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LA SITUAD) D'ALEMANIA

SISTRERII

NORMA

El Directori militar d'Espanya segueix
l'anomenat problema regional. El general Primo de estudiant
Rivera ha promès
repetidament que s'anirà a una divisid regional de l'Estat,
i encara que, segons ha dit, cal caminar aquesta
qüestió amb
peus de plom. la premsa anuncia que pen
robablement d'ací a uns
cinc mesos vindrà el R. D. creant les regions. I diem
un R. D.
perquè dels procediments i de les paraules del president
. del Directori es dedueix que s 'acudirá a aquest sistema,
com s'hi ha
Itcudit en altres qüestions. Si es dones el
cas que, invocant més
tard la proximitat d'unes eleccions generals i la subsegüent
constitució d'unes Corts noves, es traspassés el problema "re-

gional” al Poder parlamentari, s'hauria anat a un neu i • llarg
ajornament.
No volem tractar avui d'aquest aspecte cronològic. Es una
Ce\sa de temps. i el temps dirá. Només
volern cridar Patenció
sobre l'espectacle que s'ha inaugurat amb motiu dels anuncis
de divisió regional. Els re p
resentants d'una pila de províncies
i capitals de provincia alcen la veu per proposar soluciona
concretes o per assenyalar perilla. Però això té per a ells un aspecte
secundari. L'aspecte que mis els preocupa, el que mes els interessa, és la capitalitat de les regions futures. Ha començat una
nferrissada batalla per obtenir la capital de la regió. tina cosa
semblant succeí

en el primer ten del segle passat, en establirse les províncies modernes. Aleshores esclataren
les competències i els pugilats entre les poblacions que es disputaven la
capitalitat de les províncies. Coneixem una mica la disputa que sorgi sobre aquest punt entre Tarragona i Reus, i preveiem
que
ara sorgiran per tot arreu disputes tan pintoresques com
aquella.
Catalunya torna altra vegada a trencar la pau de les terres
hispaniques. Si no fos pel problema català probablement ningú
no pensaría a transformar la q uadricula provincial d'avui en
una més ampla matrícula regional. Per?)
havent-hi necessitat, segons sembla, de confeccionar per a Catalunya Un
vestit
administratiu una mica Inés folgat, es vol confeccionar alhora
vestits iguals per als altres pobles de l'Estat espanyol com si
Extremadura i la Manxa tinguessin cap culpa en la formació
i el descabdellament de la qüestió catalana.
En la major part de la Península la gent no sentía
cap
recessitat de canviar el present estat de coses. El vestit de tall

francés que els fou donat un segle enrera, els semblava encara
prou ample i elegant. Ha calgut que Catalunya es mostrés descontenta d'aquest vestit, que el trobés curt i estret i passat de
moda. 3:negué amb motiu de idear-se nous patrona es decidís,
en nom de la igualtat de drets, que fossin tallats N'estas iguals
per als altres pobles que dins l'Estat espanyol viuen.
13.1mplein que En Cambó ha parlat diverses vegades en to
despectiu dels programes de parta, que li semblen vestits de

basan. Una cosa análoga podríem dir del regionalisrne
i 'armétrie: En lloc de confeccionar un vestit nou per a
aqiefls pobles que realment el necessiten i el desitgen, aquest reelonalisMe vol fer un vestit idèntic per a tots. I això té el perill

que aquell Mateix vestit que estretegi aplicat als catalans o
als
bascos, sigui excessiu de cos i llarg de mànegues per als altres
pobles de l'Estat.
Seria més lògic que a la varietat dels pobles ibèrics
(els
quals no solament tenen una personalitat distinta, sine, una
personalitat de diferent grau i amb característiques diferents)
correspongués un vestit fet a mida per a cada un i no pas
un
comú uniforme de basar. Trobem, en efecte, que mentre Catalunya, Euscadi i Galicia tenen un conjunt de qualitats diferencials que els donen un fort caràcter propi, els altres
nobles ibérice, en general, no presenten com a principal diferéncia, segons
al frase d'En Prat de la Riba, un partí més de catalanyes
o un
pa:n menys de calces.
La sastreria regional tracta el problema de les
diversitats
p eninsulars amb el Inateix criteri que tracta
"El Aguila" les
q iiestions d'indument à ria. I nosaltres creiem que
si el vol donar
alguna eficàcia a la futura reforma, cal renunciar al sistema
deis vestits confeccionats amb un mateix patró i adoptar el
sistema deis vestits a mida per a cadascú.

Full de dietari
4.V.4 CRO .V1S SI ES PENA LS

carrer de Pelai va realitzar-se
kitir -71 robatori duna s implicitat ad•
(He dit admirable? L'estètica
, :i ega. He volgut dir d'una sialsorprenent, esbalaidora, esgartife.
Er bornes, amb tot raspecte de
Inar.n 7"N O de paletee, clan deturat
tirab
carretó davant la joieria
en un pis principal. Han apun:alat ::na escala a la barana i han
lebt,
al" el pis amb tota
•
carretó i l'escala han restat
abar.' -itt s . El cop ha estat fet a ple
u la vorera del earrer de Pe*gi re plena de gom a gotn•
sen diu jugar net. Si els
liteus vagues coneixements en l'espetialitat no m'enganyen. es tracta d'un
mhat,ti de l'escola anglesa, la que sol
Dosseir vis trucs Més inconcebiblement
beles. la que es fonamenta en una
tStcIa psicològica mis refinada.
l'erany n aquesta escola el cop dot TI , fa gaire a un carrer ben cin'le de París. Un joier. amb el set/
•
farcit de perles i diamante, hi
canta t a a bon pas. Eren les prime/l o res de la tarda. No cal dir si
c: rculació era densa. Tut duna se
a vista un senyor correctíssim i
amb el tu que cal: "Perdoni. Es
ku que algú li ha escupit a l'esquede l'abric. El porta fet tina
El joier saluda agrait, driza
srgon el maleti a letra i es dieN a a llevar-se rabrie per eixugar-lo.
u aquest segon. el maletí lesapare.x.
Podrieut multiplicar ele exeretelea•
p legats ens persuadirlem que l'esanglesa té molts deixebles, mesa
e xebles. Es la eiviiitzaci4 que avendirett. Teniu rae.); Entre aquests
fins, silenciosos i incruenta que

operen a ple dia i els lladres de camí
ral, violents, cridaires, sanguinaris, bi
ha un abisme. Per() la meva teme...c.a
és que la civilitzi ó no avenci per
tots els camine amb el mateix pat...
Em fa por que a hures d'ara, sobretot
al nostre país. no hi hagi un escanda16s desequilibri entre la ciència deis
dolents i la dels bons. entre els cops
dels "mossegues" i dels rebenta-pisos
i les parades dels que tenen alguna cosa per perdre...
Si fos legislador, o més ben dit, dictador, cuitaria almenys a introduir un
canvi en el Codi penal que potser tindria alguna eficácia.
Tothom sap que la nocturnitat. és a
dir, el fet de cometre el delicte de
nit is una sircumstitucia agravant.
Dones, Ir, :auxir és un anacronisme
ridicul. La practica demostra que els
cops efectivament mestres sisn donats
a ple día. aproiitant-se de la claror
del tel i dc la complicitat involuniäria SIC tots els ciutadans que passen
pel carrer.
No hn die de per riure. Es evident
que el rohaturi de la joieria del rar ser de Pelai, possible a les tres de la
tarda, no ho hauria estat a les tres
de la matinada. Si qualsevol "sereno".
vigilant, noticia O transefint. veu que
uns !tomes 'apuntalen una escala a un
baleó i chi Enfilen, no he dubteu,
latine neix de seguida i ele 'ladres han
de plegar a corre-cuita.
I la mateixa cosa ens cal dir del
robatori en despoblat. considerat més
greu que el rohatori en poblat. Quin
endarreriment, 1341, meu! Nodrim els
mateixés prejudicis que a l'Edat de

Pedrat
La diürnitat! Aquesta Es la cireunutäncia greu. i no la nocturnitat; la
multitud ciutadana cal témer i no la
soliturf dcli buscos, un teixen les humita- violetes i les maduixes diminutes.
Carlea &M'ella

E UNE DE

BERLIN

BERLIN, -octubre.
La eatästrofe. .alemanya va
prenent unes proporcions tan
impressionants, i, per contrast,
la foro, de França es va consolidant com un factor tan dceisiu que no es necessita pas tenle
davant d'aquests dos fets, una
perspieächt massa rara per cona-prendre que la -crisi ha entrat,
en aquella fase davant de la
qual s'obren, com a úniques
possibilitats. ei la catástrofe o
la solució franca i oberta.

En Rovira i Virgili ha recoHit de la premsa francesa extremista les netos que corren
sobre una probable enfonsada
d'Alemanya en el boIxerisme.
Aquesta possibilitat Chem traelada en aquestes eolumnes diferents regades. Nosaltres, fine
que veiera que Alemanya faci
la revoluciö, no he erellrellt.
Encara que el partit comunista alemany estigui condemnat,
a causa de la miseria del país,
a créixer i a dilatar-se, el comunisme tincira sempre forces
de reacció que li barrenan el
pas. La social democracia, ir,pulió centrista. les forces (pi e
podriern anomenar burgeses in
ofensives, tenen, del comunis
me, les mateixes idees que els
conServadors baveresos histérica, Molla irn' s por que el co munisme, fan els reaccionaris
Es mes que probable que els
reaccionaris intentarais un crup
ciTsfat i és rarts que probable
—si les dificultats continuen—
que el trioraf serä d'ells—sempro, ben entés, que fans enllit
del Rin ho perrnef in.
De manera que al nostre entendre el problema alemany no
tindrä una solasen, interior. Encara que el metode de treball
cliplomätic sigui una cosa que
avai ha perrita la suggestia
eqüest InAtode • s'itnposarà per sobre d'una caiguda
conscient i fins i tot admetern que nogales össer temporal — rn la reroluciö. El que fa
l'avantatge dels métodes de treball polítie coneguts — de la
demooraria. per exemple — sobre els metodes inedits. iç rs que
els primers han esta! ja aseajals. La revulsiö. iro res-relució
podria dieser per a Alemanya
el n rir

que I::

lega lita t d'aval. pedo la revolució, fent cura fa el paper del
"casi per coneixer" del conegut
proverbi, sempre sera sacrificada al "bnig ronegul".
Des del dio Cpte la esclatar
rtj moviment separatista ele ItheMinia, Alemanya ha tornat als
temps de Cuino. Stresemann, la
prudencia del qual era proVrebial, parla avui, davant de Franca, el mateix Ilenguatge que
Cuno. !obró té una explicació.
El moviment separatista ha fet
baixar considerablement el paper francés. En el mön anglosa-xò, el moviment de Dorten
ha caigut pèssimament. La conseqüència d'aquest estat d'esperit ha estat un acostament
de Londres a Parle. Aquest moviment naturalfssim, constitueix
avui la forra més• gran d'Alemanya. Ja veurem qué en el
que dóna l'acostament angloalemany. El que ru s probable, el
que ols segur, és que l'acos t ament es rara rada dia mes intim.
Noten la diferencia que lii ha
entre l'anglafília dr Cuno i
de Strrsernann. La de ¡'ex -director de la "Hamburg Anlerika"
PS basara en l'arnabilitat de
Lord d'Alberrion. andlaixadar
anglés a Berlín. La do Stresemamo es basa en un correal,
d'opinió cada dia més f n .11 a
Anglaterra i P n ! a suspicacia
(Inc en el mol, angln-saxO produeix el mnviment separatista
rhenä, emanarirl de la peridlosa
force dr Franca. Slresernann
Baldv,in han fel tàcitament un
rontrarte. Anglaterra, davant
de la forra de Franca, pren les
seres mides.
Expirats runirsts feto. els
leetors que siguin afieionats a
la histhria moderna, notarma
impresaionant c e rnhlun f:a deis
nostres flieSt antb vis que van
precedir el famAs Congres le
Berlín de 1878. En general. els
blstoriad o rs (plan parlen d'aquest turnes Cogrés, es fixen,
principalment en les seves deliberacions sobre emsenyalament de : fronteres ale Balearis,
però aquesta part (1š el que 14
menys interes. Los delibere.
done del Cenares de Berlfts.
non molla mes Impodäneie que
I

la d'éiser rectificacions al trac•

lt

ELS POETES D'ARA

It CONGO DE..1

tat de Sant Estere i que el d'haver posat les bases de la politica de- les potencies a la Me
diterränia oriental.
Del Congr é s de Bendita, la
part mes desconeguda, la part
d'alta política, és transcendental. En efecte: el Congrés de
Berlín no es mes que la liquidaeiö de la crisi per qué va passar Europa deslices de la guerra del 70. Tothom sap que després de Sedan. Bismarck i la
sera cread(' imperial creta, considerades les parets mestres del
rontinent europea'. Franca [ras,sa y a el període convulsiu de la
derrola. Alernanya es considerara invencible. Bismarck dula
al Reichstag que nomes Deu
podria vencer el poble alemany.
Moltke, que capitanejava el
partit militar. adoptava davant
de Franca arIlluds sisternitticametal. provocatives, les mateixes
que ovni adopta el anejo/la:Es_
nao francés, davant crAlemanya.
Bismarek, a conseqüència do la
política religiosa anticatólica
que feia, havia estat a punt
rompre el tractat de laan que
estipulara la neutralitat de Bistgir- na. lii baria hagut un moment
de phnic. I ultra tul. aixh, Alemanya romencara du construir
asna p squadra i apuntaren le 3
primeros manifestacions del
"kolonialisme".
Pera veu's aquí que Disraeli,
que ja era seIl i ja quasi tenia
coronada la sera magnífica obra
dc demagogisme imperialista
mundial, y a deeidir posar ordre
a les coses del eentinent i fer
coneixer a Bismark els senilmente d'Anglaterra sobre la seva política. Es produf una mena de mirarle. Prego llegidor que vegi a qualsevol

el cans i que es produeix
a Europa a conseqüen£ia de la
‘ rariacie 'del front .d'Anglaterra
darant de Bismarck. Es Ist la
sensació que Europa va pasear
de la tempesta a la ralma. Bismarrk , refrena el seu llenguatge queda I imil ada a un minina
estriete. la politiois naval, no
Cid parla inAs (le "kolottialisme".
e snormalitzen les relaeions
monis entre Franca i Al om a
nya. Franca inicia la sera obra
de reconstruccia que foto coronaria per l'exposicid universal
de Paris. A 'tot el nem iii ha
1111 moviment dc 'clulent,"" quo
dura uns quants anys. Aquesta
"detente" dura, en realital, fina
a 191'). perquè si be PI C011gres de Berlín no proilui la politica d'equilibri °oropel), crea.
eertament, l'ambient ell qua
aquesta polítira fou possible,
La situació d'asan es exactament igual que la que tan miserarnent llena deserit. Els papers. nonnes, estan invertits. El
I n i-lace de Bismarek el fa avui
Poinrare. El papel' d'Alemanya,
el fa Franca. A Europa hi ha
sin estat general d'intranquillitat, de miseria, d'enerrament.
El que passa justifica tots ele
pessimismes. Tothorn té l'aigua
al roll. Estera vivint l les mateixes loores que feren possible el
Congrés de Berlin.
Es per aixii que &leal al
principi que la eatastrofe alemanya i la forra de Franca han
entrat en aquella fase davant de
la qual s'obren n la catàstrofe
o la solin g ó franca. Donada la
realitat d'avui
sernola pas
probable una caiguda la revolueiö. Malora! que ei matode
(le treball diplomätie ha perdut
eficacia i suggestid, servible, encara, l'únic possible. La sil/sació general justifien que es pugni pensar que ens frohem davant de la possibilitat d'una rotirria

rotirití del Cenares de Berlín,
que are no seres de Berlín sine,
probablement de París.

Josep Pla

LA SITUACIO A EUROPA
Reune gran expectacI6 sobre
el que pugui pasear a Al o ma
nya. Re d'u que Ludendorff ho
dirige', tot des deis bastidor,
1 que serà el probable dictador.
Mentrestant, la Gonferincia
d'Ambabutdora, en la nota tramesa el dla 3 a Replico exIgInt
la represe del control militar,
asesnyalava un terminl fino al
d'ase, 1 anuncia que el control
s'aplicar& intilbo a Baviera. Diu
tambi la neta que Frene, en
el cas que ele elemento militare
I reacolonarie dominessin part
d'Al e man ya , ea oonsiderarbt en
seta% de legftima defensa I fronde!. lee mesures «lenitivos
pertinente.

J. M. de Segura
aquf el pròleg al einquis volum dels "Poetes d'Ara".
Ce c'elleceid d'antologies que

amb tant d'èxit es publica:
Josep Maria de Segarra, autor, als . y int anys, del "Primase
'libre de poemes". significa un
cas de poeta genial. Es un aniMador del paisatge; li fa viure
les te:ag.-Mies del cor humä i
densa el pensament i la paraula.
El paisatge, perd, Ii obre els
sesos tresors.
Josep Maria de Sagarra és,
des d'algun punt de vista. una
superaeiö de l'esforc verdagueMil. Alta que agüen altre poeta
genial , el terrero' de Folgueroles, bastia al fue de la sera inspiració primitiva. guarnint amb
un vocabulari riquissim el panorama de les seres imatges
sentiment s. Josep Maria de
Sagarra ho fa, a rmls a mes,
amb l'ajut d'un esperit treballat d'artífex. Les Seres cancons sön prova d'aquesla inten-eneió. L'avantaige que- representa l'ajut de l'esperit d'artífrx en la creació poética de
.Josep Maria de Sagarra es deslio, neta"), amb l'afebliment del
seu senil; religiös, cada 'tia més
esmorteit. Vegi's la distancia
sentfmental hi ha, posent
per eas. entre "Choca" i "In
v i nct 'venta'". El poeta s'estorra a esborrar Erternital. 1:borne q ue hasta escolla!. el ritme
palpitan l de la temes, i als ulls
del qual, el bou. l'alosa. el romani. esdevenien simbols d'una vida immortal. es llega en
la buidos i la tristesa. En els
moments de defallença ja no el
salvaran la "Ing ica aelarida de
rol" iii el pas letal de l'arada.
Una taverna marinera. voldrä
apagar els seas neguits inguaribles.
Senibla talment .que el poeta
tingui por de corsecar la sera
äni111.1 en baralles cruels cense
fi. Drfuig lajragedia, refusa

angentir immortal rfe

leeopardi u cerca, 3 correctilla,
alguna en.sa que • end,rIceixi el
sen turtnent. A "Choca" el remei era la terna. la !erra na-,
palpitant. A "In vino verifas" es el 'piare fugitiu. El
poeta ha esdevingut incrédul.
Sigui cona sigui. en els versos de Josep Maria de Sagarra, Iii =rifa lau' de la terra.
potssr despit sein, äffittle PR
les "Canons de' taverna i d'obIll ". tenyides d'una tristesa boirosa, es sent la remor del nostre paisalge, que el poeta va
fer presoner. 1a senior de la
terra "va quedar-li eternarneut
als dits". i Joan de l'Os, Elle,
reu Riera. el Mal Caendnr.
bou i la eogullada. les herbes
del canal. tot alió senzall i planee que baria commogut el poeta, fa forts els seus versos, .i
els salva.
Tontita Garcés

(Primer parlament d'En Gambó
I al Congrés en discutir,»
projeote d'administrada) lotde)'.

