
Isidre Reputa-, Toser) Giménez,
lenti -Serrano, Maties Crespo i Martí Cebiel.
Mielen adeutat l'Ajuntament amb
més de i6o,00o pessetes, sense mes
justificació que la inveraió capriciosa d'un pressupost i diverses irregularitats.
Sevilla.—Han ingressat a la presó d'aquesta capital ¡'ex -alcalde de
Corbones el Mayor, Antoni Rodríguez. i tres ex-regidors.
Lugo —Ha ingres,at a la fnes!,
i el secretari de Manforte.
Cadiz.—A Vejar de la Frontera
han estat detinguta tete-alcalde. senyor Manuel Nupez, i l'administrasenyor Llorene
dor de ,
Diaz. E creu que hi haurà més detencion S.

de

DOS ENAMOTIOATS
ES SI:IC.11)EN
Ceuta. — El súbdit trances
Francesa Putga u. fou delinee.
Cernir Baeza bellfesima noia
de 25 anys, era: la sena enamo,radei. i en saber la mala nova es
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Quirúrgic: Directora, els doctors Emili Moragas, Sixte
Pérez, Girona, 24, principal, segona

Defensi's contra la

ELLES

Amb higiene i precaucions, allargareu la vostra ;oventut o la vostra maduresa. Combates l'obesitat pea regim
i l'exercici, esborreu les arruges amb ~sabes locals;
pero sobre tot, eviteu els cabells bienes o resumes. priMC1 senyal de la vo,Ara decadencia.
Veieu amb quina atenta vigilancia els alomes i dones
rivals vostres, compettdors vostres, mace els vostres cabello, el voetre bigote la costra barba. Cada día sentireu a
dir: -- Has vist a fulano? Es fa veta ja te cabells blancs.
En quant a les dones, mes observadores, mes zoquetes,
mes presumides, la situació es gibar.
Doncs a defensas-se, resistir! Foca as cabello blanca!
Al - primer cabell blanc doncu-vos una tintura dc
Atgua d'Horline, la tintura progressiva i cientifica per
excel2ncia. Nined se n'adonara, ni 'le vostres intrms, perque 'ls vostres cabells agafaran llur calor normal. Podeu
aplicar-vos-ho sol encara que tingueu 13 pell delicada. No
us fati picor, ni us surtiran ¡fans, ni us (aran neuralgies, ni
teniu que temer per la vostra salut.

L'AIGUA delORLINE
seva caiguda,

fati
es un tenic del caben que deturarà la
avencar el seu creixernent,li donar à finor i suavitat. Desseguida despres de l'aplicació d'aquesta loció, les senyores poden procedir al pentinat, risat o ondulat.
oultmilltnnullummonelonoltmuslounnullooll.1111111111.1.1sgeolitroulem.1101mummin

PRODUCTES HORLINE:
AIGUA d'HORLINE (tintura progressiva per als estrella
bienes) . 6.- OEPILATORi (actas 1 inotenalu)' es. - POLVOS (molt

adherente 250.- CREMA (evita les arrugues): 250. • A1131.1A
DENTiFRICA (en comprimes efervescente). 5. - ellefleOL
MONTRY (sale mlnerats per a bailes de p•us): 3.50.-SANI8EL
(comorimits al baserhum, per • regenerar el caben): 3•50:Dteefit i . I e lifflas:
tetabitenen g s DALMAU OLIVERES, III. A.
PASSEIC DE L'INDUSTRIA. 11-l'ARO:LONA
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ELS ESPORTS
despeses del club,
però no surtir cap més cegada sense
saber a Divaneatla en (mines condigar la diferència a

El Camidond de Ton
CICLISME
Hem rebut de la Unió Velocipedica
a no:a oficiosa en la qual, confira t la nostra informació de dilluns,
P a‘dica la modificació de l'article
aater del reglament d'aquesta cursa,
desmenteix que hage estat feta
mut a cap protesta del campió
Caula nya en Miguel Muosó. Pel con,,., aquest corredor ha manifestat
a a U. V. que no hacia fet res en el
arrit efaquesta vendó eircuiada. El
aluita directiu creu del seu deure fer
,q gesta rectificació oficial i fer públic
razord pres darrerament ho era
c«. ¡en; que hacia caigut en un error i
aet a somit l'ha modificat. donant
prova del seu recte i honrat

ciona
Es donà Vater per terminat en pro
posar l'esmentat senyor Alen que la
F. C. R. rebria una llena certifican:
que la U. E, 5. desqualifica a Reymond per a tot canee directiu, i que
en el successiu tots els cercles este,!dran a aquest senyor. cas de fer proposicions, una autoritzacin per escrit.
Celehrem que un afee de tat/ grens
conseeniencies hagi estat resolt satisfactóriament per a tots.
FUTBOL

PARTITS PER A DIUMENGE
Diumenge que ve correspanen
gar-se eis se g itents partits del Campionat de Catalunya (p- linera categoria):
Sabadell - Espanyol.
U. E. Sans - Barcelona.
Martinenc - Europa.
Badalona - Atlètic.
Terrassa - Avene.

. la not p oficiosa ate) un paae no hem entes i que per tant
..nim de traduir.
-vaen augmentant les inscripPolo rae prendre part a aquest cama les ja publicades cal afegirles ,egiietets:
t t. -Telm Garcia (Madrid).
e. .-1aume Jener (Barcelona).
. 3 .-- • asep M. Sann (Reus).

Júpiter - Gracia.
Aquests garlito reglamentäriament
corresponen jugar-se al camp del cerele e s memat a primer terme. però as
probable que pel que fa referencia al
dels Sano. i podria i,ser alean altre.
s'alterés al camp de joc. Avui se sa-

:1-Taume Cante (Barcelona).

Oarcelonal, ama-

brä.

...

t6.-T o sep )ftírcia Barcelona). id.
La llista de donatius per despeses
fc. t raettazció i premis sha vist augeentra:a amh altres 529 pessetes. reos elements figuerencs. amb
h qual suma arriba ja un total de
ani eessetes la recama obtinguda.
Per al dia 2 de desembre prenara
marxat cap a. Figueres els inelivi(za del Comité senyors Carrion i Via-

SS.

Pel que correspon al campionat
segona categoria (Grup de pramociä,
el5 partido anunciats són els segiients:
Granollers - Llevant de Catalunya.
Racing Club - roble Nou.
Andreuenc - Ilurn.
Manresa - Samboiä.
Ateneu Igualadí - Athletic Turn
Santfeliuenc - Hospitalenr.
ATLETISME

ME.NATCF. MERESCUT
-1 da 2 de desembre prepara
Ciclista Catalä un homenatge
entusiasta. que tant s'ha dls., el ciclisme poi seu amor a
a En Francesc
creure que tots els b ons amastnpatitazants a Thamenatjat
.1 a l'esmentat acte. el qua! se
O a la font Pudenta. de Mont-

RFUNIO DE RECORDSMEN
Al camp de Les Corts, la necnó
d'Atletisme del F. C. celebrara el vinent diumenge un festival atletic en
el qual s'intentarà batee diferents record, de Catalunya.
Tenint en comnte la onalitat
melts dels elements que hi nrendran
part, pot augurar-se un gran exit.

• •

INAUGL'RACIO DF. CURS
Divendres que ve. dia o, a les deu
de la vetlla. tindrä Ene al Centre Excursionista de Catalunya la indagaració oficial del curs 1923-24. Qued-n
incitats a aquest acte tots els socio dal

-a que no s illa annenyalat data.
ale el gran entusiasta En Rais ninnsa e l'intent de celebrar
1g del seu tot el mis 25r'vament ',cesible. de manera otee
-...narmanyament va g i en bicicleta,
predilecte de rafortunat pare.

Centre que per alguna causa involuntaria no ha g uessin rebut la seca particular incitació.