DNI MOMIO DE

RIME 1

ELS ALTRES ASPECTES
La valonen) que, de la per-

sonalitat del rei Jaume 1 el
Conqueridor. harem fet en
aquestes planes, bo i comentant l'estudi del senyor Gimenez Soler "La frontera casetano-aragonesa", demostra a bastament que la figura d'aquell
rei, contra l'afirmarla; d'aquest
senyor, no apareix als asila- de
tots els historiadors catalana
com a figura d'un Mol. Veiem
moltes errados en la seta politice, malts defeetes en la sera
personalitat. Onsarfem a dir
que va fer molt per Catalunya
i per la sera grandesa, perh que
es va trobar en disposiciú i en
situad ') de fer molt mes del
que va fer. Creiem (no atorgant. com no atorguem, una importäneia decisiva als fets geografies) que baria d'haver intentar arab rnAs fermesa la conservad() del Migdia de Franca.
Hi baria qüestions, cona la de
Provenca, la solució de les quals
es facilitas-a anda un matrimoni. Saín Lluís i Caries d'Anjou
van saber resoldre-la; 1 Jaume I no va saber iinpedir que
prínceps francesos i anglesos
es rasessin amb des guatee filies del seu cosi, el comte Rainen Bereuguer /V de Pros -ena.
Creiem també que Jaume I
podia liaren trobat en l'hostilitat del seu gendre Anfös X. un
pretext per procedir a la conquesta de alinda pel seu compte no per compte del castellà.
La cessiö de Nasarra ja no
ens interessa tant. Múrcia hanria esdevingut. un polis , catalic
Navarra, no. Comprenem, però,
perreetament, que el senyor Gimenez Soler, des del seu puta
de vista aragonés, retreguilarnbe a Jaume I el renunciament
aquela corona que ti pertasty-ia-4 45 ,ttirtut-del 'testament -da
ean• el Fort, I que els navarres os van oferir a Tibald de Xampanya.
Es • nossible que el rei Jaume
no albirés la transcendencia que
podia arribar a tenir
maInrncslii riel seu fial Pece amb
Constanca de Sicilia, i que, en
conseqüència. no pugui asee
invocat aquest esdeveninrent
favor d'ell, en valorar la sera
obra. Tampoo, però, iii t'Ara
just de posar en la partida d'inoulpaoions, cona fa el senyor
Giménez Soler, el fracàs de la
Creada a Terna Santa. Una -violenta tempestat va dispersar-

ne l'estol: sois alguns vaixells
van arribar a Palestina. Per()
en l'esperit del Congueridor el
projecte persistí; i. si eifel eoneili de Lid no hagues /robat
tanta d'indiferencia, l'hauria,
probablement, portat a bona fi.
• • •

la d'Aragó; i que no 'tenia sind
nou anys quan va comenear a
rinetiaerveei
un
si.r
en els
.
e : sils
n de

L'orfandat i la puericia del
fill de Pere el CatbliC aplaquen
per un moment l'agressivitat
del senyor Giménez Soler en-1
vers ell. "Encara que l'historia-,
dor — cscriu — hagi de Hanear contra Don Jaume tan
gravissimes censures. l'excusa
tanmateix.. Orfe als dos anys
(el senyor Giménez es deu referir al moment d'ésser Illurat a Sonó de Montfort), es va
Cometre la imprudencia de confiar la seta custòdia i la seva
e dueacid a uns estrangers. que
el van guardar. perd no el van
educar. En els centenars
pergamins que resten del seu
temps no bi ha cap signatura
autógrafa; és gairebé segurament cert que no sabia es criure i tal regada ni Ilegir. No era
un borne instruit, Ii mancaren
tradicions fundiere i politiquee, el seu company de captiven i fou un cosí provençal; i
va sortir ele Monteó, el seu earcer mes que el seu habitable,
roan no tenia sima deu anys,
net d'instruccid, dejú d'aspiraeions. Basare de judicis i de
prejudicis."
No podem estar d'acord arnb
aquestes darreres paraules. Al
eontrari: llena pensat so', int que
en la formació de Jaume L vas
iiiflunrmod els anys de la sera
infantesa. En poder de Simia de
Montfort. en, el periode àlgid
la Iluita contra els albigesos,
Ii degueren fer concebre una
mena daversiö envere eis nobles del lEgdia. de Franca , heretges i pecadors; la qual a y ersis és clarament palesa-en da
.seva Grópiea, quan traba justificada la desteta de Miiret ea
el fet que el seu pare i eis
conites-meridionais i Ilurs exèrcits estessi» en peeat.
Un cop a fontea.i. confiada la
sera guarda als l'emplees. degueren aquests inculcar-li hora
pròpies finalitats de Huila contra els sarrains. allò que /savia
de constituir la directriu més
important de la sera política,
fent bonos les parasoles de Daselot quan diu d'ell: -e hach tot
son sor e sa voluntat de guerrejar ab earrahins". •
'Va fer nmet per Cadalunya,
peró es va trobar en disposicid
de ter luan mes del que va fer
—havem (lit—. I con, que el
que va fer fon moll, es natural
la fama que de gran rei gaudeix i la reverencia que els SPR3
pobles (catalans, mallorquins i
valenciana) han servat envera
ell. Iii ha, a mes a mes, en la
seta figura. un prestigi nascut,
de la seta pròpia forra, el prestigi de rhome, no el del governant, que resplendeix
Iang de la seva Crònica. i que
cometa tambe per guanyar l'amor i l'admiracid de la poste
ritat.
Ferran

No seria just, tanmateix, valorar solament la personalitat
de Jaume I per la seva politira
internacional. Bis fets que l'aLa easa americana de Sorib- pidament acabem d'esmentar,
ners ha trobat un rnitjä (mate poden contribuir molt a la sera
nyós de fer conèixer un llibre -valoració. Tardad les gratas conquestes, lloades, si he rebaide Mr. Melle Tram. que acaba
de publiear. Mt' . Trabo As atan- xant-ne el mérit, àdhuc pel pro
tatiosnment vonegut a el món pi senyor Giménez: lambe les
divisions deis Estats, blasmado los Metros. Tot amb tot , e om
des àdhuc per nosaltres. Però
que el seit voldria que hn
fos encara mes. ha trames a cal no oblidar alltres aspectes
tots els erais llibreters un petit de da SO% a obra que el senyor
RUPTURA DE PRECINTES
fonbgraf que permuncia a pro- (Jiménez deixa completament de
pitsit drl 'Hilare una curta confe- batida. Cal no oblidar, per excitaCo,,, t'u Sablit t'II isser clausurada
rencia mol( elogiosa i que acaba ple, l'impuls que va donar al una cuidar, els delegats de l'autoritad
reenmanant ile Ilibrers de de- mostee comerç 1 a la nostra ma- ;inventa:ira posen un precinte damita
manar immediatament un stock rina. amb els traetats comer- la juntura de la porta, segellant-lo.
important l'exemplars d'aques- dais partats amb el rei de 'PuAquest fet, portal a Jeme amb tanta
la (rbra nora que tanmateix nta i altres monarques afri- profttsi,.;
rereniment a Catalunya, no
catas; i amb disposicions prosembla que l'ara sensació.
ha tingut cap conseqüència — d'ordre.
teccionistes tan encertades i material, na g uralment1—pel que fa a
profitoses con) aquella, amb /a
qual concedia ä Barcelona l'e110 esderé d „tat-ix en
BaErcnd an atn,
Solució de la vaga general xempciii completa d'impostos
de Varsòvia
per al comer e en Sois els seus omites poblaeions de la nestria ferro;
de les mis ens vinos arribant no pi).
Yarshvia, 7,—Pur haver-so dontinis; o aquella altea amb mies qucixes rl eopeit de hl tasca de
la qual prohibía als vaixells esiirribat a un acord, Im acabat
trangers de prendre càrrega per entes efernertfS anticatalans, els quals
vaga gentsrat—Ilavas.
a Orient. al pnrt. de l'id i' e- s'entretener, a !rencor ele aludits Precintes arnl , rentairat in!~ de remerolona, meutre hi Imanes vaixells
nacionals disposats a empren- tnotrfc els presidenta de tes entitats
do:aun:des.
Les relacions holando-rus- den aquella ruta.
L'intent, per ara, no ha dotad cap
ses
Cal no oblidar lampee que
resnliat lamentable, iota vegada que
en
el
regnat
do
Jaume
I
s'iniAnvers, 7 --Ele soviets han
da agcnts governatins s'han fet cite.
insmalat, sitas oficina comeecial cien o PS perfeccionen bäsiques rec que :s traciavu d'uno maniobra
institueions
nacionals
(Corte
en aquesta poblari6.—Havas.
que, de tan imtecent. resuella
catalanes, Consell d Cent, soCourindria, per& aconseguir alguno
metent. sagramental), es fan
importants promulgacions le- cosa »tés: que els nobles aurtasubuls
Explosió en una mina , gals. es funda Pordee de la Mor- --aquestes COJOS Pi fan o Az Itif--Sech
beseis el degut cor-retis,
23 OBRERS MORTS I 1 9 ¡el*. Cal : :no nblidar, en fi, que
- >Tenme I. inicia l'afermament de

UNA NOVA MANERA DE
PROPAGAR UN LLIBRE

La Política

desapareges

Cimrleston (Virginlä).. .-114
ocorregut tina explomid en una
mina de ende) propera, resultan( culis-ere niorts f haventne desaparegut 19,— Hayas.

l'autoritat menárquica sobre la
;indlsetp11:ia dele barons i des. hemes; que ea teu obligat a esinerear una bona part de la seva actititat en l'obra de combatre la noblesa, principalment

"LA SANTA ESPINA", PRO.

HIBIDA
Lo papilar sardana del Imeetre Moren, La Sordo Espina", ha eslot pro.
hibido, • Mataró, por radovitot

Sito.

.
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31
29 " 30

VALORS QUE ES COTITZEN A
LA BORSA DE BARCELONA I
NO ESTAN ENCARA INCLOSOS
A LA COTITZACIO OFICIAL

LLEGUMS

iris.

DESPULLES

Per/l e en

75 a 90
62 1/2 " 63 1/2
no 60
62 " 63
9 " 60
43 " 44

73 a 74
rehenes arru g ats alfarnates Bateo
. . de
g enes 5106 velera
Manes arrugats altarnates 60/65 de
Fa ya. Extrem. o 4048111 818', de 42 1/2 " 43
. . de
. . .
Pelona . .
el •
de
tasons Extrem. • Ana/duma
1.1anties
40 " 41
de
Favor/. estrangers .
. . . . de
. . .
(Alees
16 • 17
de
1. eres Sararra
(puma en peasetes 100 kg> . amb ese
de 34 1/2 "
8
Veces Andalusis ^
damunt carro aqul.)
40 • 41
de
Veces estrangeres
34 " 35
de
Veces verdes. .
.. .....
de
Ese/en:da An51aI11514
GARROFES
de 56 1/2 " 57
Escatola Marroc
Ile
56 " NO 1/2 Xepre 1 Creta
de
Eseatola Plata
es,3 •
de
Venaroe
Ne
g
ra
45
"
es
de
Mill estranger.
de
Ne g ra Castell0 8
37 • 38
de
Herpe
de
Ne g ra Malatera ' -011.
42 " 49
de
Tltus . . .
de
•.
Ne g ra 5151501
(I retes en pessetes 100 kg. 26111 atiC
. . . .
de
Mallorca
&muta carro aqut.)
( P reme en rals 42 ti. dense Me da1110411 carro aqul.)

afectats per la &mínela slan reunit
per prendre acords respecte a aquest
assmnpte. D'altra banda. no creiem que
aquests sengors no delxin de fer tot el
que calgui per aclarir aquesta situació
i que en definitiva tothom venta en
aquesta provatura un litem fracassat
d'especulació exclusivista.

...

ae

126 a 170

102 " 108
ea

tuse

80 • 83

Corona

32 1/2
.
. . .
. de
Satie. .
99 " 20 4/2 Blanca arru g ats &D'emites 44/46 de
99 99 1/2 Blatiee arru g ats alfarnates 46/50 de
allane/tete
Blanca arrugats
52/54 de
4 5 a 48

19.5 a 120
190 " 122
110 " I 12

-n•••••n•

FARRATGES

de
Alfai4 primera
de
Airada se g one
de
Palla Ilai Cuela
de
Palla curta
de
Fulla d'olivera
... de
1 repadella
. . . .
.. . .
(Prima en pessetes 40 Hg. damunt
carro

7 1/2 a 8
7 • 7 1/2
" 5 1/3
4 1/2 " 5
7 1/2 " 8
7 " 7 1/2

adul.)

remolania, estrangera. . eIe
Poipa re gimienta, pala.

Pulpa

de
Tulló de coco
de
Ferina 11111081
(Creus per 100 te. azoo ase (Mamut

39 a 40
29 " 30
16 • 29
36 • H6

Neo, cort.
1 0>59 10 .5)
15
15'
13150
92 1
,
100
O' 101
91'
93'75
95
053
93

T rect Ion 7 .3. 1921. .
Trarilno proterente .
(5 II Colouttzerid 6%.
Fone g u o • te 6%.
HOO, E pe . seeid 0%.
F. Val:tono-a 6%. .
E. creen:diera 6%.
o A onell 6%. .
Id. Penas,. >urea 7%
o S t etrop 6%
.
o T Barcelona 6%

.
Ilmel Itet,
epenuonent SevIlla e%
Produce., l'In g le 6%.
oalle • ga Eleetrirleat 6%
Luid E. «le Cataluusa.

carro adula

VAGONS ARRIBATS

••n•••

EaTieto M. s. a.
27 ele Watt 5 fle l'arena: 1 de Caves;
1 de N//0,S.
Lb -tecle DEL NORD
5 de Mal: 111 11e fama.

V1ATJANT
per a la penín s ula. conelsent el
raen ele teetils 1 noveials, el ny.
res s tla rasa empollan'. Indi s pensabl e esser lose I de bruta presencia. Pon sou 4 connssld. Garantida
la re s erva de toles les Ofertes. une
han d'es s er retes per escrel 111011‚0111 referencia a Agencia Ilelms,
!entero 674. Mulada ele • les Flors,
teteeee. 13, Melena', pritIlera.

Impressió general:
Itlercat. - Slìa vist poc coneorreguda la sessió d'ahir.
Moresc. - hija vist, degut a la fluixedad present, manea de compradors d'aquest gra.
- Persisteixen els mateixos preus, sense que es noli flueluaeid de cap 111PlI1. Registrein que l'oferta d'Arnpot i Tortosa ve al voltant de 5-1 pesseles. Iraltra
Va:liMcia 131111)1 1 dóna aquest mateix preu sobre el moll d'aquesta
Cigrons. - La venda d'aquest llegurn A's encalmada. No !murta esta) així le un registrar-se l'arribada de eigrons
francesos els quals han deturat la folla puja que pretenien els negociatits andalusos. Avui. encara que els preus siguin sostinguls en proeeiincia. Li rompelimeia traqueles elasses estrangeres creiem que mes aviat faril decanlar blur
preu d'oferta, cap a una baixa.
En °Mis, e:vades, etc., no hi tia variació en els preus d'oferta directa. Ei pro(' al de'all a la plaça ltom pot constatar-lo

SOBRE LES IMPORTACIONS
DE DESPULLES

meiar la manca que cada dia se sentia amb major intensitat.
Donada aquesta situació. no té res

d'estrang que els que liavien «le menester aqucst producte acudissin a
altres centres. Així, dones, temps
endarrera s'importä tlespulla de
.Nhirsella, que satisfe plenament les
necessitats del mercat. Seguint
aquest exemple es va recórrer a altres procedemies, especialment al
Sud -América. D'aquest país no fa
gaire n'arribaren uns carregaments
con a prova, en vista de l'èxit de la
(mal els negociants que havien
dit a aquel' inercat decidiren am-

Es evident que les fluctuacions
sidi la característica de tota mena
de mercats, però això que són niovil-netas naturals entre l'oferta i
demanda no pot permetre's que depenguin de la voluntat excessiva
d'uns quanta
Actualment al mercat de Llaitja
es dóna Ull cas d'aquests. Es cosa
sabuda pels que tracten i consumen
despulles que des de molt temps pliar les compres. Perú ara ve l'exend la producció de les nostres fa- traordinari del cas:
Durant les primeres remeses tot
briques no dona l'abast al consum,
talment que per obtenirme alguno anava com una seda: ningú s'exclamä; però darrerament ha sortit un
saco. sigui de la cla que es 3 111gui, com: segó, prims, segonet. se- senyor d'aquesta placa, i ami, una
intenció que per ara ens alt,tenim
Rones, terccres, quartes, etc., cal dede qualificar, exposä a la Direcciú
manar-los ami) anticipació, per no
Duanes una queixa, II mes ben
exposar-se a que els carros faena el
viatge en va i moltes vegades, mal- (lit, una dennacia, advertint qt/e les
grat aquestes precaucions. el viatge despulles arribades d'aquella procedencia contenen un tant per cent
resulta inútil. 1'er suplir aquesta
de farina panificable, que col-lora
manca de generes se tila fet venir
l'artirle en una casilla diferent de
de l'interior de la Península; no
Met
obstant, con que el volurn de l'ar- l'Aranzel. La denúncia, per tant,
ticle mobilitzat era insuficient. els sentida que ha d'esser obra d'algú
preus cada dia pujasen, sense re- que vetlla excessivament pels seus

i»teressos 11 pels de la colla de que
forma part.
cert que l'artiele importa(
porta una quidnitat eFelements semblants a la letrina, però abans de fer
la denúncia ha% ia dc fixar-se co 11
qualitat d'aquests elements. per
veure Si es de mi) que se li
el dret aranzclari corresponent a la
farina de irr pa.
La partida corresponent de l'Aranzel. diu aixi, traduit literalment •
1351 I "El segó que ha passat pel
garbell nnenero 15e 1 , o sigui el que te
60 forats 1.er u-Mímele- e linial, done
més del cinc per eent de ferina panificable s'aforara com a furnia."
.1g/testa disposició es prou clara
perque haguetn d'insistir en explieacions inútils. Ara be; respecte l'aticle que cris ocupa, voleen creme i
creiem que alguns, no tots, porten
aquests elements i fins i tot superim.s
al cinc per cent per/ aquesta farola.
mes ben dit. al ih que pot semblar farina, de quina qualitat es? Es cn
nUmero 4? Es pols? Es engruna? 1 si
és així, se'n pot fer pa? No, abso l utament no. Si el denunciant creu que
si seria curiós de veure'l com resolt cl
problema de la deglució del pa que en
surtirla.

Per acabar, exp,sarem algunes dades conmarat;ves dels preus de venda
dels Wats i de les de,prilles d'uns
quant,-anys endarrera amb ara. Es cert
que les despeses generals lean augmen-

,mterts

que finalment la ta6 s'impoma.. De monten( sabem que Os

nostres Establiments
234, FOUBOURG ST. MARTIN,
PARIS
No essent-nos possible encara pr2e:sar la data cruhertura de la nostra
casa a MatIrid, interMament hem enviat a Espanya el nostre ESPECIALISTA ORTOPEDIC EN CAP per
atendre personalment tots aquells dels
nostres clients que desitgin fer-nos
gun encarree, fer-se prendre mides o
bi que necessitin alguna expneaceO,
aixi com per prendre amb exactitud
totes aquelles dades que ens calguin
per solucionar amb rapidesa qualsevol
assumpte pendent a causa del tanca' ment de la nostra Sucursal a Bar-

A NI

e eNelerNeele /veeeirn•n•

GIPS - CANVI

n•••

Negociem el cupe) del DEUTE
AMORTIZABLE 5 o ¡o venciment
15 de novembre

EN ORROILIES (moran
lI

Cura radical garanttda lene. operac,a
13 4 . Gel/donar, °escudos/A, ha trathsaat
el ro:encuitare de la Ramal, de lee Flora,
24. a lo Ronde de Sant Pere, tO, pral.,
De 9 010 del mate i de 3 a o de la tarda

matiz gdillIIS•A. Weetteerg DriecÓl rad Ciaa.sa do MISe.
Paz.is. CLda,
., e agregat deis Hospitals
a 6. Ct11.1eNtlext
Ras' I Or ase. Consulta (13
tconómica d'U a 1. Rbla. de les Flors, 4, primer,

J. de Llobet

No

MENT DE 1:11ERNIA. \'.'R1,
EVENTRACIO, ORESITAT. Els
Bracos i Cames artiiicials mes 7e..'•
feccionats que es coneixen.
correctors de lotes les de formac.ss
del cos. CINTURES. FAENES, :OTILLES I PESARIS. .Aparell› per
a la Sordera. El nostre Esped .1'sta
aconsellara els procediments mis me,
derns i económics amb absoluta ,,.cre
cia. desinteres i honradesa.
EL NOSTRE ESPECIALI7.TA

RAMBLA DELS ESTUD1S, 13, 1 BONSUCCES, 1

Ï.

11
nl

pe:seencs eme neo:
bot Co
Im els auxilis de l'Ortopedia: no Je:, xeu passar aquesta ocasió de vi,r.tar
o
el nostre Especialista i fer-vos d. nar
gratuitamcnt toles les explicacions n tue
volgueu sobre els novíssims
ments emprats per la gran 1251"....i5
francesa per a la CURA 1 C.12.\ RI-

QUERS

__

re

TRENCATS

Cuba, 715 pesseten
alejieit nou, 143 per 100.
Venesuela, 13S per 100.
Sta los 17214) per 100.

VALORS CUPONS -

Ii

criolla

43ev`i94.APPerlio4.....

B

enorme diferencia?

Nos dubtem

Francesos, 43'20 per 100
An g,lesos, 33 . 50 pessetes.
Italians, 3340 per loo.
Belgues, 37 per Ion.
Suissos, 133 . 70 per too.
Portuguesos, o'25 pessetes.
Austriaca. 0 . 0125 per 100.
Holandesos, 2'75 pessetes.
Suecia, 182 pessetes.
Norue g a, 1 pesseta.
Dinamarca, 115 pessetes.
llettnania, 3'20 per 100.
Turquia, 3'31 pessetes.
Estats Unas, 747 pessetes.
al- 1 3. 7 . 27 pessetes.
Argentins, 2 . 33 pcssetes.
Uruguais, 515 pessetes.
Xileno. 0 . 75 pcsseteS.
Brasilenys, 0 . 60 pessetea
Boliviana, 175 pessetea.
Peruans, 25 pessetes.
Paraguais, 0'10 pessetes.
Japonesoa, 290 pesoetea.
Argentes, 42'20 per too.
Egipte, 3350 pessetes.
pessetes.
Editarles,

SOLER i TORRA

Consielerablement. perO aquest augment no justifica de cap manera els
mete: que avni regeixen a zumos t ar1 lele. Quan els blats es pagaven a unes
10 pessetes mes cars a vui, el
ro 4 es venia d'II a 42 pessetes;
segones. de 8 a 9. i el segó. de 6 a 7
rals. Aval, en canvi el elítmero 4 -5
ven cle 24 a 25 pessetes 5 les segones,
ele 22 a 23 i el Segó. de 16 a 16 rals.
111 1 11 res, dones, fille j Il o lifililli aquesta
Aquestes (ladeo són suficients per
demostrar que solament 1111 ntere)
1/1/2/01111 pot haver inspirat la denóticia
a qué ens referim. que d'abra banda
segurament no obtineld els efectes
el denunciant es proposava. porque la
ra4 s'imposarä malgrat el desig manifest de perjudicar els interessos de la
tota negada que en fer
majoria,
l'assaig a la Duana es picä cl garbell
perquè caigués Inés giniere d'aquel] ;.I
qua! volen fer aplicar indegudament
re=turritada partida de l'Aranzel.

En vigílies de crear una gran casa
central a Madrid, ha tancat la sera
Sucursal a Barcelona, i momentäniament totes les demandes, xecs. correspondencia i sollicitacions de cata:vas,
han d'ésser enviats directament als

Bitllets

Dellars, 720 pessetes.

CANVI, VALORS
hainbia dei Centre, num.
Telefons 1 230-1 231 A.
.44 -,-* .13. 941t1e 6

CLAVERIE

Alfons, 140 per 100.
tares. 139'511 per 100.
i 2 don , . 13950 per 100
1 duro, 17930 per 100.
14350 per 100.
Frailes, 13950 per 100.
',Mires, 3550 pessetes.

BANCA,

La casa mis important ti 'Otopedia
tot el ti:jet,

de

Banquera

OR

(taus I Ca l S. en Cta.

wel3333Mati

Mercat de Llotja

%'51
98'
99'53

0625

Solei i Torra germans

SERA A
BARCELONA: 1) ,.ssahte, to dc
wndue. tot el dia, i dmlmeItec tt,
de deu a 12 (1. • 1 mati. al Gran Ilota
d'Orient. Rambla del Centre, 2`.
SARAGOSSA : Dilltuts, u de n . ectabre. tot el dia, i dimarts. 13. de da
a 1111120 del matí. a la Clínica del
doctor Ros Ojer. placa de Sant M i

-ento/,

M ADRID Dijous. 22. i divendrcs. 21

de uovembre. tot el dia. a Illotc! de
Madrid. correr Major, t.
Tallen l'aman(' per recordar la dats'

ut undensads

ELPHH

1

ti

LES REPARACIONS

DE

1

SUISSA-

Esfais Halls Ieoll es-

El proci3 per l'assassiol

priaces d'arribar a toa

formoski Les deC13-

salisfaciòria del

raioss de ?ohmio d gcla-

°robinia

ralse cÕllI1ic i les ü

iõ

ALEMANYA-1 - Ets Al-1MS

DE

D'ORIENT •

Si triomfen les dretes França es
considerar a ell 'estat de
• legitima defensa

FRANÇA

de hidria c- El lotero reine tls
opla les eligiocies
dedos i es CrÌ
EI lomo

logosiiria codeadas ea !mis a la campal!'
1111imilm sobre el darrer

del iirrOC

Courl negaallo
\Vashington. 7. — El president Cna118)4111
9ge ha declarat que cal esperar que es
París. 7. — La Comissió de Finan.
7n1aira el Congrés per determinar el
ces de la Cambra ha rebaixat els cré.
aametiment de socon;os a la t'AlaLausana, 6. — PoluMn, el
Sofia,
7.
—
El
Gocen
ala
militars per al Marroc de 352 mi.
btilgar
va
ela a emanya.
cómplice de Conradi, de ia defer remesa ahir a la tarda al repreJi pas a 342 milions. La dita economa
En el departament d'Estar es co- olaració del qual en donaren
aentant iugoslau d'ula nota, en la qual
és conseqüencia de la reducció d'afe c..axen ja les °Maleas dels Estats in- una suseinta ressenya en la
s'accepten les exigincies formuladas
tius aprovada pel Coceen i per les rearr,sats respecte a la Conferencia que
riostra ediciú d'altir, manirestä
pel Govern de Belgrad amb mitin del
balaca intrcduides ea alguns setweis.
!s de determnar la capacitat de pa- que ell tou qui alentia Conradi
recent atemptat que loar víctima l'agre—Havas
ra
d'Alemanya.
u matar Vorowski, despees de
gat militar serva—Havas.
'
d'origen autnritant assegu- Hargues reflexions i d'observa•
, o no s'ha produit cap fet nou cimas múltipies i imparcials.
Govern ale neelle.
París, 7—La Conferéneia xima per'
Berlín, 7.—Taissociació nacionalisperdre l'esperanca
res&dre
El caràcter eaütie de l'actual ta "El case de trinxe'ra" ha adreçat 120 detencions. El muladar an*Sta': /laciOnaliSi a, declara, pe- d'Ambaixéders tramete el dia 3
- , vament el prnhlorna de 'es Te- rò en el
.alemanytt
situada
a
Gocern
del
earrent
una
nota
al
ea
relleeveritable sentit: en el
al canceller un telegrama invitant - lo a t isemita . pres pals desordres és
- HaVa5.
de no volar l'entes da claaaes. del 'Piel'. liemanant que dani tema en la fornta cm está plante- errar tot seguir una dictadura nacio- atribtlit per alguns periadirs
GrsTinNs PER A LA
Ocorren esdevenimenis nota- a eldliNee aUans del dia 19 les jada ara la qüestia politica. Per rial, rucia de ha (mal ita e; gi di.. a les exoitarions de la &eta. El
BELGICA CONTRA
costal, el canceller Streae- ficultada pels partits polities —Radio. "Vnrwarrts" van en abra el co(-:; NFERENCIA DE TEC'a:ICS
ble sa Rúscia, pecó no ¡inc gai- mesures que pensa adoptar per
EL SEPARATISME
mençament d'un cap de foratt
rvis, 7. — El -Petit .Tonn131" diu res esperances de veure que et facilitar el control militar in- /nana apareix cana l'anemia delS
EL GENERAL LUD/N DC LEE,
Patas. 7.—A la "Chicago Tris
grupa militaristas i reaccionade la dreta, para la causa real
-'e han argen que Earn',aixarinr poble rus reacciona car manir° teraliat.—Ilavas.
EL PROBABLE DICTADOR
Paria. 7. — Telegrafien de ria de Baviera i ele tot A1 Reich.
as que la multitud atribueix als Mine" li telegrafien de Crefeed
tats Unit s ha trams a \Va- els boIxevistes coatinum al poBerlín. 7. — El general Ludendorff,
1 un tele g rama en el qua l exder, tota reg,oneració és impos- Berlín a "Le Journm" que la Per Nitre costal, els socialis- que fa entre bastiders cl papar Mea com p ren/nra, molts dels mutis quo, d'acord amb les ordres
tes, a despit de Ilur politiaa important. sembla que sera el fluir st3n israolitos. Penenriment de la caladas per Ice autorttats bel-,
rarms que han de decidir a sible. Cal enderrocar-los pea Lié nota de la Conferencia d'Arad'oeupacid. les trepes de
moderada, abandonen el Gu- dictador I.a idea d'una dictadura se- vida i el marasine econbutio
a realitzar rota mena d'as- de Rússia. Ela lob:avistes Irac- baixadors informa t..ategOricala República rhenana han abate.
imh el fi de fer passihlr la reten artualmant de vendre Ras, nionl al raneeller Stresemann adal de Berlín, el qual accen- Rucia encara confosa, a alijar per la existent.
que l'Enlosa exigeix Itl represa tua aixi el san santa. mas aviat premia de 'a dreta.
Circulen de nit pels carrers donar la zona belga.—Hevelb.
1 Comité de Tècnics que han sia en subliaata i fan cuneesBrussetles, 7. — L'Alt Co-r
inumaliala dal control itera- ronservinior. De manera, que en
or les capacitats de pagament sions als estrangers. VoM'amena dels noms citats per a camions carregats ale soldats.
hat, que seria portal a cap per
!loe de dividir-se el eamp po- rna Directori eventual. la "Gaceta de
La "Gaseta de Berlín" decla- mIs s ari belga a Aquisgrä, ce•aanya.—Havas.
rowski negocia amb Italia i ei
nyor
Rollini Jaeknemyna, con-,
ra que les mesures de !ardicia
Voss" hi afegeix els del doctor Wied,E.STIONS DE M. JUSSE- va vendre 150 heetärias de la °rienda vastits d'uniforme. La litic alemany en dos granas
feslant a les protestes formula1.1.aND ALS ESTATS UNITS
provincia, en la qual va néixer. dita lada anuncia al mateix blocs, el de la dretti i el de l'es- feld. ambaixador d'Alemanya a Wa- no basten per alimentar el pu- des pel senyor Matthes contra
ble i que cal restablir el sisteshington, del cap de la Unió d'AgriVegi Conradi i arribarem a la- trnips que les operacions de la guerra, encara que nomas si7. — El prefictent Poicaré ha
l'actuaei6 de les trepes belgues
coral de matar Vorowski i hem dita Comissió de control s'es- gui per arnidar les forres res- cultura ven Oppen, i del lavares von ma ceercitin per als eereals. en els sueressos d'indole 'Sepa. un telegrama a rambaixador
tendran a tota l'Alemanya, adabolit
el
15
d'octubre.
El
preu
pectivas,
apareja
Gay.
Stresemana
obrat
a Wastangtnn, senyor JUSSe-alai pel be de Rússia"
hue a Baviara, fixant les mesu- en el centre, amenaaat per ¡la
del pa ha estat rebaixat de 140 ratista ocorreguts recentment a
El partit nacianalista alemany des•7' arn etent-li certs detallo parqué
Polunin afirma solemnement res coPreitives que s'adoptaran
a 80 mil milions de mares, per Aquisgra, ha declarat que ei hi
ment
dreta
i
abandonat
per
que
sigui
seca
la
idea
d'aquest
l'esquerpagad corrip'erar i ampliar l'ex- que no han tingut cómplices. en
cas d'oposició.
la qual cosa s'espera evitar avui intervingué fou perquä les audirector—Radio.
ra.
ns icia que féu davant del secreta-] Assumim, diva Canradi i jo, totoritats belgues estaven encarAls cercles parlamentaria de
nous desordres.—Radio.
De les tres revolucions anunsencor Haches. referent al ta la responsabilitat dels nos- la dieta
regades del manteniment de
ELS DEFENSORS
PS considera qua el Go- ciades, de les quals parlàvem
vista francas en co que can- tres actea. Polunin digua que vera de
l'arcli. e a aquella zona.
l'Imperi rebutjarà dies anrera. passis davant la reDE LA REPÚBLICA
, al Csmit de e"it.5 ene han l'espectacle que presencia al
Ategf que és impossible se-n
L'OPINIÓ ALEMANYA
aquestes
rei
y
indicacions.—Haseparatista
Berlin,
7.
—
volucia
El
general
Reinhardt,
rhenana,
• 77 la rapacitat de pagament Calmas del Non l excedeix en
grnlr negneincions amb el firt
vas.
eamandant
probablement
en
cap
de
les
(orees
de
la
per
esser
la
mea
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L'OPINIO ALEMANYA, LA
vern rhenä. per tal um aquest
horror a tot el que havia vist
París, 7.—Els Governs aliats han
faca. Da les alinea dues quo Reichswehr a Turingia, ha rehut im' r S INSTRUCCIONS rar PIE- a la guerra contra els taras a decidit enviar una noca nota al GoPREMSA I ELS MOMENTS AC- no ha estat recnnegut ni de fet
quedaven per encelar, sembla portants reforços per mantenir l'ordre.
nf de dr e t. — RFI VR9•
''ENTArurs• A L'A AIDAINADOR Armania.
vern alemany per exigir el restabliLes forres de la Reichwehr han ocuqua pasearla al daaant la revoTUALS
ES FUNDARA A RHENANIA EN
Fil -ha
par Gotha i algunas poliacions pro.acarm relatant la seva fuga ment del control militar. El text
luda militarista o dratisla,
TtANC. laTTLT.F.TS ESTAas,
Berltn, 7. — L'Òrgan ofició a RaERTS SOBRE LA BASE OR
— "Le Triaras" dial d'una ciutat de cossacs. en la (tuesta nota ha estar fixat, com de que quedarit oir últim ¡loe, com peras.
"Zeit" confirma que la situad()
instruccions eompleS'est ì, portant a cap ineessants requal anava a ésser executat, costutn per la Conferencia d'Amhaia gran roda tronadora del cri stertfn. 7. — L'anvird especial
.aes tramasaa al senyor pagine] fugir dosprés d'assassixadors i M. Poincaré. cota a presital' de roes al a many, la revaau- estres per descohrir l'existincia de es seriosa, no solament a Da- del "Berliner Tagnblatt* als
dent de la mateixa ha fet tramaneInca amhaixadar de Era'n_ liar el sentinella.
viera,
on
darrera
del
moviment
dipAsite
clandestins
d'armes.—Havaa
ció comunista.
territoris nrupats, eins eme
tre al lin y era alemany.
s'hi troba Ludendorff, Sitió lana tre tres S e l lMaTi P9 es fundar a
washington, pel President
ELS POPULTSTES BWERESOS
Conradi, que havia estat
Si les coses van per aquest REITEREN
Recorda la nata les advertències que
.• Poineara. expliquen que
bé a Pomeränia, a Silesia i
T.T.UR
CONFIANÇA
ii Phanania un Ba ya, da hitllata
ordre, es trobara. defraudar M.
nyat le la sala durant l'interno- els aliats han dirigir a Alemanya, senaeitat dli pagament d'ABrandeburg, on l'extrema dreA STREEMANN
asfablarts sobre la base or. El
-a és la que es pot atri- gatori de Mutan. fou Miro- se cap resultar. Invita al Govern a Mars-ei Carhin, aquf no ha pa- Perlita 7 • — El partt mar/Vista bave- la sembla preparar altres cups capital acel(5 serä suministrat
rat d'anunciar era aquestes dar- ré s ha reitcrat la sera
- a gons toles les probabi- duit de nou, afirmant, que no prendre les mesures necessäries per
confianza
al
de
nah
com
els
de
von
Kapp
i
per
franceses. anglesoa. halan_
al Reich, fins el dia que havia tingut cap cómplice. — tal que el control militar inte7-alia;. reces setmanes, des de "fallu- canazIler Streserrann.
del general Luttwitz.
drens i nIenianys. Amarad:: darRadio.
manita".
de
Paras,
l'advenimant
completament paralitzat d'uns quants
mal a la normalifar. peFI partir socia li sta ha puh'icat una
La proclama de Stresemann rara timaran maje-tela. Fi capital
fultninant i derisiu de la crida diri g ida al noble alemany crin. en tot cae hi ha y erneiLausana, 7. — La sessió d'a- mesos enea pugui funcionar de nnu.
al potala confirma no solameni
serà de rent nailions de marca
la data dala quals asta vui de la causa per Eassassi- Per últim, la nota indica que s'espe- ravolucid obrara al Relata 1 po- demnant els disturhis i l'agitacA que la gravetat de la situada i l'a- or.
drfa aurrair mira per una gimes- amenacen pertorhar la Imitan de la pa- nienw:a d'un
-i ment fixada pol Tractat
nat del daleg,at, rus Vorowski, ra la centesta d'Alemanya abans d'acol, de mä de la
Eta iniriativan er a la rrearia
rió
trum. d ' arel" al. factors,
▪
¡ que cap pag.aniant ha estar dedicada als teslimonts nhar aquesta setmana.
tria alernanya.—Radin.
dreta, iná qua confesaa tumbé
d'amical Mire. la rasalancia
frarassas el cop:.comunista.
Per altra banda, el Calcara francas
•: i g Ib l a s. a a...raptar de alo desdir-rac.
qua!
((arel Enlänla-rt Duaseldert,
PEtt A LA D7FENSA DE LA
l'existbneia del ntoviment seParque 'Si en st duel Strese132n, mal ft ssar ajarla st
DEMOCRACIA
paratista rhetiä que el canee- hat estat, secano es (tal, presa
¡Jad'aquests ha estat la se- na pot romandre indiferent a les amemar-in-ven
Kaln
r
,
cal
starrer
sorporiorla suparinr a tres nyorata Conradi, tial , rares d'un cap d'Estat que s'aciten a
pol Presidant nie EAlta CAMi59j3
11er negava fans ara.
13PrIfit. 7.--Els part ita sociani cap deis exigibles a, principal arusat, la qual ha fet Alemanya. Els mateixos orcanitzadnrs tía vietorli1a, la dictadura t 'enc- lista ¡ dennSerata invitPa tnts
Avui tets els partits i tets d ala larritaris rhanans. sanyor
ajonarla
que
es
'nana
a
Aledol primar da tila ig ala
Pls republicans a posar-sa a la itls
dirigiran al poble Tirare!. — Radio,
un minucias retal de !a mort . d'aquesta ofensiva reaccinnäria i mia nt del pra• al ajornar-so St. malla
EL LANDTAG f I.' artTONO.:
disposicK• de! Reirli, per for ca- manifestos en el Sentit qt1C
del seu pare, rondamnat pels litar han tinget gran cura de pracla- mita y a tarja l'alfam
. 3 . ron, rar sizni en v:rletai:iat luan. rnas costas i
mar
diverses
cegadas
que
no
reconeiaff.n DEL RIN
saaiets ¡ al qual rala executara- a la rantraravoluria.---Havas. iagrupan-se a Ventorn del Doxit mas inrert.
•. draisid unitriimn de la
de Versalles i que Ichval
ei
Tractat
J'iris. 7. — Saann a min talaver» contra l'atad de la dreta.
ren anib tot i la lato/amada del
• de Repararlo/1s.
terne
final
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llurs
nperacions
és
el
San
molls
aals
qui
grama
rebut
Paparen,
als Tlarlfri per "La
Eis populistes i els sacialistes
ministra de Sulasa a Moscom
haurà cap inannyanamt
abs- preparar una guerra de revenja d'un momatit a l'alt re, l'oarlat
Piara:II". en la reunia del Land
demnerates
sostenen
el tanvern
re
Ha
ferit,
lamba
com
els
bal. a els parits avaluin lea
LA SITPACIO 1,.1 DIETA
contra Franca 1)et del mateix moment
lag provincial de la pi-manda
d ' una guarra o g,,uattanica.
perquè no hi ha qui pugui subssaNfiNA
--a de la Ruhr. pera no xcviates confiscaren els halls en qué aguaos ,lements dam'ain
rhannna, c a lobrat a Barreen. els
'Iampaa fallen el qui guaiten
tituir
Streseniann.
familia,
de
la
seva
drixant-la
Asanr ansiara novament
DrasdP, 7.—E1 praaiaant del
una part considerable d'Alar/maya, escalda-mimad el ras de les tres
nrarfors oat igno-en unänim,,s
El "Berliner Tageblatt" dea afirmant la narrasitat de la
de jactara ni mena en- a la misèria.
França es trobaria manifestarnont en
ravaludoits airmanys i (Midan Consell anxti, arnyor FP11;nh,
de
Dospri,
s
deelarar
un
altre
ntana
de
nnu
la
farmacia
de
coa
els
trota do
estat de legitima defensa.Radio.
que s'arribi a una guarra civil derlarú • en la soasid e'l'-tirada asas de N oluntaris per anudar ala' errara`, d'un ront nuthnnto liraa i Malea a acamar la testimoni s'aixeca la sessiti. —
tro del taladra del Relata. —Havaritabla, almenys ala caracter ahir r • rt la Dieta saxnna, qua el ', olida o l'exèrcit en
Hayas.
ras de rae- yas.
ni l'actuaciA dele
qure
tan rruent ruin una guerra de Govern &tensara. enati
cessitat.
LA SITUACIÓ D'ALEMANYA
i sarveis de anilina!
CanatituciA,
¡
dignt;
El.
en
ti,
la
GOVERN RHF.NA RATIFIdeba.
- e n la. .Imantada comarca
El "Vorwarrts", desprea do CA ELS PODERS A MATTHES
que snWrilarli ha supressió
Si
la
guerra
civil
s'esd
paina' monts es entitats de la raparacions
fer »otar que la crida del 11,1
I MUTEN
militar.
per un Cornita de
zu3s, os enmprovaria que la la dictadura
— ¡fayas.
Els dernarratea aprovaran les vPrn no esmenta un sol cop la EL PAT.ATINAT AUTONOM
parits. Solament existeixen
daaramposicia moral d'AlunaDINTRE T.A REPÜBLICA
paraillas del president, pera els república alemarrya, afegeix:
,z PAR DIE OT'F. ENCARA
punts de viaia qu onnenrden
ran zt ha arribat a un limit exRITENANA
nacionalistaa, populistas i co'Si »I Govern hagirés recorre,
ILha c.tp ACOTID 1 SI SO- respecte dc Eahast que s'ha de
tren
i
armada,
mala
.
La
Huila
pramsa
asartados
de
la
Els
5lagiltwia.7.—ElGovern rheni ha
gut abatas el perill hauria obra:
munist e s en protestaron, rapoLA .NT C adNCIDENCIES DE
domar a aquest peritatge inter- trangoaa
coinoideixon arnb les sang i amb devastaranns, entre
ratifican
els podem als senyors Malsant -a" que es roncad is rrrt vot arnb més energia contra Da,
PUNTS DE VISTA
alial.
informacions telegräfignos a als prussians i el bavars, entra de canfianart al Oovarn.--Haa
Para i amh rnenys precipitaeit', alte s i Dorten.
7. — Al rninisteAltrament, als corales oficial
Ha
estar
proclamada l'autonomia
corn a dificilment els saxans j eis painarania, Se- vas.
considerar
contra Saximia. Aixi hauria psi.
-es estrangers es &Tia_ Mall a s os antillana sarvant. re- evitable i com a próxima l'ex- ria l'enfansamerit, per malt de
del Palatinat, dilates del mateix marc
gut evitar la crisi que destruí
eonträriament al qua Servil i asperant cl resultat
alosa,' del moviment bratista lampa, del "Deutschland abra, LA SITUACIÓ A BERLIN
seva base parlamentaria. EL de la República rhenana— Has as.
rirspata n le aVaahington,
les negociacions diplornatiquos alamanya Mentre que al nueli
(aa a dir, da la prelaciö ELS DESORDRES TENEN UN p aveen ha de (lir ara que estä
arribat a cap arma" en- quo se segueixen a Washington. abrar de Saxania Turingia lla- del smO iturnt l ar 'moló, sobre la
CAER E ANTISEMITA
dispasat a posar les armes g
Iran Bratanya, Italia i
Se sap per nutra banda que na la impressiú de feblesa, el de regiA, parad o dass'.
Berlín, 7 —Ataje continuaren disposició de tots eis que vulDus5eldor1, 7. — Ha arribat a
a favor d'un investi, el aovan branic ha fet iguals nucli &alista de Baviera es
els saqueiga i els malstractes
gata combatre crin a soldats de aquesta chitar el ministre de la Guer:are raraplata salare les matafastaaiana.--Iladia.
A. Rovira 1 VIrgIli infilgits als jueus. S'afactuaren In rapablica."—Radio.
presenta ara roin l'amanaaa mara francés senyor Maginot.—Havas.