RUGBY
7 LA D.ARRFRA ASSEMBLEA
T. LA FEDE.RACIO VA QUEza RESOL,' L i AFER DEL
TGF. A CARONA.
Caen deiern en la nostra edició d'esgts de dilluns. la F. C. R. celehrä
latembl a a per depurar responsah¡Iltat,
7at/ecte l'ocorregut a Girona di'im-rn -

REGATES PER A L'ENEA
El Club Maritim anuncia ner a dedia 8, regates per a yachts de les
clas s es de 7 i 6 metres i Snnelerklasse
reurits. les quals es desenrotllaran per
ro e rle-e que segueix:
Primera regata. Series reunieles. Recoreanos. 7 melles, en una sola bola
(la del L l obregat. virant per estribor).
Senyal d'atendía a les 1035, i de
sortida, a les 10.40.
S é gnna regata. Serie I-Tispänia. classe U. Recorregut. 3 melles, una sola
baja (davant Zoräia, per estribor).
Senyal d'atenció, a les 1045, i
sor t ida, a les ini5n.
Tercera regata. Serie Hispània, clanse Z. Recorre g ut 3 melles, una sola
boa (davant Zuraia, per estriburd),
Senyal d'atenció, a les 1055, i
sortida. a les 11.

lt

les pregunte s del delegat de la
contestä el senyor Alen, re:re -stant del Sant Boi, dient que toles gestinns havien estat portades
t ermo pel senyor Reymond; que soantmt sabia nue hacia de desplaçar-se
si sen club a Girnna per fer una exhiLelia. i que si Tequip Sambnia baria
fe el viatge amh l'exprés era degut
ave- jet tard pel de dos quarts
i creare que hacia de cobrar la
mo e iu gel qual en reunir-te
dfreCtilli acordaren carre-

BIANCHI BAT EL RECORD
BARCELONA-M AD RI D
EN lo H. 52 M. 58 S.
Bi.inchi, un sellad amateur que ha
de/11,1am posseir qualitats d'as", ha
'areit el record anterior Barcelona-Madrid. que s'estable amb un cotxe prenatal e s pecialment. mentre que en
Bianeha, amh el seu "Studebaker" Selle el: ejusts que s'accist y men en aquest
g rans eseieveniments denomina ha assolit una velocitat que 5i no fos
Mei g a no creada, ja que no podria
creare i s esse un cotxe sie se e ie que com
rl "Stu d ehak -r" hagi pogut aguantar
una cursa a te-e a prova com la dlle
suena aquest record en les pessimes
carreteres que distingeixen l'Estat es-

panyed.
Fn Bianebi s'h a acrea'at d'e s ser un
conductor serè. babe . andae. ¡ la marea "Studebaker" ha dem a strat tala
ultra cegada que és un c rexe veritahlement excepcional i que la seca qualitat co és superada per cotxes de dahl prcu.
Ert arribar ahir al migdia el senvcr
Bianchi al passeig de Gracia l'espes
caven nombrosos admirad-aro nue
Pressaren a felicitar l'admirable conductor. el (mal, malgrat de la fatiga
del viatge, somreia a tothom. Als burras donats a la marca "Snarlebaker"
contesta el senyor Bianchi dient que
haurien cstat debacles eis seas esforos si la qualitat del cotxe no llagues ajudat.
Felicitem cordialment el guanyarlor
i els fahricams d'un cotxe tan excellent cean el "Studebaker".

DE FORA
?ARRECIA
TARREGA, o-BORGES.
Eren els equips: 'Fanega: l'en, Seguí. Bonastre, Rihnt, Llobera, Maymea
Campabadal. Janozo, Segura, Costa i

Güell.
Borges F. C.: Cortaela. Martí, Albareda, Castanyä, Llaguna, Clivillé.
Vilamajor, Sech, Cornudella
i M;nguella.
Se celebra aque s t partit davant
no molla concurrencia. degut a que no
despertara cap inter¿ts, per considerar-se el Tarrega molt superior al
seu contrincant com lina demnstra el
resultat atelb tot i jugar e/ Tärrega
mancat de dos dels seas millors jugadors, que foren substintits amb encert per En Campabadal i En Costa,
del reserva.
El partit ion un domine constant del
Tàrrega. que va marcar 5 gols a la
primera part. i 4 a la segarla. elo
quais forre estrato 2 per En Segura,
3 per En Costa. 3 per En Jannzo, i
un per En Güell. Cal fer constar que
els borgencs no es de s moralitzaren en
tot el partit, defentsant-se amb hraó
dels continus atacs de la davantera

targarina.

Arb i tra el senyor Arribas, a gust
de tothom.
• •*

Al mati se celebra na partit de
campionat infantil entre el Catal:t
el Fortuna. vencent els primera després d i ana aferrissada hulla, per 3 a

t.-Tasies.
CERVERA
C. CERVERI DE.. 4.-VERDU.
A les ordres del collegiat senyor
Palomera, se celebra aquest partit de
campionat. al camp del Cercen

PIMLNI/TA:

Formaven 'Pequij, localt 'Albors;

Quin t an., Liso, Llobet, Vinyes, Batalla, Jové, Balase, Antón, Domenech
i Poi/tés.
Integraven el Verdú Majoral, Roca, Rocacau, Estadella, Sambol a
: , Queralló, Puig, Serra I, Serra II, Ros i
Escriba.
Marca el primer gol •ar al Cerned
En Balase, el segon fou d'un penalty
rnolt 1/en tirat pzr En Vinyes i el tercer i qttart obres d'Anton i Pqmes,
respecticament; En Ros. del Verdú,
acemsegui el punt d'honor per al seu

equip.
Tots dos bandola ¡ligaren amb molla voluntat i coratge, pera és de censurar el joc durí s sim que empraren
en gairebé tot el partit els de Ver(in, la m'al cosa ¡en que a ve de
comeneada la segona part hagues de
retirar-5e lesionat En Domenech, handicapant d'aquesta manera la davantera cerverina; no obstant, aixó no
impedi que els locals dom:nessin gairelié
el partit.
El referee, molt encertat.
Per a Eumenge vinent s'anuncia. de
Campionat. un enenntre entre el Cercene i el Lleyda F. C., al camp del
primer.- -Quinta na.
BORGES BLANQUES
comeneat ja a jugar els partits de Campinnat havent jugat el
Borges centra el l'anega, al camp
d'aguas. harem gttanyat el Tarrega
SItian

per 9 a o.
- Al Camp d'Esports es jugä un
partit en-re el Borges (reserva) i el
Casteildons (primer). guanyant el pri.
ener per 2 a n.
- Al camp de "D./renten Noca" hi
llagu mi una topada entre equipa Miautilo, guanyant requip de l'escola del
C. D. R., per 2 a o.
- La su y a junta del Centre d'Esports ha quedat constituida com seg ul ; x: President B. Raiget; vicepresddent primer. Miguel Palau: id.

segon. Joan Cornudella; secretari.
B. Forga; vice-secretari. Josep Maria Serra ; tresorer.' _loen Melons
vocals. Josep Ber g es. Angel Cante,
Narces Canyn i Enric Sugala.
Manca elegir comptador.-Fabregat.