La nota de la C. d'Ambaixadors sobre el control militar : Un
termini fins al dia 10 : Abaus de l'explosié a Alemanya : La- ,
dendorf darrera la cortina : Probable directori : La situació a
Berlin : Disturbis a Rbenänia i Sagnia

de Sella

A

A

RHENANIA

SAXONIA

Esperant l'explosiú

LA

Ant)lo cria de contes estrangers

LA GROSSA
per
(Alemanya)
X •in ct-xano, ranquejava carar
Tocant la drass7ana, on
rJTìaaa vivia genteta, on s'arri'ya, ala räfees amb la mä. Les
Taa tr,s aren tan bajaes. que
vespral,
al arat la maja
a p aa. tir es veia si dins l'estata havia ningú o no.
Gaireba per tot, les dones
a la finestra i cabdella -

tan.

" P obrissara ", mormolava
edre ell, i es mirava els seus
;tapia parracs , que es reflect ien
lisa idres.D'aqualla gana tot e!
Os are tratarla un pot de caía
ki ssal i n tris de pa. Pera
( aaca, ja lonja el ventre. ala.
Pil g er lonja ra.5 Sangerkarl
ata ell, el "Braç de set canes",
li dejen a causa del 5,11
fassaf Ilarg de dita. amb la dartara tongada de presa, havia
lardut las Dances. aänim? Púa
T hi e9tava hé , allí, dins la gähal
P ,Th, qua hi havia. aal, en
kluast niel de 'fàbriques, per

HANS °MIAU

afanar? Les torres dels fajancarita eren a raltra banda de la
ciutat, voltades de reixes i vigiladas per hons gossoa. I
aquests petate d'ara pocs a/laven amasa tips. Nomas calia

verme les Gases! Res da pintura. lot el rada, ernhlanquinadaa
feia qari sap els anys. La cala
ja guaja trata.
En una cantonada pro el raí',
ren faja anal) la drassana, -Wat;
ate set canes" sliagua d'aturar.
havia una caca pintada
d'un eolor r;ar. a 'oli 1 al ona_
lat d'una fine a tra penjava
rétol: "Franz Knoblialt Sa .1 re".
Prat s,r tindria al g un . g a r vela
"Ttrap de set eines" entenia
en orasirms. sabia aturar ha
amt ej ser hrar ola imbras d
l a s porte e . parrill a ningil no el

senila entrar n serf ir.
i1rnh un rapid mara dritt fabavia p a rsaadit qua no '1-ibaarvava
nirgia Fas infanta lagavan
rapdavall dal carrer. i a la sala
davaat do rasa el sastre tratarm 0. no semblava haver-hi nin-

ga. I prerisamant alb i era campa, ola riba raata.
ar earnuayi 'li p a PI veslibul.
frrnillard -nonio ala dairona.
roca si portés pantufles de fellre, i palph el pany ala la porta. Si ostar , a faite:Ida amb clan?
Ca, als palies - gar irehé sempro.

da ()baria.
Just: podan ficar -so (lino. Pe• atura • l: la frontlsaa arinan_
lava. Esrolta. La rasa romanta
stberaa'ineaNra sa srnfia cap frassa.
Aixa, alai) era ðe mal a yarar
"Tirar; da .et canas" a'aaquit_
l l a fina a la porta hl:anea, qua
danava a les habilacinns de dar_

vtra.
Ni un bleix.
El p odan-ion estava allanada man t deaenneortat.
!Ancora, pana. aferra amh mit
arrua PI pron, Si hi havia nin•
daraanaria una earitat ron]
tin miza.
T'habitaria era buida. Ni en el
snaa.
vara l'aclar i . ni ta la
nulo ha croar vera ha finestra.
man hi saja ningil.
Aquest p obra parhait d e la 90,000 rsdavingua un ardit
DPrAit. ea a ne j an c ap al
•
penja-robes de la parat i es/irà
os gors. "llena roba!". mnrmnlä satisfet. Amb tota enntoditat
es llech la sea'., samarra I es
pOSh tin ger. 1,i venia massa
anud e i' maicera barre . Allä dins,

semblava un espanta-neells.

Ja se Manava.Llavors, els talla
Ii cauen sobra altros gers.
Ea l i arla da deixar allí?
Li y ingua salivera com a un
llaminar que ha de deixar estar
un requisit.
I de solde, comalia:1 a posarsa Irre ge. damunt, Ealtre. El
segon, el ferrar. si ta l an ¡
ain a ll?! . Aratast, era el darrer i el
mas astr. - t . anclada la fonpat. Pera na volia anar de rap
manera- Alti plant al, y ola far

mitrar les (matra reänegues
grnixiides, qua ja emboleallavan ehe SPUS hraaos, ruina raqueIlaa mäneguea primes. alome ga y a i snapirava 1 es redorada.
rneu aquell gee fan hnnic,
tan hemit: ! No el mulla pas datan^ a Hl
Llavors. d'a ¡a sala Ich davant,
refriittyf, por !a porta oberta.

una feria t'inflada.
El 'ladre es airh asfereit, amb
a na g !nata.
Allä davant, un heme seia
ran" tira i nn ea podia fruir
de riurr; gronxaart el cos d'ad

d'allä i vinga ríanse!
Si Fharne l'hagués eixaburat,
"Braç de set canes" Se II hauria
Ilanant a antara i s'hatiria nbert
pas. Per? aquella Malla hnja el
destarntava. Tot tnrhat. oreguntä:
—Poc... pur emprovar-me un
ges"?

Valtre rigtiä generen meim
fort.
D e• flrfi e Ni mangai amb lotes Ates mane..

--I tant; amproveul No us en
ve laS cap. Pera, rin hi fa res.
Aneti-ves posant roba... Por quh
no lis- de donar una alegria a un
pobre jan?
T torna a rama.
El Irinxeraire, per?, pla d • angoixa i de ronfusha es nava el
Rae eatret. Qué armen /loma s'alegrava d'asser robat? Volear dir
que nn tenia el piset de dalt per
rogar? Li vingtoi una esgarrifanca.
El sastre s'havia alap eat i

ti alanaa• No foia cap soroll
las seves vellos pautaras ,de
feltre, tot i que, con, p l trinxearrossegava una mira erl
pan e s querra. Era Un homatiet
radar-IV-a amb el pat roag i orieat.
Es planth davant del !ladra i
el•burxtt al p u t. arnh un (lit, greu
i misteri6s.
—Saber.' davant de qui ccleal?
El Padre brandä, mut, immbbil. 'a testa.
El senyor Knoblieh tornà a
tr ines. I preguntà novament:
—No ho salten?
El trinxeraire, cona lin heneit,
no feia !dila mirar-sa el sastre.
Ori g era hotg aquell hornee
El sastre . es relpi mi pitrera:
—He trel la amasara! SI, la
gromsal... Si, pite gitanee'? Eh?
SI, borne... queden-ves els germ,
queden-vea- p. a. Se m'ha acabat,
de fer de despatx. Ara... ara
¡rentaré teta in eastreria... Ara
sabré el que ärt la vida!

El trinxerarire no sabía
rar el

l.tie8".

si

fe.

dos anib un "malles grä-

__Sí , heme, per qua na hett

tapar una rallan de la meva
amaba?... I tant... I charla res
tambd en Paparan... Alto'. —
crida al l'adra, qua sarsquallava. — Vonitt: tul per matar el

erre!
D'un vell armari ate caoba

fragua Pa l a ampolla d'aiguar_
dent. 1 orinal( d'os goleta.
—Salut! — diga&
En xocar p is gots, el lladra
observa que el senyor Knoblich
la havia interpetlat abundosa -

ment *l'ampolla. La seva angoiea ininch, para tanda a erdixor

quan el sastro l'imraitr a SelleeF. ,. v en) que notnti a volia nata'-

nin -lo fins que eomparagtrés
algú.
PerO... el senyor Knoblieh
s'expflrä. Pela ji vint anya que
s'esrarrassava per arreplegar
quelennt per a la vellean, per.")
la rosa no hacia marxat. Fi l me
havia t'oral Ira grosn. Fila s

(p i e ti

aleshores Inthom se n'havia
moral parqat. era laa estalviador i pamela no s'havia rasat•
Pera, ell sabia perqua no ho ha-

vio tel. Si liagnéa fingid familia. en batirla pegut arre(nnar
res. Porh ara, ara tothom II ha¡haya Erligna. Ja sels pechen
(ptedar tole.
Contant, rampol'a era hulde•
1 Iota (loe enraonaven ron) une
coneguts de tempe. Reten ple-

RUHR

cate a plara yen que la vida tos
tan dura.

El senyar Knoblich convida el
trinxeraire a un gol de cervesa,

dia cona aquell baria d'ésser relebrat. I la nava amistat
tandas.
Sartiren tuts d'os, de braret•
El ratiat i ei lladre.
.1Ia taverna ensnpegaren arnb
Sangerkarl, el qual volia mamar
el sastra•
"Braa de set canes" senas ..

pri: 1 ara, arnh aquell borne que
per primera cegada a la vida

l'havia Iraalat anal una criatura humana. villa Ma yor- se-las?
Es qua VO:ia qrmas li firmas un
pant do ferro entra les costo! les?
Ana la I ota cura, el frinseraire

s'endugué a rasa eh sastre, quia
roantrastant. a'haaia engatat i
rantava ranenns alegres. El ot-

xä sh lIlI, tanrä roles les portes
arnb pany i elan. i es posà
veLlar-lo al sofä, a la sala del
(lavara.
L'emténiä de mal( li fan tragues , i, quan se n'anava, el !as-.
tre el retinguet:
vals g nu la primera
persona quo ha p edal efecent amb
mi. M'hen tractat cena un germä . Si voleo... a Cace meya hi
ha proo Mor...
D'eneä d'aleshores, viuen plegata st la pedida caerme, dolvos
paràsits l'un de i'altre,
R. 111. (trebel:)

.
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SITUACIO ATMOSPERICA GENERAL
A LES 7 DEL MATI. (Observadora d'Europa,
Nord d'Africa i
rebudes per telegrafie,
sense fils):

2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA, A
LES 8 DEL MATI. (Observacions de la Rana
Meteorológica catalana, comunicades per telèfon):

Tot l'occident d'Europa es troba sota la influencia
de les baixes pressions d'Escandinavia, i el mínimum
secundari d'Itàlia amb temps molt variable, algunes
pluges isolades i notable baixada de la temperatura.
El regim anticiclònic es troba a l'Oest d'Espanya.

Termas nuvolós a la regió Pirenenca, havent nevat als cims alts de la Cerdanya. A la resta de Catalunya el cel es mig núvol i venta variables. La temperatura mínima ha estat (FI i2 grana sota TeTO a
Puigcerdà, i al llac Estangento, respectivament.

a.

UN MANIFEST DE LA C . G. T.
La Corporaci6 General de
Treballadors ha publicat un manifest adreçat al proletariat cadient que la Federació Regional, que seinpre ha parlat
d'uan manera clara i lleial en
tots els moments dificils, no rodia lampee callar en les actuals
circumstàncies.
Fa una critica ele la tasca
d'ençà de la Restauraeió fins
ara. i expresa la neressitat de
que el protelarial català es prepari per al dia de d'eniä.
Acaba el manifest afirmant
que l'Uni r_ de snit que existeix
en el earnp obrer és el terreny
sindical de la Unió de Sindicats
Lliures.
UNA PROTESTA
Una comissiii formada pcts
senvor Sales. Laguia i Ore. de in
C. T.. va estar a visitar el
governador. a trainotredi Pm'
protesta perqui, nn fabrioant
generes d•e punf, establert a Copolis. des de fa tres 11105. 09 te
'aneada la fäbrica. pel sol molitt que els sens obrers estaa
af Wats al Sindic al 1.1inre i
rieguen a donar-se'n de hatea.
CONFERENCIA A BADALONA
El vinent diumenge. a dos
quarts de flotze del watt donarä una eonferfmcia a restritge deis Sindirats Lliures d'amicra dotat. el company Ferran Ors. la anal versarä sobre
. el toma "Els Sindicats I.liiiree i
l e s naves normes de liuda contra el capital".
L'entrada als ro associats
Serh permesa sernpro que vazin
acompanyats d'algun assoriat
al Lince.
LA FEDERADO GRAFICA
Aquesta Federació assabenta
a tots els sens associats que
diumenge vinent sacaba el plac
de revisi 6 del carn e t foderatin.
i en cae de no presentar-se els
serà imposada la (mota immediata superior, sense dret a reMamujó de cap mena.
Lee hores de secretaria són:
del vesDies feinere. do I; a
diumenges. de 10 a 1 (1,1
▪
mal! al set] estatze social . Pea
(lo la Crea, 1 4. primer.
EL CAP SUPERIOR DE POLICIA TIA TORNAT
Aliir. en l'expres del matí. va
jornal do Madrid el cap superior do noticia. senyor Ilerarti
Ilertiändrz Malitos. el qual ha
pus possessid novament del
càrrec.
En esser int., rrogat pele periodistes. dignó el senyor Malinos que havia retardat TaAs
del que pensava la seva estada
a Madrid. a causa (Fltaver gle
resoldre tiris afers partirulare.
Digne que re se ii havia dit
del proper viafge del hlei ft
Barcelona: en canvi. anuncià
com a pretima la visita del general .Arlegui, el qual. afeg.f.
s'havia . interessat molt en l'obra de -purificació i aroplainent
que s'ésfä ara realitzant a !a
poliria de Barrelona.
EN LAGUIA LIITERAS
Ha retornat do N'orzara. en
ira sojornat uña Marga lempo-.
rada. el ronezuf propagandista
En Joan Laznia TI iteras, el qual
s'enrarre g arä de la direeeid 1:0
"Uni6n Obrera" i do la presi
cIhnela del Corniti de propagan_
da del Sindical Lliure.
UNA QUERELLA CONTRA LA
E. PATRONA].)
Joan Vidal ella querella t contra la FolterariA Patronal. atolsant -la de no haver curat degurlam e nt les quantilats que el
primer remetia pol retir obren,
que rugen a 2.619 pessetes.
DEL 11013ATORI A CAN
SALISACHS
Ele metges forenses han -donat d'alta, comunicant-ho aiví
al Jutjat especial que instrueix
VIS sumaris per r6hafori a mä
armada. a Mariño Zabala. que
va resultar ferit a ronseqüenria del firoleig al correr 110 CH.
nona entre Pis noticies i lladregots. el dia de l'asean a la casa
Satis-m.11s.
En rartualitat solament queda per a donar d'alta a Anna
L'ompart. que tamin ç va resulo
tar ferida en aquella neasió. Ti
seamil s'hagi i'ertifieat la seva
cura total. el sumari serä eleva t a l'Alnófseia.
ELS SUMARIS PER DELICTES
TERRORISTES
El Jutjat especial que- inslimeis Retueste sumaria ha posat
en clar que el veritable nom del
detingut, que fine ara responia
pel dr? Josep Piron Martínez ftt
Valladolid. Its el de Joaquim
Blanco Marrnoz.
Aquest va esser detingut
Madrid el mes de setembre i
portal a aquesta Muta!. on eslava reclamat com a pressumpife autor de l'assassinat de l'agent c vieflhetie En Jesús Fernändez Alegria. el qual fet va
cometre's al c;arrer del Carate,
en el fas" de maig últim.

ELS °Min g I EMPLEATS
MUNICIPALS
En Fassamblea general celebrada per la Cooperativa d'o.
brers i Empleats Municipals, per
• la gonstruccib de cases baca-

tes. el passat timmenge, foren
aprovats els compromisos do
compra d'una finca situada en
la part baixa de la rimulanya
de Montjuieh, prop ite la plaça
ffEspanya. i el de fornialilaacid d'un prti stee amb l'Assoriaci6 Instructiva d'Obrers i Ein riente del Ajunt ament. amb
l'indicat objeete, aixi rom el do
l'est a bliment d'unes Impos t (done de valor cent pessetes i
autorització per a l'emissió
d'un empristif amb el fi d'iniciar la formació del capital social. presentats per la Junta Directiva. a par( d'altres pronosieions d'esche interfas.
Per formar la Junta PirOtliva
foren elegits e:s soglients senyors: President. J. M.
Tort; vico-president primer. Josep Campos de Espadas: vire - president segon.
Agnaff Granada i Pía: serróInri. Josep Ha cia Eornells Fanu': vire-seo/v. 1nel. Joan Boira
Maseard: tresorer. A.guslf M e ctres Bonfill: eomplador. Manuel Molina :Itts:vorals: Pran(-ese Frigo l a Cols. Vicens Ororni
Babassa.Ernili Pala y Travoria i
Luric AlfOrez Nave.

Cambra Mercantil
Reunida en sessiO ordinària la
Junta Directiva (le la Cambra 'Mercantil d'aquesta cinta:, desprós
prendre alguns acorde d'ardre interior i de fer constar el Fent i inent de
l'entitat per la ilion ric la senyorcta
del vice-preMontserrat Role.
sident primer. j'oren te:/ctades les
qüestions segiien t s:
Pel trasnat dels Encants i la regularització de la venda ambulant
El president. senyor Cabré, .I...na
compte de les gestions realitzades
per la Canthra per aconseguir un resultat (le tanta transeemléncia per
al'comere i per la chitas com el trasNadar els Encants a un lloc menys
centric i menys urbanitzat c i ne el
que ocupen actualment. Es f.M remarcar Eadhesia a aquesta campanya de prestigiases entitats econ(,migues. culturals i civiques. i l'ajut
dele reine i deis propiciarle. coperant que pugui convertir-se en jets
una aspirad() tan justa i sentida de
tant de temps. Es donà lectura a un
Mici del senyor delrgat d'Ilisenda
relatiu a Easpecte tributari (raquesta qüestia. cn el qual expressa que
comparteix ic,pinii d'aquesta entitat i es (Esposa 11 satister en tot
quant estigni 21 set/ abast la poició que se li fett.
Respecte a la restrieeit'i i regularitzacia tic la venda ambulant. es
coMpte d'un ofici cr el cap de
la guärdia urbana donant les gräeles per la felic : tació tlirkida
aquesta institució, pel seu comportament mal, ele vsneders ambulants. i s'acordà ‚Inc a tenme novea
actuacions per arribar a l'extincio
de les irregularitats cae en agniest
l'ale)s en
ordre existeixen. com
alguns establiments núbil :s on id ha
establertes veritables borses de
contractació clandestina. S'acordä
lambe felicitar el senyor delegat
dl! cuino. per la proltibiciO de revendre !M'Ida de la rifa. pregant-li
que es compleixin curia: lame:1f les
disposicions referents a aquesta
Miestió. El criteri que sobre la venda ambulant te establert la Cambra
es que si no ce pot arribar a la ¡u ohibició absoluta. altnenys se li liquin les restriccions d'horari (me
han de sofrie els establiment . , niel
con, la prohibid() de vendre els din.
menees i dies de festa a la tarda.
Sollicitud de reformes legislatives
S'acorda ieteressar del Poder pillín(' la reforma o el complement
d'algunes disposicions legals vigents, com la relativa a la tributació per utilitats, que continua aplicant-se d'una manera caótica i y ense donar cap garantia d'exactitud,
estant encara per publicar el reglament que Im de regular-la, malgrat
haver transcorregut ami) exces el
terrnini fixat en la Ilei per publicarlo. Mai mateix la Cambra Mercantil demanarà que s'estudii la modificad() de la Llei del Timbre, aplicant d'una manera mes equitativa i
racional el timbre sobre els objectes ctiquetats, variant-ne alguns altres extrems. S'instará també la
instaurad.", d'uns tràmits processals
expressos i més simplificats que ele
actuals per a les qüestions litigioses
d'ordre mercantil, per no haya de
quedar, con: ara. sotmeses als dilataus procediments ordinaris.
Acostant-se el tvrolini de vigència del Reial decret de 21 de juny de
1920, s'acordä demanar una disposició definitiva. o més estable, d'acord
amb les bases oportunament exposades per EAssociació.
Altres gestions i acorde
El president va donar comide de
les gestions tetes a favor dels socis
afectats pel tancament d'establiments en virtut de recents disposido/1s governatives i del resultas obtMgut, ajornant per una hora el
tancament.
Fou Ilegida i aprovada l'exposició
que es dirigeix al president del Directori en relació amb el tractat
arnb Alemanya en acabar la vigencia de la prórroga de l'actual "Inoi.lus vivendi » , interessant-se principalment pel problema derivat de l'aplicació del coeficient per moneda
depreciada.
Fou també aprovada la comunicació dirigida a l'autoritat governativa pel preu del fluid i lloguer de
comptador, afectats per una puja
considerable.
S'acordà interessar de l'Alcaldia
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3- VENTS SUPERIORS, A BARCELONA (Sondatges de l'atmosfera Iliure, a les 7 del mati):
Inoen,
n 500, ..nn .00, 2500. 2725
250, 500,
"Sí, Altitud, metres:
Nw. Nw . w N w . N w . w . wsw.
Direcció:
7,
6,
7,
8,
8,
matees
per
segon:
12,
12.
Velocitat
OBSERVATORI METEOROLOGIG DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hores d'observac ió: 7, 13 i z8 hores
BarónicUe a cero i al nivell de la msr: 731S, 75S -8, 7604. — Terniómetre FCC: 10.2, 137, t (s. —
Termennetre humit: 8. 2, 103. 96. — Ihnnitat (cente ssimes de saturació): 74, 62, Do. — Direcció del vent:
N‘V., ENE. — Velocitat del veo en inetres per segon: 5, p, t. — Estat del cel: quasi seré,
XXI
eítmuls-n:mbus, cirrus-strats.
nuvolós. — Classe (le nftvols:
Temperatures extremes a l'ombra
Màxima, 16'3. — Mínima: 9'3. — Mínima arran de terra: S'5. — °sentad() tertnometrica: 7. —
Temperatura ruitja: 12.8. — Precipitada aigun5a, de s de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del ha
de la data: 0. 2 milimetres. — Recorregut del vent en igual temps: 191 quilionetres. — Observacions
particulars: A les 5'5o aproximadament Ileuger ter ratrémol (grau 3 de l'escala de Mercalli

un major rigor en el que es refereix
a neteja Pública i recollida domiciliària. per evitar el desagradOs aspede que presenta la //ostra ciutat,
1 que tam la perjudica i desprestigia.
Es canviaren, finalment. hilaressions respecte a la marca dels Comiles Paritario i Comissió II ixta.
ocupant-se. principahnent. de la manera de provcir algunes vacants en
els esmentats organismes de conciliad....

En ple fila, uns Ila•
paledres, fingint-se
tes roben una ;olerla
al carrer de Pelai

A les dues d'alfil- a la tarda
es eiuneli; un anda': robatori a
la .loieria que el senyor Domenee 1. 25 ee 1 Rico le al pis principal 11,1 n'a ITOr I te Pela
Ele liad regol e • e p re se nla ron
les diles cle la 1;tiala amit dues
eseares i tin earrehi. Afogiren
una eSeilla a ranro per n' Aja
1 filaren al bald'una eorda.
Vaixells entrats
fronearil un vi.lre per enVapor alemany yamonte-, de
trar al pis. Ridiaren el que els
Santa Cren de Tenerife. amb cärresembl:.. f se'n entórnaren per
ga general. Amarrat mon d'Espala mitteisa eseala.
nya Est. Consignatari, TorrabadeAl cal-Ir abandonaren el n-arlla.
retó. ¿litro ilel qual es trobä un
Vapor espanyol "."‘Ionte Toro",
marl ell. fines pala 11(111Pi es. tin
de Malló, amb dirrega general i 5t
tornavis i qual re o ciar nmons.
passatgers. Amarrat moll gle :MuraSe n'emporlaren. els ! Basteella. Consignatari. Amengual.
Vapor espanyol -Cabo Toriña- got s , diversos objecles d'argent.
S'ignora la so ya valor. car tot
na", de Marsella. amb cärrega geseguit d'haver-se'n assabentat
neral i 9 paSsatgers. Amarrat moll
rorregue a fer el halanç.
del Rebaix. Consignatari, Ibarra i
Segone informes ofietals,
Companyia.
Vapor espanyol "Cabo Nao", de
l'import del robra no pasea d'uSantander, amb càrrega general i
nes quatre mil pessetes; liom
7 passatgers. Amarrat moll del Re- - supusa. perii, (1110 aixii va esser
baix. Consignatari, Ibarra i Compa(legot a olió ole lladres creurien
nyia.
haver einprat nut s tenme del
Vapor espanyol "Sarita". de Tarsentiren algun socalculai
ragona. amb cärrega general. Amarol I quo els alarma.
rat /non d'Espanya AV. ConsignataAmi) lot i que la :cifra niés
ri, Freixas.
anitml • a etnenttola ! p on la ron_
Vapor cspanyol "Ampurdanes",
sidera un ate massa haixa. (le
de Palamós, ainb cärrega general.
lotes 01:111 0 10S es evident que
Amarrat moll d'Espanya W. Con- els Itadres ni. ;ffilingueren tot
signatari, Freixas.
el D'oil do cop prepara( amb
Vapor italiä "Asencione", de
tanta andiscia.
Ruan, amb sorreta. Amarrat mol'
Per fon-se'n claro(' cal dir
de Ponent Est. Consignatari, Caque a la façana de la easa del
teura.
costal
Iti havien t ['Mutila 1 realVapor espanyol "Alberto", de
ment mis pintors o paletee, i
Corcnbion. amb carbur. Antarrat
es:out' aixi roe havia d'ostramoll d'Espanya IV. Consignatari,
nyar ale individus de polieia que
Ramos.
per aquell lloe estaven esacioVapor italiä "Rossini". de Trieste, amb cnrrega general i 8 passat- nals que dos individus rugessin l'escala amb uns cabassos a
gers. Amarrat moll de Barcelona
Tesquena.
Nord. Consignatari, Ramos.
Per les eircumstäneies tan
Valxells despatxats
espeeials en que s'Ira comi.s.
Veler ltaliä "Cornelio - , ini llast,
Irla t tu.ahir no es
parlava
cap a Lis-orno.
/l'alt ea rosa a Barcelona.
Vapor espanyol "Vicente La Roda", amb càrrega general, cap a Va-

MOVIMENT MARÍTIM

Vapor anules "Pizarro", amb dircesa general. cap a Valencia.

Els Teaires

Vaixells sortits
N'apor angles "Pizarro - , and, càrrega general. cap a Tarragona.
Vapor espanyol "Trini", amb dirn ega general, cap a Cartagena i escales.
Vapor cspanyol "Ampurdan",
carbó, en tränsit, cap a Gandia.
Vapor espanyol "Sagunto", amb
carrega general, cap a Cartagena.
Vapor espanyol "Andalucía",
and, Càrrega general, cap a Billmo
i escales.
Vapor espanyol "Jacinto Verdaguer", en nast , cap a Valencia.
Vapor espanyol " Mallorca ", amb
cärrega general, cap a Jalma.
Vapor alemany "Ayamonte", en
hast, cap a Valencia.
Vapor espanyol "Sarita", de tränsit, cap a Cette i Nieta.
Vapor italiä "Flaminia", en Ilast,
cap a Alacant.
Vapor espanyol "Cabo Nao",
amb cärrega general, cap a Sant Feliu.
, Vapor espanyol "Segundo", amb
cärrega general i trànsit, cap a Valencia i Nova -York.

NOVETATS. — Avui a la tarda
tindrà lloc en aquest teatre una sessió
de circ, dedicada a la mónada.
A la nit, una scssia de gran moda.
COMIC. — Demä, divendres, s'estrenará en aquest teatre la traducció
espaüy.da (lel llorejat i aplaudit drama d'En Pitarra "Batalla de reines".
A s-alls de començar la interpretació
de l'esmentada obra el senyor Delds
Ilegirà unes (martilles glossant l'obra
general del creador del teatre catalä.
1'01.101:AMA. — Per a &mili divendres a la nit s'anuncia l'estrena en
aquest teatre de la comedia en tres
actea dels senyors Günenez i Parades
"La copa del olvido", la qual obtinguó
molt exit al (catre de la Comedia de
M ad cid.
Els escenógrafs senyors Bullera i
Cdrbal han pintat un artístic decoras
per a aquesta obra.
Ilom espera amh gran d'interès res.
trena de resmentada obra que promet
esdevenir un èxit.
OREEO GRACIENC. — Prosseguint la sirle de les selectes vetllades
teatrals que amb tant d'èxit ve celebrant al local-teatre de l'Orfeó Gra-

rierrc la companyia de declatnaci,3 "Estudi Cirera". s'estan ultimant els assaigs de la magna obra de detectivismc
"Shcrlock Holmes", per ésser representada el diumenge que ve. a la tarda.
La curosa propietat i rica preseatacií; a qué ene té acostumats el senyor Cirera en les escollides obres que
posa en escena, junt ami, l'important
elenc dramàtic integras per noms de
reconegut prestigi. fa preveure que la
dita (unció estarà concorregudissima.
SALA EMPORDANESA (carrer
del Pi. núm. — El proper dia t/
s'inaugurarà la temporada actual d'aquesta Sala Empordatiesa amb sessions
de cinema i titelles per a esbarjo de la
nostra laminada.
L'empresa, creient un deure contribuir amb lote els esforcos possibles
per a correspondre al favor del pi:lidie, ha arnpliat els espectacles ami)
projeccions cinemategraiique3 cómicoinstructives per tal que ele infante puguin fer de la Sala el seu casal.
Per les comandes fetes per les distingides families que amh la seva preséncia contribueixen al major Iluiment
d'aquests espectacles. i havent rebaixat
els preus de les localitats. prometen
veure's concurregudissimes.
ESPANVOL
Atenent el prec de nombroses persones que no metieren veure les escenes del Tenorio interpretat per En
Santpere, l'empresa del teatre Espanyol ha disposat per a aquesta nit una
(unció especial, posant-se cn escena el
priianer, segon. tercer i (luan actcs del
drama de Zorrilla "Don _Juan Tenorio". Et: la primera part del programa es posan./ en escena -la comèdia
en un acte "El primer hitllet de Ranc"
DemS. a la nit tindrä lloc l'estrena
de "El har,', de la Rabassacia". astrakanada vorlevillesca.
COLISEL'M
Avui s'inauguraran els dijous infantils anth nn programa molt divertit,
que segurament satisfarh del tau la
clientela infantil. Es de creure que
aquestes funcions infantils habitual: a
totes les gran; capitals del nión arretaran igualment a Barcelona, gràcies
als esforços i a l'encert en els programes d'aquesta empresa.

EL LECTOR MIL.
El. "DICE" NO ES PARAUL.4 C.1T.4LANA.

Sr. Director:
En temps de , dejuni cal anar a 1s
cerca (le paraules que usan imprimiatnent. Molts són els atines que en relatar-nos converses portarles en easteencolomen un insubstancial o
lIb
inadequat: "allavors ell li contesta.
dice...". Per que aquest "dice" canse
del "diu...?" Nosaltres aquest mot rh,
afegim inútilmont. Cal mune; rlir en
castellä les paraules que havem sentit,
lotes les altres que usem per relatar
la conversa sentida les havem de fer
en catalä, eo que ja succeeix a varencié d'aquest "dice...". que molts i
molts de patriotes usen tan seguit.
Cal desterrar-he,, i ara és el millar
temps. Fixa-ti. lector, veritat que ho
has sentit molfes vegades?
Joan d'Almatä

AQUEST NUMERO HA

PASSAT PER LA CENSURA MILITXR
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AMICS DE LA MUSICA
El coticen d'inauguració del curs
1923-1924, que com saben els nostres lectora, ha estat confiat a l'eminent violoncellista Gaspar Cassadó,
tindrà Roe dimarts vinent, dia 13
dels corrents, i seguirä un recital de
cant, que anirà a cärrec de la notable sopran vienesa Melanie Hacinen
Halfor, la qual interpretará, amb la
collaboraci6 de l'aplaudit pianista
Tomäs Buxis un interessant programa de cançons, dedicat, en les
respectives tres parts, als gratis
clàssics, a Brahms i a Wolf.
OREE° GRACIENC
Dissabte vinent, a la nit, tindrà
lloc a la sala d'audicions de I-Orfer)
Gracienc un concert a càrrec d'alguns deixehles de l'Escota Musical,
que dirigeix el ,distingit mestre En
_loan Molinari. El programa, que és
ben interessant, serà interpretat per
les senyoretes Voltas, Chiari, Maliflan. Muñoz, Esteban, Gclabert,
Carratalá, Ribas, Lluch, Cabañas,
I3asscds, Bonnin, Valdés, i el jove
Josep Catot.
Abans de començar la segona
part, el professor de l'Escota, En
Celestí Rosich, faul un parlament,
versant sobre l'orientada de l'ensenyanea al dit centre docent.
A l'esmentat acte bi són especialment convidats els socis de l'Orle()
Gracienc.

CONCERT PAU CASALSFANNY DAVIES
Einida de manera taii brillant la
serie de concerts de tardo/. que acaba d'oferir-nos la ja famosa orquestra dirigida pel rnestre En Pau Casalo, ha volgut aqueo( gran artista, abatas (Eeniprendre la seva "tournée - anual per Europa i América,
oferir nova ocasió al nostre públic
d'admirar-lo com a concertista sense igual en Yinstrument que li ha
donat renotn universal.
I havent aconseguit retenir en
queixa capital per més dies la célebre pianista anglesa Eanny Davies, tan aclamada durant els darrers concerts. han combinat tots dos
illustres artistes una exquisida vetliada del mes refinat art , que tindrie
noc as-ni. a la nit, al Palau de la -Música Catalana.
Conté el programa una Sonata
de Beethoven. i una nutra de
Braluns per a piano i violoncel, que
emplen respectivament la primera i
tercera part , i en la part central
executarà cada artista escollides
composicions de música antiga.
Eanny Darles donara a corieixer
dues obres de Byrd i Purcell, composicions angleses dels segles 16
17. i demés executarà la magnifica
Fantasia Cromàtica i Fuga, (le
Rack Per la seva part. En Pau Casala executarà tina deliciosa Sonata
de Locatelli, compositor italià de
principia del segle 1 6, acompanyantlo al piano el concertista Bici Net.
Al sol anunci d'aqueixa extraordinäria anhelé lia estat tan gran la
demanadissa de localitats, que aquelmes es troben quasi esgotades, pttix
dificilment se'ns tornarä a oferir
ocasiú de sentir reunits dos concertistes tan extraordinaris, les dots
artistiques dels quals de tan tan admirable manera es compenetrin.