VICN
CATALUNYA DE 1.1.1iS CORTS, t
NIARIA AUSA,
A la primen part el joc es mantingue molt anivellat.
El primer el feu En Rierola. pel
Mariä. d'un xut a l'angle. imparable:
immedatament el Catalunya (el/tenia
l'empat, rultjaneant un penalty itnaginari que el jutge els concedí.
La segona part encara ultrapassà

amb energia i acometivitat fent-se,
peria uit xic dura a causa de l'arbitre.
No obstant. el Maria-Ausa aconsegueix un altre sol chtenint-lo En

'Martínez - d'una bona entrada al porten. Manca nomas Ull mima per acabar l'el/col/1re i el jutge concedeix un
penalty a favor deis selts, ' que no es
tira a causa del consegüent avalot que
es nomina.
Pels vigatans s'han distingit tras,
sense necessitat d'esment,dr-ne cap particularment i pela foraSterS, el portee,
que Mea estupendament.
dat! Mariä-Ausa era el següent: Salvans, Pereira. Martinez II.
Riera, Sala. Vivet. Marcó, Albert,
Martínez I, Rierola i Oliva.
• • •

CATALUNYA DF.!. STADIUM,
VICII F. C.,
Resulta un partit interessantissim,
essent tan anivellat de forces com indica el resultat. que és un fidel reflex del partit, i abundant les jugades
emncionants i les arrencades entusiasinadores. El gol, pels vigatans, el mar-

Font, Roure: -Cid, Mach,

cå En Vibró. Llrbitre, : senyor -Fe-r-7; del Penya juguen . 1)4, aplicant meit
ter,
la 'ecnibinagió..
I./na escomesa contra el- Balaguer,
• ;'
•MUALADN
que En Serra desvia arrarr de la por
JOVOITUT NAVIONMS"TA,
la, ocasionant l'entrada d'un leed:
CATALUNYA DE MARTORELL
Aquest partit era esperat amb molt tä, que el mig centre local treu davant la porta amenacada.
enteres pels aficionats.
Seguidament l'atac contra el BaA la primera part, can ders dos no-.
gue dominar, sobresortint les 'Mies laguer es desfä en contra el Penya.
per
la porta de la qual passa alta la
davanteres. Aconseguí el primer gol el
pilota. 'El Periyia . aetua bé, i escomet
Catalunya, en rematar tm rm•
empalant el Joventut als pocs moments, molt, posant diverses vegades la
d'una bona centrada de rextrem dreh ratIla balaguerina en dificil situa ció.
Una d'aquestes escomeses produeix
que fou hen aprofitada per l'interior.
un gol al Penya, l'únic que obtenen
El segon punt l'obtingué el Joventut
en una arrencada efectuada des .de co tot el partit.
La segona part fou molt moguda.
mig camp pel davanter centre. sense
Els locals, cap el final. portats per
que el porter pogués fer res per detuataquen molt, desfent
rar.. La segona part fe/u un complet l'entusiasme,
situacions el porter halaguen El
domini del Joventut no aconseguint Balaguer en aquest final podern dir
mes gols per la poca sort i tenir det que hi troba la reivindicació de Tärjugar - artib quatre davanters, per harega. No es féu cap gol.
ver-se retirat l'interior dret.. L i arhiEl porter balagueri. Serra, es
tratge del senyor Mas. be i imparcial. mostrà en totes les seves belles qualitats, que salva el partit.
ATENEU IGUALAD!. O
EUROPA (reserva), o
LA BISBAL
Es ceie una primera part magnífica,
Diumenge no hi bague partit de
degut a qui :31 partit era molt anive- Carnpionat, en canvi. el primer equip
Ilat i les davanteres s'entenien, prin- (lel C. D. Montgrí i el reserva de
cmaimmt la de l'Ateneu. que va tenir la U. E. Bisbalenca contendiren en
una tarda com ¡tia molt de temps no antistós partit. presentant-se tots
Ir haviem vist. A la segona part, el dos equips incompleta. degut a la
dommini dels locals es va afermar. no defectuosa organitzaci6 d'un i altre
sortint la pilota de mig comp. L'Euro- Club. No obstant, els equipiers es
pa fou castigat amb un penal, que el
comportaren molt voluntariosos,
tira En Just, pa-casi-lo magnificament empatant a 1 gol.
el portee. Es tiraren cine córners mL'arbitratge, a canee del collegiat
ara l'Europa per un contra l'Ateneu.
de Barcelona' senyor Rivera, encerEls equips s'arrengleraren de la se- tat.
gii-nt forma:
GRANOLLERS
Ateneu: Andrés. Puiggrós, Homet.
a la tarda, al camp del
Diurnenge
Filial. Just, Morera, Jordana, Gnrci,
Granollers 5. C., jugaren amb el
Pol. Ornbay i Estany, i rEuropa: primer local el Núria G. C., de BarJaumandren, Serra. MnVné, Sagre.ra. celona.
Patata Boret. lbarrignrrigoitia. AlEl partit, que en tot el sen temps
bert. Amadeu. Alcoriza. Casadellä. •
gairebe es desenrotlla fredatnent i
L'arbitratge, a carrec d'En Borren, ami/ poca vistositat, el guanyà el
encertat.
Granollers, per tres a zero.

MANLLEU

E. C. BARCELONI, 2

MANLLEU, 3
Diumenge se celebra tin partit andotós amb el potent equip F. C. Barceloni.
L'encontre resulta torea mogut pel
joc emprat per tots dos equips.
Els gols del Barceloni els marcaren
Azcona. aprofitant n IT1 ciarner, i Bartomen, per mitia d'un penalty.
Els del Manllen fruten marcats: 2
per En Curós. i i d'En Salvador, estul/enriaren-1U.
La lerda davante:a del Manlleu no
posa de la set-a part el que es podia
esperar d'ella.
Es distingiren Borcnat 1 I.orente,
pel Barcelone, i Salvada tr i Alberch,

pel
L'arbitral«. a arree d'En Campa
un pie deficient.-Punti.

CARDONA
Jugaren un partit els equMs leasais
Cardona E. C. i U. E. Cardonenca.
disputant-se la possessió d'una magnifica pilota.
Els primera as:oliren dominar l'adversar i en acabar-se el joc s'apuntaren la cictória per 3 a 2.
Fis gols de l'emdp guanyador faren
entrats por Arnalot. Serra i Pico.
quin. en general, juga amb malta vo-

luntat.
BALAGUER
F. C. Lleyda, t; Deportiva S.
Balaguer, o
ìtÍ alest la derrota que els local;
talningueren el partit passat amb el
Tarrega, els entusiastes esperaren
una bona tarda, en la qual no seria
possible que reeixis la insubordinan• l dels jugaelors que donaren una
tan gran victiria al Tärrega.
El partit beti entusiasmador. Els

Entapé, .Maristany, Parera; coh#:,-

Dende joc 1941ting aniveZt.
Ilat, a la' segona Part En * eiza, en
una escapada, trobant En Buch
desmarcat, marca el primer gol de
la .tarda per al seta equip. ' • •
Pocs minuts més tard, en un córner contra el Centre, és rematada,
impensadament, per Eh Baxerias,
marcant el segon gol per al Premianene.

TORROELLA DE MONTGRI
Partits jugats:
Diada de Tots-Sanis:' C. D. II:
contra el reserva del Palafrugell
Futbol Club.

Resultä en extrem interessant
aquest partit, jugat al camp dels
primers. empatant a t gol.
El mateix dia els infantils del
C. D. al. anaren a jugar a La Bisbal contra l'infantil de la U. D. Bisbalenca, ganyant els primero, per
a I.

t
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allunn os, ei necessita. Caedura
a te pi
numero 6.
T ‘ 1 inireern 7

"e n a" el..s ag ElSII7I C"

nen solta.
DONA erluro a LA PUBLICITAT, n. 8.
per tea reines, es

Cupurp A 1 caminera, es necessita.
TA I 72;:::r2: i rritare a LA PUBLIC1-

M INYONA
o ane-rn lt.

per lat
Criare a ejA nirI7B7.n

de dal le

a catorze allv4,

APRENENT fa falta per a treball

raen. t antela. 43. botina.

l ue a taller de pianos,
APRENENT guanyant de seguida. es

necessua. Planeta. 4 I. Gracia.

FADRI

neresslten
'" Liarlo, 38, prer. pra.

Nre

radodlmles, es

gq, : el e saD 1g a cusir tira
OPERARIA
sita. 1.larls, 15, de rS'isb ara fJu'il • d%st la 1111.

pentinadora, es neceaAPRENENTA -Ata. Oelde. 1714, 50,
botina. Poble Sec.
Jo y o, per servir niatrItnnM IN Y ONA n1
Mis. e« desiDa.
40 pesseles. Illaunital, 459, primer.
bona tadrina. DipuMODISTA falla.
tad& 250, segon.
per a tot es necesolta. EsMINYONA ta-tare a I.A PUBLIC1-

TAT. numero 51.

Pra e l le a, es necessiCAMBRERA ta.
Eacrlure • LA
t t III P Irlr,

acorg:

ram ale cutisra t,s1 A . que cOneplIn el49,
st-Kann, priDudad Enrir firanados,
mera, de dotoe a una del dieendres.

t'alaco)

¡AA I NADERA9

0 4 Alar coa
tallan
tre bai l etabri.e t.:3
j ,g,,nepe
sr 9t

número

70.