LA LLAGA D'ASSOCIACIONS
DE MUSICA
La Lliga d'Associacions de -Música, atenta a tota modalitat digna de
lloanea, prepara per alguna de les
Associacions que la integren sengles sessions exquisidissimes, dedicades a Mozart, ami) el concurs
d'escollits dementa, que garanteixen
sobrerament una interpretad() depurrulissima.
El programa d'aquests festivals.
destinats a honorar i perpetuar la
memòria d'un dele compositors mes
genials, constan ä d'una Sonata per
a piano i dolí, a la primera part:
un Concert per a tanto i orquestra
da camera, a la segona. i la representació de la deliciosa òpera cómica "Sebastiä i Sebastiana", la qual
será posada en escena ata:Lb tota
propietat que requereix.
Per aconseguir-ho confiat la
part °muestra' als setze instrumentistes que la partitura original reclama (un violi encert 1. dos violine primers, dos violins segons,
viala i violoncel, un contrabaix. un
flauta un clarines dues trompes, dos
Oboes, i dos fagots1 a excetlents
professors que han preparat convenientment la representació conjuntament ami, els cantants en sengles
assaigs laboriosos per assolir la unitat de c./in/id precisa.
particelles dels personatges
escènics elan enearregat a cantants de quainats Theodor Ritch, tehm. ; Vera Konechowska, solean, i
Alexandre Grieff, baix. 1-a part (le
solista del Concert per piano i orquestra l'exercirà el pianista polonès
Jan Smeterling, el qual , amb el violinista espanyol Antoni Piedra. tocarä tambe la part de piano de la
Soflama de la primera part del programa.
La direcció de l'orquestra, i la
general de la sessió, estä encarnanada a l'actual director g he la reputada orquestra Konzertverein", de
Munie, el mestre Rudolf Gross, que
se per 1.ritnera vegada a Catalunya.
precedit de gran fama.
Aquests concerts sitiaran lloc els
dies 12, 13, 14 i 15 del corrent, a les
Associacions nie lI(,sica de Reus, Girona, Olot i Sabadell, respectivament, i estan tot e ella reservats als
socia de les csmentades entitats, i
als que formin part d'alguna de les
altres Associacions que integren la
1.Iiga d'Associacions (le Música.

Lis boro de
iarrenmeol
La Mancomunitat durant zquesta
darrera quinzena ha celebras els
anunciats concursos de bestiar a la
Vall d'Aran, Vall d'Anda, Ribagor.
va, Urgellet, Cerdanya i Gironès, ¡
Selva,
El concurs de la Van d'Aran, celebrat a Viena el dia 18 d'octubre,
era per a la rnillora de la raga suissa
i de la raga aranesa. En aquella comarca la raga suissa tendeix a ah
sorbir la raga aranesa, la qual encara
en les localitats que no disposen de
gaire farratge, és la raga que es
pot explotar més avantatjosament.
La raga suissa podria donar apiane
resultats si els aranesos poguessin
fer entrar en les racions els residas
industrials que a França venen a
bala preu. And, una alimentació intensiva la Vall d'Aran podria implantar les indústries de la Ilet, els
productes de la qual tindrien a Barcelona un bon mercat.
Es premiaren un brau i tres vaques de raca suissa, i un brau i dues
vaques de raga aranosa.
El concurs de la Vall d'Aneu. celebrat el dia 20 a Esterri, igual que
els anteriorrnent realitzats. fret una
maniiestació del magnífic bestiar
de llana que hi ha en aquella comarca.
tDe to s els concursos que celebra
lii Mancomunitat en cap com (n
S'all d'Anea el jurat té tanta feina
en escollir els minora exemplars. El
bestiar és tan igual i tot ell es tan
bo que la tasca del jurat resulta di.
ficilissima.
Foren premiats tretze marrans
sis ramats.
Aquest i l'anterior concurs fores
presidits pel senyor Josep Eatjé
(fin), propietari a Vich; el senyor
Vilä, vocal, t el professor senyor
Rossell, secretari.
El dia 21 s'havia de celebrar un
concurs a la comarca del Pallars. a
Sort. per() alguns dies enrera havent aparegut la verola en Tarats
de diversos pobles, es deixà per a mi
llor ocasió.
El dia 23 a Pont de Suert, i per
la comarca del Ribagorça, se celebra
el primer concurs. Com en els anteriors, la concurrència fou nom.jurat,pel
sebsernpEl
que foil presidit
Ciuret.
ysaor Riera, propietari
atorgà onze premis per a marrans, i
cinc a ramats d'ovelles.
A la comarca d'Urgellet el dia s8
s'hi celebra' un concurs bovi Ileter,
i l'endemä un altre per a l'especie
porcina.
A la comarca d'Urgellet, per t impuls que ha rebut de la Cooperyiva
Lletcra de la Seu d'Urgen, s'e)tä
operant una ràpida transformació
en el bestiar boví, de manera í ne
d'aquí poca anys tot el bestiar reri
(le mea suissa i l'Urgellet esterandril, potser, la principal comarta
productora de vaques de llet.
Al concurs, que maletas el ten:ts
ton molt animas, es presentaren ex
gran nombre de calas, i els membres
del jurat, senyors Eatjá i Rossell.
atorgaren tate els premis: qua:re
per a hinaus. i sis per a vaques.
El concurs de l'endemà per al
bestiar porqui 110 Mis de bon tus.
tan lluit com l'anterior. Es que en
totes les valls pirenenques la Cnia
del porc ha quedas rerassagada. No
ohstant, aquest primer concurs
qui probablement serä l'iniciador
la reforma per aquesta mena de b(sfiar, puix que l'entusiasme dels ramadera per introduir modificadas
en la cria aixi ho indicava.
Aquest concurs bou presidit
senyor Batista, president de l'Associació d'Abastidors de parcelas
Es premià un yerro i quatre treces
El dia 31 s'efectuà el canear
cavalli de Cerdanya a Puigarda.
Assistiren un centenar de reprodu z
Ce o-tors.Lapbldcvine
danya es força heterogenia, per
que els animals stin bastant bes
conformats. En aquest concurs
donaren tota els premis: dos pe!
a sementals. i vuit. per a eugues.
L'endemà se «tetará el concuv
per a la raga bovina suissa, no eseto tan concorregut com l'an:erier
ni en quantitat ni en qualitat.
Cerdanya no ha iris realitzat la teca de transformad ..n que ha madicat l'Urgellet. Es d'esperar que por
Id influencia de la Cooperativa Vas
nena de Bellver i per l'avantatge
tren, la comarca de Cerdanya proararit posar-se al nivell que li per
toca.
bolament un Insu
El concurs cavalli fou presidi:
pel senyor Aldomä. diputat de ú
Mancomuntat, i el bovi per llor e
-rablesnyoc d'Agritls.
re senyor Pere Mias, i vocal de nett
dos concursos el senyor Baren. veec
rezioella, i cl proiess er
teriniani dseT
A Girona, el dia 3 de novembrß
per a la comarca del Girones i Selva
se celehrä un concurs per a la raza
bovina suissa. i per a la rasa
rinera. ami), la collanorack dc 11
jumament de Girona.
El concurs pou pre sidit pel
nyor Puigbó. enginyer agrícola
propietari a Puigcerdà.
Es premiaren tres braus i cin`
,ti-it,q,,tietsTiasruiinsesrees,,. 1 un brau i cinc
Ami) la quantitat consignad a 1 •
l'Ajuntament (le Girona es preue°'
ren una anolla i un anoll.
El concurs resulta sobretot
ressant, perque and, ell es tracta
ser renéixer la raça marinera.ti
qual s'estaca extingint per montents•
la qual raga ha d'esser la que ha de
fornir el nostre mercas d'attima le de
carnisseria de primera clase, 1 un'
excellents bous de treball.

le
la
le
la
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CRONICA DE CULTURA
CLUIS:DINDESTRIES DERIVA> DES DE LA LLET
L'Escota Superior d'Agricultura ha organitzat un curset
pecialitzat de "Indiistries ,lerivades de la B e l". el qtla t ra nipeona-reir la präetiea do la roa_
aervarid de la llet i fabricació

Ile mantegues i formatgos.
:inant a Arree del senvor Josep
Maria Soler i Col]. Les elasses
tindran Roe Pis diliuns.
a:ameres i dijous. a última hora efe la tarda. Els que iingtrin
ntaires en saber n'As detalas d'a. rost cursa o vulguin inseriua poden dirigir-se a la se-.
a aria ele l'Eseola
(Urgell.
feWon 579'. El 'rara romencarä ~una. din 12 (10 no_
vendiera i acabara. el 6 de de-

airuhre•
ESCOLA SUElarnn
DAGRICELTFRA
Secció d'ensonyament postal
agrico a
lleaponent a les demandes re:
repet idament de gran
aihre d'agricultors catalans,
aEscola Superior d'Agricultura
erartnitzir al CUPS passat una
(TEnsenyantent postal,
allyat per Tedicia de textos
• ,ratil. riüs d'ir/U : res per a la

LA PUBLTCITAT
mesos i vint-i-un dies de presidi cor-

reccional i vuitanta 'pessetes d'indem.nització.

PALAU DE LA

ASSENYALAMENTS PER A

GENERALITAT

AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala mitnera.—Sud. Major quantia.
Joan Gonzalez, comra Enric Miguel.
Sala segona. — Universitat. Major
quantia. Companyia d'Assegurances
Lloyd contra Enric Guillén.
AUDIENCIA PROVINCIAL
SrCelél primera. — Drassanes. Tres
orate per lesiona dispars i homicidi,
per imprudencia.
Vieh .—Un oral per lillÚrirS.
Secció segona. — Sabadell. — Dos
orate per estafa i robatori i un incident per falsedat.
Secció tucera.—Sud.—Dos orals per
robatori i

Municipi
—
ecouplimentat

Del
Han

l'alcalde.

arnyar Alvarez de la Campa, el

lineal enronel comandarla militar da Torrasen senyoe Diaz Seves. l'enginyer cap de les obres
públiques de la provincia senyor Blai Sarrihas i senvor Ramal/ de Valls i ala' Feliu.
INSPECCIO A LES CARBONE-

latEs

MUTUALITAT DE SECRETARI S 1 FuNcioNARIs MUNICIPALS
Al Palau de la Generalitat, i
sota la presidencia del corleeaer de Politica Social, senyor
liar-non Noguer i Comer, ha ce!ebrat seas tal ordinaria el Conaell d'e Govern
la alutualitat
de Secretaria i Uniu ionaris Municipals de Catan/aya.
En la sesada es va acordar
l'admissia d'alguna: funcionaria
munieipais que tenien demanat
l'ingres a at alutualititt.
Tenint en compte ea que (lisnasa l'arliele primer dels transitoria al reglarnent. i (layout.
per tant , transcorregut el leeinini que ner Pxepei,3 es va roneodir por ingressar a la Mulata¡eta els funeionaris . munnieipals majare de 65 anys, el t ermini d'el quat m'abarra el 30
d'octubre passal, s'arar :da que
d'aci endavant no es a onrodeixi
ringras a la Mutualilal als seeretaris i funcionaris que ex - .
cedeixin de Tralat esmerilada.
Vist co que (Reposa ¡art irle
cinque efel ecganment ita la Mur/Arda:O, es va aeardar que es
trasllats volt/Mara, a la (-alego_
rin inonediata superior. eles Praia
ingressat a la Mutualitat en la eategoria corrreponent.
segons el nombre dltabitants
del municipi. poden don-lanar-se
por tina sola ve g arla i fin3 el
31 de ales entibie vi re ent. allanarla
perd. :a diferencia entre la Trota ingresada i la que rorrespon
segons la trova entranria,
remudar de. Finaras a la MutuaWat.
D'altea handa, atesa l'equipa_
rarbi als srerrlaria en len bonilar aria ale quintes per la Maneomunital. deis frtní ionaris munacipale ingaraanta ir at abottaii_
fat proredenls del Montenin da

dinositaria acorda, en la seva darrera
sessió. aplegar totes les iniciatives i
projectes que puguin illustrar-la per
tal d'emprendre ràpidament la pintura i restauració d'aquest bell temple,
l'estat del qual desmereix actualment
de la seta valor arqueológ i ca.
La juma d'Obra creta que per iniciar l'empresa ha de requerir per corleare palie la inspiració dels trocares
arnstes i industrials, i a tal fi anuncia un eoncurs amb les - següents bases:
Primera: Els con cursants llaman
de presentar un dibinx colorejat del
vajecte de pintura de I'església, en
forma suiicientment expressiva de la
eoncepció que hagin ideat, tenint en
compte:
a; Que donat l'estil de la fábrica
de l'església, la pMiura haurii de respondre al policromat götic, qtie té per
base l'ús de colees sencers combinant
amb els elements decoratius i ornamentals propia de resmentat estil

classic.
tO Olr2 tenint cmi compte la parti-

cipació que es requerirá de antes les
pahlacions de Catalunya que hi vulguin contribuir per !a realització
l'empresa. es danzara preferencia, en la
cambinació de mantas o rnamentals, a
les armes i escut de les nostres ciutats. viles i pobles, puig que és desig
de la Junta d'Obra que figurin a les
parats de l'església les de iots els que
contribueixin a l'obra.
el Que com a minimum el projecte haurfi de contenir un croquis en tamany praporcionat d'un requadre
les arcades que marquen les capelles
lateral,. des de la planta baixa fina
la bóveda, abarcant les dure columnes
que formen l'ojiva; un dels plafons
de 'absid i el roseta de la façana principal.

,

DE

CAT U

VILAVRANCA DEL PENEDES
La preocupació de l'Ajuntarnent
NOVCS disposicions ha acordat la
nostra Corporació rnurncipal refercnts
a policia urbana. Els nous regidors, pel
que es veu. voten ésser, en aquest ser'tut -.i és dz desitjar que no 70M311guin amh les ganes—, inexorables.
Les Ordenances municipals hart estat gairebe tingudes en oblit per teas
plegats: v a-ins i autoritats. llora as,
dones, que animes caritatives vinguin
a ier-les contrair de bell nou.
No és, certament, un espectaale
agradós,' ni de bou tros higiede, la
matinal espolsada de maialassos, alfombres, etc., a la via pública. 1 es
cucara més de blasmar ame això es
faci a deshora. Les rigides Orlan:laces Municipals no s'In avenen de cap
de les mueres; el nou Consista:a,
tampoc. Es de creare que tila ',aura
prou amb t n novena exterioritza:16 de
desplaença. perqué els caps du casa
säMptuert COM han de captenir-se, ser,se necesitat que hagi d'arribar-se, era
cap cas, al penyorament de ningú.

FIGUERES
Cinema clausurat :-: El temps
Millora urbana
El governadnr civfl lea ordenat
clautura d'un clnema del reí pable...de
Cabanes, que no s'ajustara a les condiciona exigides pel reglament d'espe c
-tacles.
— Shan fet sentir les primeres
dora. A tot l'Emportifi persisteix
secada, que tan perjudicial ha esta:
a l'agricultura. Si l'eixut es prolcaga
gaire temps, impassibilitarà les senabree al seu temps degut.
— Ha quedat ¡len l'adoquinat dcl
carrer de Girona. Actualment es procedeix a adoquinar el carrer Nou.