Per a tot, es necemsda.
MINYONA Esenure.
LA PUBLILIT 'a. numero 71.

cil:al-asnsal a35Err7u'reeaa
111 111.1etTAT, numero In.

rer a tot, d'uns 22 unes,
MINYONA es necessita. Eserture a
LA 1'1 . 111.1 . .1 .4AT, número 48.
CARIBRERA practica, es necessita.

Escriure a LA PUBLIciTAT, numero 411.

jo

ur ennelzedor herrOM de neoV 6. ntatl e s. n.o-es-me. Estriare a
LA PI BLICITAT, número 52.

avaneats per a carrosa Ceras, er.. nea-esstien.
E•erture a 1,5 PI 111.11 ITAT, numero 53.

APRENENTS

In E s TR p serraller ungul practica en

pre.suposto 4 de les felp es del "un, es neees s tla. EscrItire a LA
PI 111.111T1T, llaIhit''Ilt ti.
ter

de 35 a 45 anys, es [leeosCRIAT Se '4101. Eserture a LA PC BITCITAT, M'alero 55.
Ile magallem. d'uno. 19 anys,
MOSSO es IleeeSs1 la. Emulare a 1..1
19 . 111.11.1TAT, numero SS.
ale carnt8eria, es rierea-

APRENENT sala. Escriure a 1.1 PC-

131.11.1TAT. uumero 56.

de magatzeni, danis 17 anys,
MOSSO necessita. Escrlure 8 LA
PI 111.11:1TAT. ntimero 59.
eoreedor d'uns 16 anys,
neeesrdta. Escriure a
LA PUBLIC1TAT, unmero 60.

Es.

DEMANDES DE TREBALL

TAT, Manero 45.

Es les itla ponerla per a matrimoni
, muta edat, amb filia ole Matan anys.
; t Poe arriban/ d'Anteví. amb molt bona
' ,f o r mes Pa& Sant leront, 31, teer, ana.

de
ftaree
a "ra
es'°"`
ne
MODISTES durant
111M alles,
cessIten. EACrIllre I,A PUBLICITAT, n. 44.

•nnascar 1 treballa de niaNoiEs Per
gateen es necessIten. gacha-

Per a tot es necesea. Escrture a LA PLBLICI-

la LA PUBLICITAT, número 43.

d011ar /Inminyous
MESTRE ra Mea) diaria. eserigitt
d ebilita refereneles a LA PCIBLICITAT :o.
dependenta. catalaSENYORETA na, de 13 a 20 amo,
talla i s l a la %elida al detall. Pintor
martes per escrit. donant altiplle s reten-mies, a "El Lulivre", Ronda de Sana
Pere. número S.

AlUDANT „

CAMBRERA

"
a " a" 1.Z-P"11111aL
MINYONA De„ritire

CUNERA, etsA 11,eireD.71,1,ai.T.E,Sre.r1:.4rer.a.

FAINyoNA
_

T AT. numero 50.

AUXILIAR r,r,)-7,"„a n„4147. a
PUBLICITAT. número 20.

CAMBRERA

nämero 41.

-

L'equip

HOSPITALET DE •

•
LLOBREGAT
Diumenge al camp del Centre Esporto de Coll-Blanc jugaren el pidnier equip propietari i el primer de
l'Iris E. C., de Sana. Fou un match
altament disputat, si be la superioritat de l'Iris va deixar-se sentir
en molts momento. Zaragoza deranti el triomf per al seu equip d'un enginy6s cop de cap, que fou ríanle
gol jet,
Els de Coll-Blanc jugaren tea

magnificament.
Els de l'Iris hastant bé, encara
que la davantera no ens mostri'el
joc aclaparador d'altres vegades.
MONTBLANC

Unie Deportiva Cansa, 3; Ateneu
Depor tiu (reserva), 3.
Palafrugell F. C., 4; Guixols
L'equip infantil de l'Atenett Deportiu es trasIlaela a Cassà per jugar amh el d'igual categoria Cassà
E. C. Guanyaren els jovencells guixolencs, per 4 a 1.
Es esperat ami/ forta expectació
el partit de Camponat que han de
disputar-se aquí. diumenge vinent,
els primers equipo de l'Ateneu Deporten e la Unió Sportiva de Figueres.

VILAFRANCA DEL PENEDES
Un equip del E. C. Vilafranca, en
un parit jugat aquest diumenge al
sein calma ha batut el C. E. Noia. de
Sant Sadurni. per lo gols a zero.
- Organitzada pel Racing Club
de Catalunya s'anuncia per aquest
mes una cur s a ciclista sobre el ei n -

F. C. Montblanqui, 3; Helvitia
Futbol Club, o
A les ordres d'En Poblet M. s'arrengleraren els equips de la segiient
forma:
F. C. Montblanqui. Querílt,
Rius. Duran, Roca, Rosell, Porta,
Maseras M.. Cause. Palau, Gómez,
Bo y e J., Maseras J., i per l'Helre'tia F. C.: Santes. Rovira, BorriM,
Ferrita Biosca, Ballester, Jordà, No-

gues, Juncosa, lbona, Agustí.
A la primera part dominaren els
montblanquins, aconseguint
galo, un En Gómez, d'una fallada
del defensa, i l'altre En Palau, de
falta greu.
•
A la segona part aconseguiren el
tercer, per mitjà d'En Maseras J.,

• ••
- El primer de l'Atlètic
blanqui juga un partit amistós amb
el F. C. Sarrealench, quedant empatats a i gol.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111MMINHilm

cuit A'ilairanca-Monins-L'Almúnia.
MASNOU
Diumenge passat al camp del C.
S. Masnou, en homenatge al seu excellent jugador En Josep Baxerias,
conteneliren un encocore el primer
del (lit cerdo i el primer del C. D.
Premianenc.
A les ordres del senyor Rours
s'arrengleraren els equips en la forma segiient:

hiel condensada

EL

Duran, March,

Lenzano, Liza. Pla, Vilano, Mariotally, Vives. Patines. Ciset i Pujol.
C. S. Masnou: Buch, Baxerias,

PETITS ANUNCIS CLASSIFICATS
DESITG,EM.

Diurnenge, dia 4.

-

infantil de la U. D. Bisbalenca ha
tornat la visita que li feu l'infantil
del C. D. M., resultant alt bon partit. si bé la tramuntana, que CC:Miel/eta p a a bufar, le resta importancia.
El resultat fou rempat a 1 gol..

SANT FELIU DE GUIXOLS
Diumenge (oren jugats als campo
locals, i amb els resultats qtte s'apunten, dos partits de futbol, els
assi nieis :roa: g113uo.é joven gaire concorreguts,
m esplendid que
ami, tot i el temps

C. D. Premianenc:

'

Mé.

IIGH

11111111101111111111111111111111111111111111111111111111111113

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

aeliii, s'orereie e0111 a 1/10050
robrador: 111011 prarlle en embalar, minullorable› rel n -ronet, s. EscrIUre a 1.1 PI lalii:ItAT, numero 88.

BOTIGUERA `EleJerOlitirael»a•SLAS.°PfLeDreCI:

JOVE

CITAT. numero 26.

DEPENDENT (1;pcoinrecelons, Ea.

numero 22.

MAINADERA

o botito/era, de 23 anyo,
CAIXERA o'nrerets. Escrture a LA
11 PLIPITAT. numera. 65.

BARNIçADOR, as.l'Aergli3,Eisceir,127.

APRENENT

. T•
ti05, L'a' >L'A' 'F; rtei tr

MINYONA

CITAT. número 23.

de

numero ti.

labcnratorl O farmacia,

arma sabent trances, anglas,
JOVE mecanograila, ettininalulitat, s'o-

PRACTIC S ' ON'reiN. E,I • rillre a LA

fendo. Escrittre a LA PUBLICITAT, 35.

P1 . 151.11,11. A .r. número 68.

APRENENT eriure as'erelx.
EsLA

11, 17 ans a . simereix.
MODISTA Eserline a I.A PUBLI-

AUXILIARS

'". '
anc a . s'orereisen.
Eseriure a LA PUBLICITA'T, número 67.

enadernador,
s'orenu
APRENENT reix.
Esmere a LA PU-

lic rompanyla, apta per
SENTORA planear. etunar 1 dism,
s'oren-te. Ese.: LA PUBLICITAT. n. 75.

PROFESSORA

de Menos de fran
res. de 21 anys. s'o-

meeanagrat, de 19 anya.

1,1TAT, número 73.

•tnecan s!..rafa 1 D'anees, de 21
anco, s' . fereiX. Eserture a
I.A st i 111.11:1TAT, numero

TAQUI

practic en Vactlele de
vtattre I saludara del raln
tia is Ir, ..oferelx. Eseriure a LA PL111.11.1TOT, numero 77.

OPERARI

APRENENT

Lo 1'1 MICITAT, numero 78.

SERRALLER
in. p :rrA f. 11111iier 1

aceneat,
Eserture a

I forjador. s'oferetx.
Escroire a LA Pu.711.

'1 'al,
1 -1,

fende. ESerIllre a LA PUBLP:ITAT, 64.

1
MINYONES "`' ' 3

1'1 141.11 . 1t oT. numero 63.

anNS. a LA
Eserture

iii ando.s'ofende

tic
CAMBRERA Eserlure
a LA PUBLIcITAT, numero 61.

ale 30 any,, satforelx.
aa Pl BLICITAT,

C UIN ERA criure a
numero

O2.

l'A
L'ert7e
BUGADERA 'eurereis.
minea25.
lt BLICITAT.
de 34 anys, s'oferelx. Es-

CUINERA criare a LA PUBLICITAT,

'.°"1111.11ersi
AJUSTADORS'reaxen.
Eseriare
a LA P1 . 111.1t ITAT, numero 80.

" e 18 a LA
AJUDANT"'' x ° reeiEscriure
PI . B1,11 rrAt, nfintero 81.

di Iota Mena maqulnada. s'ofende. Escrlure
a 1, 5 pi niTILTAT. número e2.
ir
PRAcT El,

manero 27.

ej:rraller d'obres M'enea',
i%1 IJDANT
Escrture a LA
e ieerro l
1'1 BLICITAT. n'tu:r
ale venda de naiboaDEPENDENT
.4'nferela: Eschuro a 1.5 1'1 BLICITAT, número 97.

inliner0 15.

AUXILIAR solareis. Escriure a LA
PI BLIcITAT, numero 17.
IlleranÓgraf. de 38 anys,
AUXILIAR ',doren. Eserture a LA,
PI BLICITAT. numero 18.

comptable, amb eetensoo ronelJOVE eetnents tornerrials 1 tumulto
table o rererelleles, s'orerelX. EscriUre a
LA I'lltl.P.IT1T, numero 40.
r I corresponsal. alemany

CoNTAB I"» anule% espanyol, de 03
unes, S'Oferett. Eseriure a LA N:HL/UTAL, IIIIMer0 19 ,
j our

anys, 'Hure quinta, de• •-• sitja put ea aprenent anotan% lee)

I It. o ell fabrica 1015115. Eserlure
a I.A PI BLIPITAT, ntimero 41.
anda Mol, de-

TENEDOR"e"th"'.
11 0 11114rlearld a 111

0-

Nac. auxiliar o depenetent. Eserture 8
I.A PI 111.113TAT, 'Minero 42.
matratzent. de n•arrega
desearrega, ile chequea
It1.11.1TAT, numero 02.

mossos

atreriatten. Eseriare a I 1. PC

chato liSio.

any3, /enteretx. Eserlure a

COMPTABLE s'nferelx. Escrloro

pALET A decorador, s'orerele. Esn dame a LA PTIILICITAT,
número 84.

ale 2:1 anys, lest :ale quitnMINYO tes, sabent l'inflen% I f011elorud 1011 1 promedie. mimara s'oree...1x.
Eserture a I.A PI:111.1CITAT, tintuerat 60.

PI

BLIcITAT, tolmern 85.

TAPICER,

E.1.71
Si ; Iuritzi.1 :xi .TA

CAMBRER, i.

m;oirf et ri.; 11x, ii .1 1T:117 .1%7 8 na

o rzi eAl
S1'.i

,
CUINER

ji c.11.a 81,525

per al

.COTXER

111.1CITAT, ninnern 911.

AUXILIARS 7:7,22.:7Z17r.:,cen
nadar. s'oVerelzett. Escriure a LA PI; n4LICITAT, número 88.

prartle, de 25 am a.

a I.A PI tILICITAT,

MERITORI
1 1141, Indino o

PEBLIPIT1T, mlnieni 115.

del ram de Ilibreda s rengros.
25 anos, s'ofende. Escalono a LA I c BLICITAT, ~leal 91.

l'ir.vr, número 1113.

DEPENDENT

P11111-

TENEDOR
%elida

coullier torner, s'ore.
rein. Eunuco a LA
BLICITAT, /minero 99.

Escriure..
FOTOGRAF s'ermita.
LA PUBLICITAT„
numero 100.

COMPRES

MOSSOS

a la carretera de 1,1
TERRENYS babassada,
comprarla •

bon preu. Ese. LA PLBLICITAT, n. 09,

VENDES

1

magatrem en lloc ernole de Barcelona. Indr 4 patc de 1015115 I anudara.
fi. äe g . P11. De 2 a 3 urda-

TRASPASSO
Olear per a

A u T n"Ellea-. forma a y o& motor Mag,
tan

U 11011, es ven per 2.000 pts. DIde I s 5 ale la urna, a Dia-

n 10,

gonal, 319, balios.

FiN r A propia per a ealluel, gran raga

andi hose, Ragua a 15 tramita,
de la Mete d e Montserrat. capee per
ib es o guatee famIlles. es Bogada ver
BLICITAT, O. U.
all3s. Dirigir-se a LA

DIVERSES
CASA RERE

a m'ovina. Clrenlers. Tra-

COPIE S ducelons del franela s PanMunt-Sid, 18. Telefon 4521 A.

9 I.

comestibles
I ultramarins, de
23 I 27 artes. s'ofereteen. Escrime a 1..5
PUBLIPITAT, m'ollero vio.

DEPENDENTS
iTAT
E 1+1 7,1,i,7,:: pro
a 1114,721.

reparlIment.,

re . x. Esernire a LA PD-

PI.

MAcITAT, numero 16.

pulidor de formes per a
AJUDANT cabal. s'oferete. EscrIelre
I.A PI ISLICITAT. inimero 13.

ale 17
FeEn
‘or 1.0

LA lt mi, I AT, númer ilbe ji .Escriure

de magatzem, tle 18, 17,
In, On, 3a, 31, 35 1 48

ant s, s'oforellien. Eserlare a LA Pl BLI-

DA unerina, s'otereta. liscrtu-

cuINE nn r• a LA PUBLICITAT, ti.

'n
DEPENDENTS 'que
un sobreama
war'"'"
sense deksr la sena ocupacte habitual,
que es Ilein en ranonei de intimen
vinent.
"ala' a
aastaYaar`a
MODISTA'rasa
demlellt:
amas I •da
preua baratlostrus. Menandea Peiago.
mere al, primer, Minera.

ovalaba tresillo tomas.% mitres
VENC t une menlador. Piala S,$%.1$.
ttijot
•
entiese'. De 11n11
sep Oriol, 10, en

-

lomeares, 7 de moverabre 19 28

tÆ PITAtterriet
se lecta programa Murta; Me-

ELS ESPECTACLES

ravellosa Idea de ' l'onole Enrlo,

Palace Cine

preciosa comèdia dramänea,
crearle} del gran artista EranBushmann; El cap deis bombera, assumple cómic: Tom•set
canlpile de golf, dura parts de
broma. - Deniä, programa extraordinari, tot estrenes, entre
• . 11es, La líala de la mort, per
l'eminont actor Fiank Mayo; La
filia del Naval, interessant (Irania del programa Ajuria; Pltjor que una sogra, pel popular
Max Linder, i (Faltres.