Per malee ahir la
-'ra agricultura. escrils ex-sament per les persones guàrdia urbana fea una comprovacid del pes i qualitat del
enteaes en 1es respective
.:;1! ;eie.,. a la nostra 'erra, i carbó a totes les carboneries,
fent 202 investigacions.
alee-trate amb nombrosos gra55 carboneries treien pes del
,
lassent aquesta tasca
caraba Els reapectius amos fia• a tada a la majar difusiaí de
adtura agrícola, els textos ren portals a les tinències d'alScgona: Els projectes hataran aVésa a ea t s es venen separadacaldim on se'ls aplicó la corresser presentats abans del dia primer de
7."/1! a les prineipals Ilihreries,
ponent multa.
germen de rany 1924. a, l'esa-untada
lonint ràpida realitzaciú entre
DTII BANITZACIO
església, contra rebu t . que seas
nostres agricultors.
La Mecer:la general deis serrara.
Pera s evident que el que vol veis tècnics municipals ha ocTercera: Els projectes hauran d'a,--aiar mas a fons una materia. alenat a la Companyia PeninsuGIRONA
nar acompanyats
pressupostos de
•-rt t prou atrae la sencilla lar d'Asfalt s que en complieonjunt en els guata es detalli:
La conferAnoia d'En Junceda
aura dad Ilihre. en desitja els
ment de la contraria que te adclasse de pintura que hauch d'utilit- Concurs :: El concert dedicat
camentaris del mateix. 'es ex- judicada. referent al prrssupost
zar-se: la preparaci5 de les parets per
aamians romplementäries qua
a Mozart :: Altres noticies
de la deeirna. VOMPIlei les obres
tal d'evitar els efectes de la humitat;
,: lareixin Pis punts obscura
de pita: Mar/lit dele carreras de DiI'uncionaris
d'
ACministracbl
La confereneia qua/ el notaels
mitjans més pràctics per substiH • n:aras. el saber si ha entas lu y
Gaya. placa ale Rius i Tan- Local, es va acordar tanda, tuir els andamiatges en forma que no ble dibuixant senyor Junceda
ha. les aüretions rapdala teaaaixf
cona ele ale Vilajoiosa i equiparar-los. ner a lote ele
slagi d'interrompre el cutre a l'es- dorarla diventires, dia 9 da-,
a . . e:arrea-Mona dele e rr o r', da
Guiler. i els guatee que circum- rferfes i esproialmont als (IP glésia; despeses totals de les obres i quest mes, sobre -L'humor i els
,aneetate qua hagi panul sofrir.
den el mereat de la F3arerlai- Fallirlo p ingué en drets i delires temps que cs necessitarà per ferales.
humoristes”. a l'Atener' de Gials interessats en profundonant-li Ira' degudes ins- als CérrOlarle,
Quarta: La ,I g nta d'Obra, després rona, prearnot ésser molt, inten s: una materia. s'ha esta- neta.
Fe' va /morder desi gnar el aleincera:iris per a la liana marxa
dels assessnrameats tecnics i artistics
ressant, a jutjar per aquest su' la Seceia d'Enernyament
prisitari de 'a Manronumital per que cregai necessaris. resoldrà quitas mar':
de les obres i la menor nitrola qual anda la revisió i
exereir
rro
e l a ìanre(
enixer
duccia
del
trànsit.
dels projectes presentats es fan acree
Definieia i concepte ale Plm•r.1.1 rIc qiieationaria. evaMufrialitat, i que MS eabala d'a- dors als dos premia que instancia i morierne,
La prapia Direccial ha indicat
amb exerneples acta.i ate ronsultes. planlraiamo-ata AS dipasttin en rompre que seran: el primer de dates mil pesa
la
Ca-amissia
de
Foment
la
ratoris. L'humorism e popular
t de problemes. ele.. catarla
carrent
a la , Calan do Pensiona
eanveniancia
a
les
ale
cridar
setes
i
el
seca
il
dc
mil.
eons'amt contarte anitt la verbal. El de l'Edat de pealra.
per a In Vellesa i d'Estalvis.
Cinquena: La Junta d'Obra es ara
i guiarla. controlara i Companyirs d'a igu a, gas i ele c
Grecia i Roma, ladat miaja. IteS'aprova la haixa, per uta- mestressa
prendre
arar:al
per
per
t
r
i
c
a
deis
dos
projectes
premiats
•zirä eis roneixemenfs que
tal;. a, del secretara ala Sant lli- i mira o no portar-los a la practica nitixemont: Hollada i "La danenllestir les indicarles obres.
'Hnt.
ça de la mort",, Seglé XVIII:
harf Sacalm
la forma i temps que cregui domallogarth i els seus quadres
EL GRAN ME'FROPOLITA
Darr , rament r e alosa/II:aneen en
re am
pas ibtent, ami)
d'hislaries morals. Gaya i "Los
La Comissiai de Foment. en la
diversas assumptes de regim
aeieria. le crear una seva intima Junta, acordà:
caprichos", "Los disparates" ,i
interior.
aar a ra ni danzar lifois; vol
"Los pro7v1;r1i41'''..iit. f ranciePropasarr-a l'Alcaldia que Undinar paasibilitat d'a- post la sancia earrespnnent• a I:t
444+41441444»4441•4414.4444441 sos Daumier. Gavarni i Cana
. .1HP0 ale agrieultors &sitio•-11 • 11**1144.11111414444.44111111141 d'Ache. Els alemanys Pf. Busch
Companyia Gran Metropolitä. ja
-as de saber i que no poden
el sois Tapfrer. Els catalans:
que. malgrat l'ofiei ennintina- nrniFç REIIGIOSES
relsilaliar-se a la eintal. Per Inri
AQUEST NUMERO HA Tomàs Paalra, Molinera Apeles
de l'Alealdia de I d'octubre
aixa. l'aaunne poi matricular-se proppassat, continua acose re- BASES DEL CONCURS PER A
Mestres, Carnet, Apa, Nogués,
• 71 aquelles mreteries que li inLA RESTAURACIO DE L'EStirar els materials que ta fora
PASSAT PER LA CEN- I.ola Anglaala, Miret, Serra
en lotes les (111P
GLE.SIA DELS SANTS JUST I
carailertetiquei dade la tanea i que impedeix polar
PASTOR
- 1 . ixant les que no tinguin
arr ests dibuixants.
enea : adral el lturn número 307
SURA
MILITAR
• at par a ell. Cal cementar
La Junta d'Obra d'aquest temple
Se projea:taran el segrients
del Passeig ale Gritaba
• que hi ha rupa de maparroqual, a fanynsa de mantenir i cuidibujaras: una cacera, de l'Edat,
+444444.441+4
- afine quo as rerramanaLA CUMISSIO DE FOMENT
dar el patrimoni artistic. del qual és
.44+*0444+0.4.44+1,40.44+1 da malea. "El centaure (Miran",
•tudiar-lea plegadra. par a
Ihn pres ele arords següents:
un major profit del
Aprovar el projecte de modiaura Tandia , As posad-de
ficarla de rasant de la clavematrieulant aneceast- guera del carrer de Balines en
iament de toles los assignatu- el punt arencretrament amb la
7 . -a arel, la pral cosa l'alumna
linia del ferrocarril de Surtió a
:-a-airrirä un cilindro general de Barcelona.
'aementa asaetee/lee.
Anunciar la subbasta ale] soaaai g naturea amb que ha lar Iletr : a B. illa núm. 2 do la
;leal la Sercia dEnaenyaReforma Interior.
ENTRE ELS ESTUDIANS DE TOT CATALUNYA
• • pos; al, san armellea es
Foren presea en consideració
- alo Ir,: (piala sdn ja publi- les segrients,mocions:
malrinfa rom- El preu
11111iMMOMMeirm•.d
Del senyor Mas: perquè es
-itt la tramesa del test i al- procedeixi
a Pimmediat arranimpresos neeeesaris per a
Per l'interés NiVÍSSiM que ha suscitat gunes mostees de textos que serveixen o
a Ich pis d'alguits carrera
sempre entre imaaltres tot alta que fa re- han servil per ajudar a ()breare un tito l
- , nvament, aa de 20 pes,i- jament
la barriada d'Harta; que es
ferencia a la forinació intelleetual de les
• ,..st lea assigatafairea: "L'O- da
academia, ami) 1.'esperanaa que la riostra
pressupost,
i
preijecel
forntuli
" Fahriraria arralie
noves generacions de Catalurtya, i antb el abra ha de tenir ealament curiositat,
le
per
esa-curar
la
rasant,
del
rar
-' de ter han vi". "Les vadesig
que ens mora de cercar nobles derieina qur pot servir d'esmena.
rar ola‘griales i el replanteig de
: la penda/rala de la Ilet",
valins a les activitats contingudes,
Cridem ells estudiants dat tot Catalunya
:al
Coll
del
Carmel;
la
carretera
.lti e s dcl hestiar". i "Org.aLA PUBLICITAT vol donar al públic
que vulguin acudir al
penceileixi
a
la
col-locaque
es
-iai guintoc d a is Sindirats
• a les - ; 15 pe s sates per a r/id d'una bomba-da electrica a la
CONCURS DE TEXTOS ESCOLARS
- , ignaturee: "LaanieflIrr". cantonada dele carrera de Tär- rj
-• •ntrteia de: hastiar-, "lle - rega i Santa Matado, aParranLos
bases
que regiran en aquest concurs
que han estat refusals i l'autor no té cap
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lit subscripria completa a la magnifica
aeirrea apar!imarnena
rala Banyolea. Pnig,cerdä i Gana
3a—Forma de participar-hl. — Els con- Ilislaria ale Catalana: a, d'A. 1Laara i Virgili.
rfan VII t
in inerriure's
desa. a cap de lrs quals Otra,
Si el prentiat dentastra estar-hi ja subscrit
curaaols haaran
trainetra. el set'
a aanar inAe fetale. poden
via not al al terratraNtnol. Semo ala spu i I rphafis sala alee dos a la Di,I .ipisiterap p v,a,riirast . el prom i per la quantitat de
a a la s,erelaran de l'Eahin, dones, quo es tracia d'un
recció de LA PFBLICITAT — Passeig de
'
-, araerior d'Agrieultura.
ferretear:mal marít im. Aquesta
Gräeia. 31 — "Concurs ale textos escalara".
"Barretean:1.
".1
premlat.—S'endura el pre
era l'opinia del doctor FontIla d'amar eserit en quartilles a una sola
Pautar d'un a mas [rehalle
-tal
aprA
cara
i
anula
lama
caligrafia,
preferentment
cata que tingui mas encert en escallir ela
L'Obeervaliari Fahra facilita
a
maquina.
El
trebwIl
presainlat
a
ei
moure
trossos
Hibees
de
lent o Sprints mes
de
la segrient nota:
ha d'armar signar, amb non' aulentie au per/ucuriosos i sitorga exposife-los arista mas
JUDICIARIA
"A les 1 • 53 minuts 5 segons,
f:ion/1a
pera)
en
aquest
cae,
en
tarja
partit; sempre, na-mas
trogui
gritc1a i en
es registrä a tole ele sientao palier a part ha de fi g urar el veritable
lar:almorta Ir judiei tel Jurat.
grafs un moviment una mica
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Cap d'ells no admet recomanacions.
F ianch Farras. per al qual el fiscal
rala de Merealla ami POrn lamba
mida que ea Vagili rPliellt cli treballs p r eBaso addlcdonal. — Ess e nt una cosa nava
ha demanat la pena de quatre meses
Sitgrs, segons comunica En
sentats a CIIIINII'S, el Jurat dieposarä si han
un ha d'arrest i indemnització corM. (*trilla. La manea de dades
d'asser o no publicats en edicions suecos- aquesta mena ale roneursos, Si la pràctica
(Ir Is nostrea, eallahoradnre t'O
resaonent.
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la rant de la creció segona han comCatalunya f
PrearP que es
car-se indica Padmissió a roncares; si els
tracta d'un terralremaa nreati
11,n:a Pau afialet i Trinitat MonisIra-halla tramesos no saca publicals, vol dir
,
Ira/ acuesta de robatori. El fiscal va
lerrani. probablement en direckna nar-los la pena de tres anys, sis
cid a Balears."
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d'un vas grec; algunes qtimeres de Notre Dame de París i
de Poblet; dues vinyetes de La
darlo de la morta ; , d'llolbeill;
aloa "caprichos", de Goya, i algunes mostees d'historietes infantas dels altres autors es-

mentats.
Anula aquesta conferencia es
clattra l'exposició d'historietes
catalanes que ami) tant d'èxit
ha organitzat "Viroler, i
g uidantent s'inaugurara al niateix Alerten a na exposicia d'a-

quarel . les que, per les noticies
que en tenim, cridaran maderoanimad Falencia dels devota de
la pintura,
— La Comissió provincial
ha acordat nabrir concurs entre
doctore i Ilieenciats en Medicina i Cirugia per a la provisió
deis ciirrces ale metges civils ,
vocal i suplent de la Comissió
mixta de Reelutarnent, per a

l'any 1924.
Dmarts. dia 13 d'aquest
mes, tindria lloc ah teatre Principal el concert organitzat per
l'Asear: rae/a ale Música, d'aquesla cintila en honor de l'immor-

tal Mozart.
— Ha anat a París i Suissa,
en viatge .rl'estucli, el doctor.
Coll i Turban.
— La Companyia del ferrocarril d'Olot a Girarla fa públic
que el dia 11 d'aquest mes sedarrer diumenge que, fins
ra
nou avis, circularla el tren
que surt araquesta ciulat a les
sis i cinc minuta del mata
—
concedit una Ilicencia de .15 dies a.la senyora Cea
ferina fidMPZ Cocado, professora de la Normal de Mestresses

d'aquesta ciutat.
— El dia 15 d'aquest mes
tindrä Roe a la Casa Consistorial de Torroella de Montgrí el
pa g ament dele terrenys que han
ocupats 00 aquell ter1110 municipal per continuar els
treballa hidrolagies forestals
la secciti de les dunes.
VALLS
Curset
Inspecció governativa
Crim
Altres noticies

l'esglasia de Picarnoixons,
cantragueren matrimoni el joy o, Riabert Cusida
i Ferrer amb la alistingida senyoreta Nit Sara Orga 1 Ba rai.
— Actualment, a la Biblioteea Popular, es dalla un curset
ale cuina domeeliva. Les inseripcions arriben a cinquanta.
— Pea' or d re del governador
de Tarragona ha estat fota una
inspeeetai a ¡'Ajuntament de
Valltuall, poble lía la valla poli_
1ica sentare o'havia tal ale les
seves. Per ara s'ignara el resultat que Miura donat.
Solament, velos de Vallmoll,
ens han 1 it que després d'un
paroll ale dies d'estada alela delegad:: gavernatina, una persona ben conegtula (Paguen poA

I lies paseata,

lile es personä al (toreen civil
i de panal ila ,lenuneiit que els
agonts que slavien enviat s'arreceraven niassa amb p is eaciquid: i quo una intimitat semblant. anda eerles rennians celebrados de ni l entre regidors i

ex-regidors, foion tot Prfecte
gire saista y a partant a eap una
tupinada,
En,' Mara despeas de la denúnena ahms pPrsouos de conrianra del governailor arribai atesar:as al 'alven a
atines visites i inspecetons
s'empollaren cap a Tarragona
ele delegats governat ate.
— A la caseta 11..1 gnarda-via
oxisfül/I entre Alcover i Picamoixons. i lies passats, es cometé un execrable erina.
Entre ()rizo i dotze del matra
Agueda Casado i Radriguez. ale
26 anys, es trohava sola a la
caseta. Entraron tros individua
i despeas de f, n rcar-la i maltraelar-la l'escanyaren. Cantee el
evita. s'endugurron unes duo:

pessetes que la víctima
portava al dan-tuna
El era marta i un fillet es
trtalaVis ll a Ileue.
A la presa d'aquí halt ingressat Josep Pastor n'aneo, da_
lingut pe! sometent de Vilavert.
Senitvla que estä complicat en el
crim. 'Eanibé a Monlblanc han
estat detinguts dos subjectes
mes sospitasas de complici:st.
laaereilitat fológraf de la
riostra ria/a1, sonydar Pere Ca latir. ha inaugural una Exposicid contareal ala. falografies encerdos

tre els "amateura". L'exposicid
t:tta tin xit. Complot,
El jurat no ha fet públie encara el seta fall.
— La set mana paseada l'inspector provincial ,-enyor Martí,
i el local senyor !tras, efeetain •
ren una detinguila visita a les

cansaladeries.

A casa de Jallille Ferré
Rius trabaren earns, en mal oslat, procedents d'un pore que
morí a l'estad& Deemnisaren
les existències i multaron el venedor amb cinc cerdos pessetes.
— Francesa Monné, cocarrogal de la quadrat de l'Agéndel senyor Rafe! Comida",
litigue la dissort catire de
da/t d'un carro de torra que
guiava. La ruda Ii pa ssä por da-

munt del peu, produint-li fortes
contusionas.

rebut els darrers sagraments el conegut moliner
senyor Jaunie Català i Rius.
SABADELL
La

revisió dels noma dels carrers

Sabern que des del nostre Ajunta-.
ment salan pres tes oportunes mides
per tal d'anar a una revisió dels noms
dels carrers de la nostra ciutat, seguint
el criteri que sobre aquesta qüestió
shavia ja iniciat en el municipi anterior.
En saber aquesta nava. no ens harem d'amagar de dir-ho, seas posa la
peil de gallina. Ja ene veiem suprimits
una pila dc noms de carrera que ara
són els que conserven bita la tradició
sabadellenca després de la gran.esbandida que 5e mala fet d'una anys enea.
Pera. assabentats de qui den cuidar
aquesta minora. i ha-remis aabut que
mama cena el de Mn. Clauselles sa, n els
rnearregats de dur-la a terme. havem
restat mis tranquils i sense aquella por
de veure disharats.
D a-'al ia semblar a alrú , que no estés
al carrent Tac-tuesta q iiest'A que sean
^ gag:• rats. i cal que digrem permte la
insten enainia era justificada: de fa
uns anys a aquesta handi a Sabadell
ele ajuntaments han cregut adient hamentjar la memória de diversos homes
;Ilustres dios o fora de la ciutat. dc
diversos esdeveniments d'importäncia
i de nobles exemplars. incarporant Ilur
110111a la llista dele carrers sahadellencs.
aquest afany que en és digne de tota
Ilaanea no ha estat dut a la realitat
amb tot el seny. Horn ha tingut cl
traer; d'incorporar aquella noma suprimint-ne d'alares i encara, datares
que precisament. al nnstre entendre,
creta es que menys podien ésser handejats. Citant uns quants exemples, pat
veure's clara la cosa: ahans teniern
Sabadell els carrers del Sal. el du
Rasa. el de l'F.strella. el del Jardi, la
p laca del Valles i la de Sara: Joan , i
ara toas aquests temar una paca dieht
respectivament: arree de Víctor Babearen del doctor Sardä, de Pérez
Galdós. de Beleica. la plaça d'En Prat
de la Riba i la de la Llivertat. talmant
cnm si a Sabadell me haguéssim tingut
d'altres carrers, avingudes n places méa
adients per fer substitució de noma
amb la qual no lai creicm. tenint d'ebrir-se tan sovint alares carrera anua
en la cintat.
Si el doctor Sardà. si en Víctor Ba!aguce. si en Pral de la Riba sabessin
que ella amb els sena noms han estat
la causa del handejament dels carrera
de la Riba i la de la Llibertat. animara
blasmarien segurament de tal injtvticia.
Altrament. ens harem entretingut
fer desapareixer aquesta mena de noma
i en canvi harem deixat que continuessin tranquillament en els aeus Pacs en
ben poca grita fan els noms dels caet acs da C,areilaso de la Vega. de Blasco de Garay. de Riego de Calderóta
de Maria Luisa Fcrnanda. i la incernmensurable pizza amb el monument
famas a l'Espar•era.
Si en venial l'Ajunbment ara va a
preoenpar- se d'aquest afea ens seinbla que hé pedem esperar veme corregir aquesta atropella preterits i si
més no. que no passin mai mis de la
vida en la ciutat nona.
ESPLUGA DE FRAMCOLI
La ve a- ema. — Soldats que tornen. — Altres noticies
Ta s'han acabe les tasques de la
verema, les quals han estat tan duradares com l'aay passat. La colilla.
si bé no tan abundosa, ha estat de
millor qualitat. havent-se cotitzat al
preu mig de ta'ao pessetes els zoo
— Ha mort a la cimat dc Reus el
senyor veterinari d'aquela vila. En Miguel Farra Durant la seva residencia,
a apresta vila. szipigue captar-se les
sMpaties de tothom.

VILAFRANCA DEL PENEDES
Una conferencia : : Obertura de
L'aigua de La Bleda
curs
Discrepancia
Al Centre de ".a Unió Republicana
diumenge passat, a la tarda, va al.'
nun una conferencia solare "Problemes d'Instruccia pública" el mesare
En Josep Coll i Creisell.
— Aquest dilluns han començat
el cuas 1923-24 les escotes Mita i
Fontattals per a obren:, que aceré.

l'Associació Catalica.

— Una retina:, va celebrar-se (Irse/dile passat per trucar de l'afee de
l'ajena de I.a lateaba en la qual es
alemana als actuals propietaris la tixaciia del preu definitiu.
Sentida amo lai ha, ara, probabili•
tats d'arranjar per sentare amtest
afer.
— llit setinanari local—"Panadés Republicano"—fa remarcar un
cas que reclama ratencia dels
carregats aId vetllar per la salut pas
•
Mica.
En inspeccionar el bestiar matat
un alela veterinaris munteipals va
alictatninar que un vedell era atacat
de lnbereulcsi i que, per consegtient, no podia ésser posat a la
venda. El propietari de la bestia sollicita una trova inspeccha. El nou facultatial diagnostica que la malaltia
esta localitzada, i creu que la canta excepció de la para atacada—pot
vendre's als consumidors, per be
que hom ignora si axila fou fet.
L'estnentat periòdic demana als
manescals en Miestió explieacions
de l'esdevingut.
Cal evitar, de totes passades, que
hom pugui jugar amb a salut pe- •
Mira.

Den S. diovii

GOVERN 'BEL DIRECTORI MILIT
EL DIRECTOR! HA FACILITAT UNA NOTA DIENT QUE EN LA REUNIO
CELEBRADA AL MINISTERI DE LA GUERRA, EL PRESIDENT EXPOSA
UN PROJECTE DE REORGANITZACIO TOTAL DE L'EXERCIT

. aconitruccions diieraea, -ccni - diape
sarla, Cases de correas, edificis pes a
intervencions militara i civiII, etc.
La nota fa ressaltar que amb el
pla esmentat es durà a terme un pla
de penetració pacífica mis efieau que
tots els propósito i plana dels anteriors governs que tant parlaven de

pacifisme.
La nota acaba dient que Es desig
exprés del cap del Directori, exposat
al delegat de Foment, que les obres
s'emprenguin el mis aviat possible,

PEL MINISTERI DE LA GUERRA S'AUTORITZA ALS PARCS D'ARTILLERIA PERQUE VENGUIN ARMAMENT VELL ALS INDIVIDUS DEIS "SOMATENES" QUE HO SOL.LICITIN
EL PLA GENERAL D'OBRES PUBLIQUES AL MARROC APROVAT DARRBRAMENT, IMPORTA CINQUANTA QUATRE MILIONS DE PESSETES
Una estätua de Ilautó
La "Gaceta" ha publicat un
reial decret ordenant que per la
Mestranea d'Artilleria de Madrid
es facilitin a l'alcalde de Sevil
vint tones de Ilautd, procetiont
de desbaratamen: de eartutxeria, per la construcció d'una estatua que ha d'honorar la e
mòria del rei Ferran 111 el Sant,
en aquel:a capital.
EL DESPATX
Aquest matí ha estat al Palau, despatxant amb el Dei, a
l'hora de costura, el general
Primo de Rivera.

m

La reforma de l'exercit
RE0RGANITZACIO DE
L'EXERCTI.
A la presidencia del Direetori, han facilitat la següent nota:
"Entre els anheS de regenenació i reforma que guien els
paseos del nou regim cap a tota
els sectors de la vida nacional,
figura com el mes preferent el de
dotar Espanya d'un exercit que,
proporcionat a- les disponibilitate del país; sigui instrument
stificient per a la liPf nsa -des
alts interessos que li imumbeisea: per61 per asentir aquesta
finalitat. aspira el Directori que
les seves idees, abans tic ron vrrtir_ee en projeetes. siguin
rontrastades per qui per 'bus
(arrees i jerarquies representen
l'opinió militar i la des centres
superiora consultius. car nomAs
'xi poden descartar-se els vrills de la imprnvisacid, assig',/ant a la reorganitzacid que
s'implanti. tota la virtualitat
d'una obra realitzada amh es
no s peruats assessoraments,
A tal prnphsit respon la
unid celebrada ahir al Ministeri de la Guerra, en la qual
president. assistit pels generals
que componen el Directori. faposa en gran síntesis als cape
l'E tat Major Central. sots-secretari. rape de Ser rill i antorital s militare da la primera regid. les bases fonamentals del
sen pensament sobre l'organit-

p

,

s

lactó. efeeline. datar ii i serveis

dc l'exereit, aikt com el seu personal. criteri sobre altres probl e m a s del maleta que per a
oldre;:e en forma acabada i
harrnimica, neeessita l'aseistencia incondicional de tote."

s

AFEAS DEL MARROC
Segons ha manifestat al mig-

día l'Oficina d'Inforrnacid le 'la
presidencia, si senyor Perez
Petinto, delegat de Fornent a
l'Alta Comissaria, ha ronferenciat amb el general Primo dé
Rivera.
Ens consta que han tractat
sobre l'execueid del plan a que
es refereix l'última nota del
Directori sobre les obres pa;1-kiiques i sobre amrdiacid de
projectes anàlegs que constitueixen el mejor mitja de penetracb5 pacifiac.
ELS REIS D'ESPANYA CAP A
ITALIA
A tres quarts de nou d'aquest
vespre sortiran els Reis, en tren
especial, cap a Cartagena.