ARAN SALO 011 MODA
PROGRAMES SELICTIS

-TEATRES -

•444400444444404444444441

Gran Teatre Espanyol

Gran Teatre del Liceu

MIEFICIES
dimerres, larda, a les cinc.
DoPrItt vermut popular
Datada Momea N peseela
EL LLIBRE VERD

Temporada d'hivern de 1923192å. Continua l'abonament
a 70 funcione. Les persones
oue havien fet encàrrecs per
a l'abonament hauran de passar per la comptaduria del
teatre fins a avui, dimecres, dia
set, a les once de la nit.

Telefon 3500 A.
Avui, dimecres. tarda, a les
cine. El millor programa. Dues
obres de gran broma, dure. El
gran axil d'En Vallmitjana
DON PAU DEL CONSELLS
i el sainet d'En Rossinyo.1
EL PINTOR DE MIRACILES
Butaques a 1 i a 0'65 pessetes.
Nit, butaques a 2 pessetes, loSra d'En Rossinyol. en 5 notes i
10 candi os,

XII, a los &leo, l'obra del ella. El
Vodevil mos/Prn, elegant piearesc,
en tres artes
LA EENVORETA MAMA

Demä, dijons, tanta,
Al rei it han tallat . les alee
Nil. l'evit i s
LA sENVORETA MAMA
DO- p udre«, 5, n11, ESTBENA:
EL CARO DE LA

Demä, tarda, espectacles per a
infants; la mes emocionant i
de mes interès de les obres d'En
Folch i Torres, L'infant que no
sap son nom. Nit. Tertúlia Catalanista: L'auca del senyor Esteve. - Dissabte. estrena de la
comedia d'En Carlee. Soldevila.
Vacances refala; diumenge,
1 , s tres, L'infant que no sap
son nom. A dos quarts de sis.
i nit, Vacances reials. Es des1 , alxa a compladuria.

44444444444.1144+

TEATRE NOU
Oran oompanyla de sarsuela, opereta I revistes de
PEP VIÑAS
Avui, dimecres, tarda, gran
cartel l popular de geno! e

"chico"
EL BARQUILLERO
LA . VERBENA DE LA
PALOMA

i CHATEAUX MARGAUX

Nit. reapariciA do Perninent
Emili Vendrell, amb
Los mosqueteros del rey

remesee444+.444+•+•+6444.44

.4•••••••••••••••••••4441
Teatre Poliorama
Companyia de Combdies
Avui, dimecres, tarda, a los
cinc. matiruç e popular
I MILITARES
I PAISANOS
Nit, a les deu, fundió orga
nitzada per la "C(.21Onia Fi
garo"
CUANDO NIE LA MUJER

1

Divendres, nil estrona
Barcelona de a comèdia
tres actes, deis senyors Paradas i Girnenez.
LA COPA DEL OLVIDO

44404.44•444
44444444444444444644444A

TEATRE NOVETATS
CHIC EQUEETRB
Oran commanyis

Internacional cerobalice, ecitlealre, cOrnica I maulea!. Director: Inr. Ventura Ganneu

nvul, dimecrea no hl hauch funetd.
Iterna. dijous, des extraordlnetira runelons, tales. Tarda, a dOi
quarts de cinc, matinee infantil, I
al:, a lee deu, gran moda.
Cien notablm debuta, cinc
I ele aplandlts artletes Biquini,
ealtatInr5; Mito Elulia, rilrerusia;
Iba Sanzys, 01 . 1010,5 - vrellste5 - ;
alei Ventura, amb eis selle gogsos
savia ensinistrats; Trio Bryantes,
(pies senyorelet I un heme; Cavador Fabra, inatulur original; Trio
Norandi, aerfibates salladors; C.
Amietbinves, eampld de Mana a
peu; T'o Osnotoe, drainfaill
CO, Thee Eue (Son), treupe lapo.
ilesa; Navas 1 Gorome, Mserlidiaslma panda de elownst Silva i
Binan, augueles di, sotrée. Diva ir i no Id banrä funeld. Dissable
1 dlufnenge, emtraordlnärtes fooclui15. ES despalla a CoMpla(iuria

e0444144. 444114444444444e

1

RABASSADA

4~beeft***444+eeoe+eeß
TEATRE COMIC I
Temperada d'Envera\ d• 1923-24

Companvia drateättca
ROJAS - CAPARO
nut. a un quart
den: narren) representarla irremisible/1nm/ del programa nion.tre
de Tenorios. 14 retes, 14.
‚laueres

Irania 11 :1 . •,1 actos
El p opular dm

L'auca del aenyor Esteva

DON JUAN TENORIO

nrotaornia
hr
ei Sr • 1,11 . flojas;
1 la Ile g enda en set ocies,
EL NUEVO TENORIO

I

r i llon s , tarda. g ran In:atore prpular: Fedora, l a P r incesa ea P i4 au:
La mujer sin nombre. los•able.
estrena de Batalla de reinas len

1

1144444/4444~4144444444444

Teatre Principal Palace
SORPRESA!!!
ESPECTW
.1.1: EXCEPCIONAL!

Santa Isabel de Ceres
en Pel-licula
Aquesta sorprenent pellicula
serio estrenada el dia 8, dijous,
tul l'rincipal Palme. Tot el món
san el diseutida que va ésser
aquesta tragedia quan s'estrena al I valla!. .AiNe) 110 ob,tant,
ha esta' Eobra de mes gran èxit
ressonancia d'aquests darrers
L'arlaplació cinemato..rafica supera a la teatral Pll
nilditud de detalle. emoció i red
iilaL eSoilnieS. 110 fi 1. Irrita Pi sed
infortunat autor Alfons Vidal I
Planas. Protagonista: Aurora
Redondo, catalana i primera :tetriii (lo la Comedia, de 3Iadrid.

r44444444+44444444444+0•4

Teatre Barcelona
Temporada de Tardor
Gran companyia de comedia
ALBA - BONAFE

Avui, dimecres, tarda, a
les cinc. La divertida coIni•dia en tres artes, de Muñoz Seca i P. Parez Fer
LA PLUMA VERDE

Grandiós exilas
Nit, a le,
NaltIOsa
comedia en tres ;retes, el
Paso i Abati,
EL GRAN TACAÑO
Dernä, dijons( larda. El orgullo de Albacete. Nit, El
gran tacaño.

I

Gran companyla de sarsuela
de JOAN VILA
en la qual figuren Roser
Leonis, Maria Lacalle, Fi-ancesa Gallego Mutan °sures.- Avui, climeries, funmons en honor del nuestro
Guerrero, tarda, a les vine.
1.'enl remes El caprichlto.
Exilas del borne sainet en
( ' in' quadros, original d'En
.1. Fernandez del Villar. música del 111(51 re .1. t;tiorrero,
CANDIDO TENORIO
radian'. /toser Leonis,
110Vo eatnii
inestre
Guerrero. Nit. a les dril. La
formosa luir:suela en un acte i dos cuadros,
LA ALSACIANA
per l'eminent hariton
eard Fuste, Felisa Herrero,
Franersc Gallego i Carlee
11i/tala.
La popular sarsuela en dos
ilotas, do J. Ramos Martín,
música del ineetre Guerreno,
LA MONTERIA
por reminent 1)111'110D Ricard Fuste i prollent-hi part
Roser Leonls, Felisa Marre." ro, Francesa Gallego i Carles Rufart, z larda. La Remolino i La
montería. Ni!. El oapriohie to i estrena IIP la sarsurla
i•11 11..e ;teles i dos cuadros.
if A1110111 Parlo. D -11 .1siell lid!
DIPS1 Te Gibt', i q Ui. La luz de
7.; Bengala.
•2

44444444444444444444444.4

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Rohimia
Su ni, ilimeeres, tarda I alt, extra prografur s . La prdneida
Nicomedes arbitra; 1, • lor.
iarillea
i
!
.. rolo , dle , El missatger blanc
: no.,
1 a la mar; IV Jornada dr /a erandiu›a pollieula El tren número 24;
la xamo s a La mestressa rural; el
(Irania fantästie Don Juan Tenorio. Dernä. d1.1411s, r e l , ..sa de la
I divei una penteela Set *ny* de niala sort, 1.-r M as 1.uler.
d
o rAlnarl

444+1144444444444444444»

Diana-Argentina
Excelsior

Empresa Sindicat Musical de

Catalunya
Demä, dijous, de novembre.
Esdeveniment iirtistic. A les
9'15 en pina. Representacid extraordinaria de la famosa ópera en tres cueles, tul mostea
Penella. El gato montés, fent la
sevrt presentaciA la popular
cantan' Betel' Nein i l'aplainlii
actor Carlos: &e Be raza, acompanyrds pel tenor Josep Troces,
el leirtlon Josrp de Chornen
cl primer actor Envio Torrija i
Isst iplui Mariana Lastra i 110sala TarrAe. 2. La sarsuela en
un arlo i tres quadros, La tragedia de pierrot,
crearió del

!AMI, tlill1 P erP g , 4 j ornada de

El tren número 24, Don Juan
Tenorio, El missatger blanc,
Harold a la mar, 111'1' -EL; Nicomedes arbitre, Curses a
tedrom de Sitges.
ARISTOCRATIC
naL0

Plana"
ondulada de
120 per 75 CM.
Mes. 710 m.2

3
1a

444494990•449444449e~

Avul, dimeeres: La mullir del fardó,
1 Jornada; Glaseare; La linea de la
mort; La mestressa rural; Qüeati6

EXPOSICIO INTERNACIONAL
DEL MOBLE

sastre; F. falta un nen? DImuller del fara6, ll Jornada; Senyal d'amor, per Mary
I Pieliford; La sombra del pare, 1
nitres.
de

»HM: La

PARC DE MONTJUICI1
GRANe PRESENTS

COLISEUM
vul, (loes 505510n 5 :
leS qUalre
dr la larda I a un quart de deu
de la 1,11.
Eilt eatraordinerl de la

vent -los 1110(111, per als efectos
d'aqueida rufa, en ‚'In serrilents lots
Lot I: Un menJailor (Casa (din/ion', : 11: l'n dornittorl (Casa GlIn
bert i , III: 1.1 dormito:a lar« 1i:a-

loo reo', d•,•,.3,103: 11,1

Sitges.

Jociosos tole elle Impoatos:
Butaca de platea o afnflteatre amb entrada. 9 Dls.
Entrada general. . . •
Les Hoteles, de <matra • deu entrad«, • rió de DUES pta. l'entrada

XXII It . ::
XXIII:

XXIV: l'u

dn
a leso (m atra d e la tarda.
liia.
Inaugurar-Mi del .: OdOus infantila.
Er,ttentaeta de la Solacen) Caleta,
alob un programa adequat per a
la inadInda, estrenant-se, ultra RIlamelsadora muniP
d:a Com un cante ea fades, Interpretada Per IlloO T° \Voll.".\ lid. a 1111 (piar( hie en. renovació total del programa, aria, 1,1
pre,ciltaclú de la Selecció Empire.

I

PARC
PISTA DE GEL

d'II

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
A‘ui, dinweres. Així des d'Eva, La flama de la vida, Curses
de vouturetes, EI tren 24, Pitjor

sogra.

, Fürica de Produehn

Avul

Casimir ecos
Desnata: Tallero, 12
Te:6ton A.
Fabrica: Garrar tenarent
xlm • la Traveseara de

011BIE

BARCELONA

Concerts nit
•6449449904459444494444+4
•4444.049+694999444949444
4
t Sortida de teatre
A casa

Sessul 're, ;unta
:la ; inal g e rrenera I 1
exhibielons, pels professors Srta. Derkien
I senyors Angola I

Eurt..11177 Raunt
Ilura. Dernä.

tarda, a les cinc,
tiran Fest a Ileportl
va; primera partida
II,'
tlela
tempOrada.

Cirie

Raicita de Valinclai a
des de conatrucció

BON-TEMPS

I Iteetaur ant especial en pela, a-

FONDA SIMON

MENJARS A LA CATALag
ESPARTERIA,

mariscos, aviram 1 caca.
Carrer de Quintana, 7

Telefon

ore444444444444444444/444

f378 A.

1•••••••••••••11111111111111M111111111111•1111111121
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e
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SOCIETE GENERALE
de Banque pour l'Etranger et les Colonies

Sucursal de

Barcelona

Plaça de Catalunya, 2 1f

d
GAIXES DE LLOGUER
Teta mena 'operacions da Banca i da Bona

N

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES, etc.

JAUME SAURET
PELAYO, 7
•
:

11 UMM1111111111111111111111111111311111MIZZIIIIIM

CALÇATS SIMON

le Liquido a la fàbrica mateix les mostres
i calçats amb tares que no poden

Telèfon 1371 A.
Avui. dilaceres, programa ex11aordinari. La grandio s a atrae ció Pitjor que una sogra, interpretada pel popular actor Max
Linder, on la seva millor creacié; La flama de la vida, into_
tessant film dramatic. ereaci. n
de la bella artista Priscila [lean;
Nuvl massa perfecta, interessant film interpretat pel notable autor Itryan Washilrn, del
TEMPLE DE LA

CINEMATOGRAFIA

d • 40 x 40 na.

g

Nete

ES
-41ä
ES
ES

e

lliurar als comerciants
PREUS DE SALDO

•
•
Im eica Ge caçat:

LLULL, 21
(darrera el Parc)
AMI 111•111••••••••••••• ARIA

Cinema Princesa

I.11

BARCELONA

I, 'llene dr

pattnalget de dos
ifitarts de sha a

Guau.«

4144.0111.94414

Grandiós èxit del
Jazz-band VILA

MAII1111••••••••••

PER A TEULADES

Ira:llorica a 5arriä

mttorl (Thonet).
Tots els posseidurs d'abonament
linchan Arel a 50170 nütner0s, els
quals pudran recollIr a les ollelnes ilel Palau d'a,-t Morirl o, des
del dia s al 15 .Taifilest mes, de
del/ a una 1 :le Irma a sät.

yo.

dome do ~U ill eoh ‘
(Peso do lb iler464

Barcelona

dorodl n Ill
1.:ornas),
1.11•11.13111,
1T11011,111 •
rrbetlor: XXV: lai dor-

1144444+444444444444444444

.44444999.94499094.444444,

PU:1x. 5 • 05

Portal de 'Angel, 1 i 3 pral.:: Telefon 3344-A

U/1

le

El saló m6s hIglänio de

sa tilmberl): IV: In mernador
(1:iba dlinberti: V: En menjador
'Codeo' rEArlifelfsl; VI: I:n re1,,,n, , collegi rEArtlfe y s); VIII
la: dortnitorl , Collegl d'Artifexie.
vian un Ineonntor i l umina. 1 Saliatei ; IX: I lu IlormItorl 1POrningu
1 abatet; X: Vil thteualx i DOininen I Salude,: XI: Una sala de fa1111110 (Fonient de les Aritti Der. oraltves) ; XII: 1.11 no-njador i ro.
nient de lo. Arts lieeoratives:;
XIII: Un dormitorl (romera de les
.\ rts Iopenrathes; XIV, Un do t -mlr i to u El si ( lo; : XV: 1 ti meolailor
i El Siglo); XVI: Un dormitori (El
Si g l o ); XVII: l:n :rumiador ;II.
Vayreila u, XVIII: Un relnalo g (11w:quede/ ; XIX: In menjador (Busquets); XX: lai menjador (Coma> , ; XIX: Un salt iildmasl:

PNEUS,

Plagues

JOSEP ESTEVA 1 Cia.

pati glau

UNA PESSETA
Els mobIllarla que es rifen alta els
que figuren a le e installarlons del
Concites de la Casa iltunll, convefilentment assenyalats.
Mill0313 //1010/1311? 11 01 estat adquirits pe] t'Anille per tal de correspondre al favor del Melle, ha-

Corta Catalanes, 695 al 589
Talaron 3535 a

0/10CE s TRIN \ FENE.- SATO DE DEI NIO DE FA:1111.1ES
.\ vut. utituu r re . . U . srp .• rahle pro g rama: E a ii sorollAs
ii supreb% produrrid
"MetrO" Euoinia Grandet 11 . :0111SIS
Inleressatil a s• umpte Ilramälle seguns
la eelebre 0111 . 1 111 . 1 1 1111111“1 • 1111 amoral ae naltar. sulthin rrearld
puentes
arti .. t. , malteo Valoolln o 1 la Ideal esirclia allza - leriY; g ran n all III la Illa a ffillra 1 sentimental daultedla No oscrivlu cortes, ma g istral:neta
.•
per la insenua arlIsta Ilarrl 1111uhe , . 1 13 111,.. 1 11111,1 111111 1 . /1113 Pamplinas aprenent de ferrar, 1:1 1 111111111 1111111111. As lat, I t
Ventura'', segon• la celebre
••Ed
anain
mffla,-.
ImIella
Tinrogne 1 • 011 . 4• 111
flema, ddnus, ca traoulinarl pro g rama amb tres magnifiques estrenes.

zecrala.

Es rifen aint-l-cinc mobiliaria
• favor del públic
Des del proper d1.10u. Dus al ala
qu'uzo, totos los oddrad e s n Ionen
opet4 a im dels ',rimes.
Preu de l'entrada amb número:

44414444:4444+34.041444441+6

que una

CIMA

ires,

Walkvria

KURSAAL

Materials armats ab amiant exclusivament

I

DIVERSOS

Monumental - Pedró

•

444+4444444444444444444.
64444444444449.049.414444

dijons, 8 i le nriveffibrn,
les deu nit;
Recital de piano 1 vloloncetio
FANNY DAVIES - PAU CASALS
Programes a lols els ilegalztinis de música, despatx de Loealitats, 1 i 3 Portal de EAngel, de 3 a 7 tarda. i al Palau
(tema, dia del concert.

4444444444494 9.04+111444+

1/113 11, 11 3

X

Gran Teatre del Bosc

1•11444.4444444444444444.4•0

nutlairoanyat
Itoldl; VII.
Dan-ceros vial,. de les curses de

1 tot traban MI'
tnet II PO el a
A HORAS

Palau Música Catalana

EXPLORANT L'AFRICA VENCE
g randiosa exclusiva Oainnont.
AssIstm a presenciar els ines ea
rally? I Imaginables «istmos deis
habitante afrleans
les collerclons
de Ceros 111A5 rurIn5rs. Els eoro, dr113 ines grana del toll,reell,tiara mes bella d'hipopetanis, ahIllops.
etc.
NOMF:S AVE!

Saló Catalunya

Notables tratet! 1 trio
Ate, Minen-es. estrena de la orani llo s a i • Xel u s lva Naciste prIncep
aventurar, 11I • 1 gran a: leta Marlstu'; L'esclau de la pal p ita, drania•
Pamplinas aprenent de ferrar, do
molla Inotlia. Di . .s able, oran n -•tlevell1Mr111: Problema reste, per
lemas, Lennis 1 Gall eg o. a tigre!
, 1 . duarls, pre,entarld do lantrnplil
* Sibertini 'al la perillosa poiii,..qa
Juli l'apelar,. AVI \ T...

e•44~949944494.444.444444

M'uf, dInierres, darrer ulla n'erre
Alblernen de pieecció de la sensacional pellleula Instructiva. autentica, sense cap mena de true,

i

A IA

Revele do

CONCERTS: :

SALO CATALUNYA

GRAN CINEMA DE MODA

41.0444444444+604444994444

o

Mat lander.

SELECCIO MAJESTIC
1. Novetats Internacional, "(Misa,
aaI"; II. I.a ilhao !lila P.1111111
11 o.
ultra Amor i pólvora; III. IdInteressant tintina dr la marea -Ilfilver, a1" El policia fantasma; IV. Exil
Lluita de panda, drama de
interprolat por Art Accd
or;
V. Inlerntedi musical per Eorquestra de OS professors, dIrI g nla del
nie•tre senyor Jo • lo. Cumellaa
1,6; VI. La preciteta comedia dei
Programa Ajurla De cap • peus,

PMA

ffl

tre la eo/nrdla El mlasettior blanc.
Dernä, diJous, la pedir-uta etonlCl Mil «ye de mala tsort, per

.:••••••................e,
/
E ',DORADO

Aval.

Teatre Català Romea

dimeeres. tarda I MI: La mestrama rural; 1 enlocIonant pelotalla L'esslau do ia galana; la
pellIeula cómica Nicomedes art.

primer actor Enric Torrijos. 32
professors d'orquestra. Notiriti
ehor. Dissabte, La %apestad,
per un eminent quartet.

RESTAURANTS / 1118011011 1»
,
Vedoto 1

COMPANYIA TRASATLANTICA
SERVEIS DIRECTES

LINIA A CUBA-MEXIO
El vapor ALFONS XIII s ortirà de Bilbao el dia 16 de novembre . de Santander el 19,
de Gijón el 20, de Corunya el 21, tap a I'llavana i Veracruz,
LINIA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA I PACIFIC
El vapor MANUEL CALVO, sortirä de Barcelona el dia 10 de novembre, de Valencia
rt 1, de Màlaga el 13 i de C átlil el 15, cap a Laa Palmas, Santa Grau de Tenerife, Santa
Creu de la Palma, Puerto lti co. Havana, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao. Sabanilla, CoIn, i pel Canal de Panarnä cap a Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, lquique, Antofagasta i Valparaiso.
LINIA A FILIPINAS I PORTS DE XINA I JAPO
El vapor
sortirà le Corunva el dia
de Vigo eh.de Lisboa, el
,
de Cartagena, el
do Valencia i de Barcelona el
cap a Port Said,
d Suez,
uez, eClollombo, Singapoore, Manila, Hong-Hai, Nagasaki, Kobe i
Yokoliama.
LINIA A L'ARGENTINA
El vapor REINA VICTORIA EUGENIA, sortirä de Barcelona el dia 4 de novebre, de Mälaga el 5 i de Cädiz el 7, cap a Santa Crea ui ' Tenerife, Montevideo i Buenos Airee.
Coinridint arnh la sortida del dit vapor, arriba a Cäifiz el SAN CARLOS, que surt
i Santander el diai
de cada mes, de Corunya el dia 1. de Villagarcia el 2 i de Vigo
el 3, ar»b pasatge i carrega por a l'Argentina.
UN JA A NOVA YORK, CUBA I 111EXII3
El vapor
sortirä de Barcelona el dia 25 de novembre, de Valencia el
20, de Mälaga el 28 i dP Cädiz PI 30, rap a Nova York. Havana i Veracruz.
LINIA A FERNANDO POO
El vapor CIUDAD DE CADIZ, 9ortirh de Bareelona el dia 15 de novembre , cap a Valencia, Alacant i Chdiz. (ron sorti,ir el 20 uta a 1.as Palmas.Santa Creu de Tenerife, Santa
Cual de la Palma. les Oras canales intermedies i F^rnando Pdo.
L'esinentat vapor enllaçarà a Cädiz aniti un nitre de la Companyia, que admeträ rerega i passatge dele ports del Nord i Nord-oest trEspanya per a lote els d'escala daqueeta
linfa.
AVISOS IMPORTANTS. Rebaixes a familira l en pa satgeo d'anada 1 tornada. - Pr
cus convencionals per cambrots especials. - Els vaporo (enen instalada la telegrafia
censo ifis i ar,trells por in les senyala submrtrinem.
SERVEIS COMBINATS, per nts principrds ports del mdn admetent passatgers 1 cerrega.
SENVEIS COMERCIACM. - La Secció que per a aqueati servei, te eatahlerta le Coaspanyta. s'encarregarä del Ir ansport i exhihició a Ultramar dele Mostrnarie que ti sigui::
confints nl dit ohinete i dio Iß collocació dele articlee la venda dels quale, cona
a aseaig, deettgin fer els exportadora.
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Vertriouth "AQUILA ROSSA" es el millor
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