L'armament
deis "somatenes"
Per Reial ordre circular del
ministeri de la Guerra s'autoritza als capitana generals de
tes regions militars perquè puguin ordenar als pares (l'artilieria el lliurament, previ pagawat de llar import, de l'armament Reminglon i cent p artidxos per a arma als individtis
que siguin dele - Somalenes"
ho sollicitin, havent-se de donar compte al ministeri dels
lliuraments que es faseln.

Es concedeix un crèdit extraordinari de 300,000 pessetes per al viatge dels reis
a Roma
El president del Directori ha
ßignat ei següent despatx:
Aprovant el pla general d'obres públiques per a la zona
de protectora! d'Africa.
Disposant qui ha de substituir l'actual cap del Govern,
president del Directori militar,
en cas d'absència o d'obtigada
cessació en les seves funcione.
Nomenant delegat del Director president de la Junta central de proveiments, al senyor
Joan Odonell i Fargas, governador militar de la provincia de
Madrid.
Sobre el dret a revisió de

preus de totes les obres de
caracter públic i reNishí de contractes.
De Finances:
Concedint un crèdit extraor,
dinar; de tres centes mil peesales al vigent pressupost de
despeses del ministeri d'Estat
per al viatge dele reis a Roma.
Goneedint uit suplement de
crèdit de 1,531.962 pessetes al
%lacia pressupost de despeses
de la Seeeni C.legló ai Marroc-Ministeri de la Guerra) per
a serveis
Cuncedint una transferencia
de crèdit de 15.000 pessetes entre dos conceptes ded capitol
tercer del vigent pressupost de
despeses dea ministeri d'Instruccid pública, Belice Arts.
Reduint els drets sobre la
importacid del blat de moro.
De GovernaciO:
Aprovant la modificació de
t'ahijad() del carrer Alt doy
Sant It ere, secció tercera de la
Granada Layetana de la reforma interior de Barcelona.
Restablint la Direcció General de Seguretat i determinant
les seres facultats.
De Marina:
Sobre la vigencia com a hiel
del projecle de llei penal per a
la marina mercant, aprovat per
Reial decret de 21 (le uny (lacren.
Disposant qu tradquisicid dè
carbó, l'ineort de la qual no
arribi a 91.000 pessetes. ptiguj
efectuar-se per gestió directa.
El general Primo de Rivera

ha signat tanibe la concessió de
nombroses condecoracions i

mollee dtsposicions sobre moviment de cape de l'exercit.
EL PRESIDENT DEL DIRECTORI
El general Primo de Rivera
ha esmorzat avui al Nou Club
amb l'arnbaixador
Fins cap al tard no ha acudit
a la Presidencia, per on han
desfilat els encarregats del despata dels ministeris de Finances i Treball i el sots-secretari
d'Estat, senyor Espinosa, el
qual ha manifestat que anirit. a
Italia en el v:afge regi, el cap
del Gabinet diplomätic del ministeri d'Estat, marques d'Alracieda.
LES ASPIRACIONS DELS PAGESOS D'ARAGO
Novament ha visitat avui al general
Ruiz del Portal el president de la
Carnbra Agrícola de Llauradors Pràctics de Saragossa. per remetre-li l'exposició en la qual demanen millares
per remeiar la pèrdua de les eues
terceres parte de la collita.
Per reparar en part aquesta pèrdua,
dominen els llauradors recursos en
metällic. la creació del Banc Agrícola de Saragossa. i que s'anual el desaltuci deis cinc o sis mil llauradors que
n'estan amenaçats.

Un monopoli de revenda
El alonopoli de la revenda de bitlleno d'espectacles públics ha estat adjudicar en un milió cinc mil pessetes
al senyor Austin.
LA CAMBRA DE COMERÇ DE
MADRID
S'ha reunit el pie de la Cambra
&amere de Madrid. El president ha
fet un relat del seu viatge a Suecia,
on visità la fira de Gottemburg, cxposant la situació financiera dels paltos centrals d'Europa.
Sha acordat que una comissió de la
Cambra estudii les bases de la Conferència Internacional que sobre fallides bancaries s'ha de celebrar a
Brusselles el mes entrant.
Tot tractant de la situad'', creada
per les mesures del Govern sobre subsistències es prengué l'acord de sollicitar ajut per incloure en la Ilei tributaria MIS els que realitzin operacions clandestines de comerç i no abonen la contribució corresponent.

•

ELS INTERI :SSOS AGRICOLES

Una comissió de pbrits agrifroles d'A:ba(mte l'a adreçat una
insläntia al prceident del Directori, sol•icitard que es cotapleixi el decret dc Foment respecte (le la s'inca intervenció en
la niedici4 i valorar/mal (le finques rnetegues, laxad() de
danys per intrusió de bestiar,
pArdues de colhtes, ele.
EL DIRECTOR!

S EIS AGENTS DE DUANES
Anit paseada, va continuar la
conferencia que començà el dia
anterior. i que ha de proseeguir encara, entre el cap del
Govern i el Consell d'agent,s i
comiaiOniatee de duanes,

ELS AFICIONATS PARLEN AL
CONSISTORI DE MADRID

En la sessió de l'Ajuntatnent
d'avui s'inaugura el nou sistema d'interveneid d'aficionats.
Parlaren el senyor Pere Campon, demanant que es revisin les
escotes municipals: Li Parodo.
per queixar-se que no s'hagi
resol! una instäneia que preseniä. i l'obrer municipat aro-

miadat fa por, Julius Parejo,
sollicitant el seu reingri5s.

L'ex - alcalde i l'ex - tinent
d'alcalde de Madrid.
empresonats
Avui iba presentar a les autoritats,
ingressant a la presó. el senyor Garcia
Revenga. ex-tinent d'alcalde de Madrid, al qual se suposava complicat

l'expedient relatiu als inspectors de
policia urbana. pero", que, segons manifestacions del governador fetes avui,
la causa de la detenció obeeix a una
denúncia concreta relativa a l'augment
de tarifes dels cotxes de llaguen
L'ex-alca:de senyor Nicoli, que va
ingressar ahir a la Model, s'ha hagut
traslladar a la infermeria de la mes&

Periodista empresonat
Ha ingressat a la presó el redactor
del diari La O rinión, senyor Garcia
Suárez, cnm a conseqüencia d'un article que va publicar en temps de l'anterior Gavern respecte del suposat estat
del ranxo que es facilitara als sedenances del ministeri de la Guerra.
SOCIET.aa ns Ere):\ omIQCEs

D'AMICS DEL PAIS
La R. S. Econòmica Matritense ha
sollicitat del Directori militar que en
la canfeeéncia de la Comissió nemenada per estudiar el e/-Mi' agrícola
doni representació a les Societats d'Amies del País.

Un amant molt mal rebut

g

Aquest matí ha in re,at a la casa
de Sacare de Quatre Camine tu.' harne
greument ferit. Presentava dues ferides produides per arma de loe. una a
la recia andaminal, aTO orifici d'entrada. i tina altea al braç. A mee
mée tena un top de bastó a la regid
parietal dret.
El ;cris s'anamenava Raldnmer Ferrer Mareos, de 56 anys. natural de Sevilla. casat i hahitant en aquesta eintat. carrer del Cardenal Cisneros, 43.
El senyor Ferrer. segarle sembla, tenia relacions d'alguna intimitat arnh
Dolnrs Gaceta, que viu andi el seu pare
un (terma al carrer de Francos Rodríguez. 5.
Aquest mati. cnm eol fer arel) freMiència. el eenyor Ferrer s'ha atansat
a la casa de la sena amant. peril. fugint del castuna en compres de la filla
han sortit el pare i el germii amh els
nobles propósits que pa'esen eloqiierement ele diagnéistics facultatius dels
metges de guardia.
El senyor Jean Carda i el seu fi'l
Manue , pare i germä. respeetrvament,
de la Datara ban estat detinguts.

,
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Les obres públiques
al Marroc
A la Presidencia han facilitar una
nota fent ressaltar la importäncia
del decret aprovant el pla general
d'obres públiques al Marroc, import
de 54 milions de pessetes, que hauran de dur-se a serme en sis anualitats. La quantitat assignada s'aniTi repartint obeint sempre a n'Iteras
i necessitat total ele la zona i no
d'una manera molada per atencions
que anaven sorgint i que se satisfeien
sacrificant, de vegades, les de més
interée.
Es dura a tertne l'enllaçament de
Ceuta amb Alcäzar mitjançant un
ferrocarril d'ample normal emanen,
obra aquesta que, aval) el port de
Ceuta, esdevé el nervi vital de l'acció civil al Marroc.
I.a prolongació del ferrocarril de
Nador a Cistutin fine a Tafersit augmentarà el valor de les posicions
facilitant els proveintents,
donant més eficàcia als efectius, etc.,
produint-se efectes pacificadors.
La carretera de Tetuan a Ulad-Sau
serà el primer tros de la futura carretera de Tetuan a Melilla. que serä
d'un extraordinari valor político-militar.
Seran reparades de seguida les carreteres principals: es donarä la mäxima intensitat a les obres de proveiment d'aigua de Larraix i Tetuan,
i a les de sanejarnent d'aquesta poblada,.
La carretera de Punta Flinejar-Al-

cäzar-Seguer al zoco de Telatza, en
unir-la a la de Ceuta a la zona internacional de Tánger per la costa,
guanyarà enormement, afavorint lea
relacione de tota mena.
Encara que modestament, hom
presta atenció a les necessitats agricoles i minora de la ramaderia, destintan també importante quantitats a

donant - se les facilitats per tal que
el pla es dugui a terme en el termini
previst.

Disposicions de la "Gaceta"
La "Gaceta" publica:
Coneedint un suplement de
crèdit de 697,774 pessetes amb
destinació al reclutament de voluntaris per a l'exercit d'Africa, I un altre de 500.000 pessetes per a eadquisició de desinfectants, sèrums i vacunes
amtlipechases.
Reial Ordre nomenant l'ambaixador de Villaurrútia representant d'Espanya en el Comiespecial de Jurisprudencia
que s'ha de reunir a Ginebra en
data pròxima, i al senyor Rafel
d'Urefia rerque hi assisteixi a
les ordres del representan!
d'Espanya.
Retal Ordre disposant que les
societats eninpreses en el nümero 2 de la disposició primera
de la tarifa tercera de la Ilei
de contribució d'tulitats, que
tinguin un capital superior á
500,000 pessetes, i tributin a
tenor dels preceptes de la dita
Ilei, els arriba l'excepció de Part'ele sise. !letra B. cris vuitè
la llei de l'impost de transports.
Retal ordre disposant el següent:
Primer.—Queden derogades
totes les Reials Ordres per les
gneis s'autoritzen remuneracions per a llores extraordinäries i treballs a preu-fet.
Segon.—Quan necessitats del
servei le caràcter temporal i
urgent farin que calgui un treball extraordinari, se sollieitara d'aquest Directori. expressant les ranns que ho justifiquin, nombre d'empleats neceasaris, llores extraordinaries que
han de trehallar i data en que
han dr enniençar i ;trabar els
dita treballs. o he erl treball
realitzar a pren-fet. causa que
el fan indispensable. nombre
d'empleats necessaris. temps en
qua ha Tesser fet i despesa que

representa.
Tercer.—Pels caps respectius
es vigilara singularrnent el Irehalt do les linees extraordinàries que s'efectuin a la mateixa donant-li assistencia i aixf
maleix l'ordenació. no permetent-se que en les lores d'aquests es facin lrehalls que no
tinguin el tal caràcter.
Quart.—Queda alisolut amen'
prohibit que els treballs a preu-

fel es tarja per individus que
no siguin empleare de la respeet iva dependencia i servei. zelmenys que. ocupats tots

aquest e. hi hagi personal
sufieient per araban- los en el
termini neesesari.
Aquesta eireumstitncia ha de
fer-se constar en elevar la respertiva proposta.
Tumbe publica la "Gaceta" el
segiient Reial deeret:
A proposta del cap del Gopresident del Directori
i d'acord ami) aquest,
vine a decretar et1 següent:
Artiele primer. — Independentment de les torees que d'at ord amb el disposat en la Reial
ordre de 31 d'octubre últirn,
constitueix la reserva de Pexi rcit d'Africa. s'organitzarä. per
rada divisió. un hatalld d'infanseria i un grup d'artilleria /kmger n, ajustant-se a les plantilles que publicará, Metal Major Central, les unitats de les
quals seran designades pele respeclins capitans generals atenent-se a conservar amb preferencia les n'anadee a preparar
per Reial ordre telegräfica del
dia 18 d'agost últim.
L'arma de cavalleria mantintira dins del tancament forçat
assenyali l'Estat Major Central,
quatre regiments, dos en la primera regiii. un en la segona i
un altre a la quarta.

f
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Anide segon. — Aquestes rutilare
es dedicaran a la instrucció especial de hatallons i regiments de Ilurs
grups, caps i oficials, i classes
complet, poden! a tal fi ésser agregats a altres cosiere, ama) preferencia de la mateixa guarnició, i ute la
inmediata, per periodes no menors
d'un mes.
Article tercer. — Les altres unitats
d'aquestes armes, a jad C0111 les d'enginyers i cosos d'Intendència i Sanitat, reduiran els seus efectius, (luan
ho permetin les necessitats del servei a judici dels respectius capitans
generals, i procediran el mateix que
les unitats esmentades en l'article
primer, al Ilicenciament temporal de
la resta de la força.
Article guara — Els coseos que
quedin ett quadro es dedicaran ami)
preferencia a Preparació per al pròxim periode d'instrucció de recluta, diierents exercicis i conferencies

tècniques.
Reial ordre autoritzant una dotació de 8,000 pessetes, i una altra de
moceo pessetes anuals en l'escalafa, general de catedràtics,
TROMBA MARINA : - : VAIXELL
ENFONSAT
Sanlúcar.—Una tromba marina tirä

a toas, davant mateix del port, al

ETA LOCA_
Sants d'aval: Els Quatre Santa
märtirs coronats, i Sant Claudi,

do, directora de les infermeres; la

secretäria general

de senyo-

Mercè Pinyol, i altres membres
de la Junta.
El doctor Balcells donä comerte a
l'acte, dedicant un molt sentir record
a la inohlidable i plorada senyoreta
Angels Mateu, que fin: dignissima secretaria general de l'Institut; va recordar la institució de l'Escala i els
èxits amb que tot sovint és coronarla.
Alabà després el treball i esfore
les fundadores i acaba infonent animositat i esperances a les infermeres
per prosseguir en llur tasca tan meritoria dc treball humanitari.
Tel seguit. el doctor Francesc Morer, metge del Dispensari de Malalties de la Nutrició, desenrotllà amb
tot detall i minuciositat l'anundada
conferencia "Estudi de la secreció
gästrica", la qual va ésser ampliada
atnh projeccions. El palie aplaudi i
felicità el doctor Moren
Per donar fi a l'acte. el doctor Vilardell, cmi nom del director de l'Obra
d'Assistèneia Medka, dona les mis
expressives rnerús a les dumnes i exahlITMCS de l'Escala, que e; trobaven
reunides en aguas moments. Va fer
ressaltar l'engrandiment de l'Obra. posant-la al nivell d'institucions benfico-socials de la mes grossa importancia de l'estranger, alentant leS infermeres a contribuir a rengrandiment
i popularització de l'Obra.
Per últim van repartir-se els títols
a les noves infermeres.
reta

JOIES V11.1, NOV A UNI0.6
Treballant a ?Estarle!, del Nord.
Vicens Bragulat Solsona cebé un cap
d'un vagó. Fou auxiliat a la Casa de
Socors de la Ronda de Sant Pere, on
se li apreciaren ferides contuses al
cap, erosions a l'avantbraç dret i commoció cerebral.
Ramon Rossend Mirosa, de dinou

anys. s'aixafà dos dits de la mä dreta,
mentre treballava a l'estació del Rogatell.

PI1RE PERM1inER
El millar aliment vegetal, in.
dicadissim per a criatures 1
persones delicades d'estómac.
El trobareu a tots els Centres
d'Específica i Colmados i al
Dip6ait

PM% ME, 2: Tea 2226 I
Al carrer de Còrsega, un tren ascendent de Les Planes dona un cola
a un autocamió, llançant-lo contra un
arbre.
El =rió anava carregat de saliumana trencant-se alguna dels seus envoltoris.
No hi hagueren desgràcies persanals ni cap mes perjudici, degut a la
rapidesa amb que para el tren.

-

1CUL•LEG1ALS!

CAPES

CAMISERIA'
SA NS

IMPERMEABLES

Contra Andreu Are, per la compri
d'uns barrils de tripes valorats en
1,813 pessetes, que II0 ha pagat.
Contra un advocat, acusar per Guillem Lagarriga d'haverdi estafar 5,ouo
pessetes amb un h.poteca que li va fer.
Contra Francesc Canet, el qual feu
comandes per valor de 3.1 70 pessetes
a Scg:mon Mola, en géneres que ha
venut pel seu compte tense pagan-los.
Podeu comprar calesa com.
pletament de franc. Espión-

t'Id Bazar. 71, Salmeren, 71
S'invita els industrials amb
establiment de sastreria als
quals pugui interessar el confeccionaiirent d'algane vestits
per a portera, ordenances i altres earrecs suballerne d'aquest
Muntament, a pres e ntar oferde valt
tes dintre el termini
dies a comptar del de demà,
l'oficina de Compres, en la qual
se 'ls-facilitara les dades que els
A les cases dels senyors a s beu el
Champ-Sors. etiqueta verla. sec.

EL. PAPER DE FUMAR

es el que haveu d'usar, per la
seva excellent quahfat.
Diumenge que ve. l'Agrupació Excursionista "Júpiter" realitzarà una
excursió fotogràfica a Manresa. Sant
Fructu6s, San Benet de Bages i Navarcles. Sortida, estació de: Nord, a
les 5.46.

SUPERIOR!)

Pastilles Laxants Prats

Boqueria, 32

CASA ROSICH

Gran assortil en c o rbate3
••nnnn•nn••......• ••••n••••n••••n•n••nn

A la Caixa nIe Pensions per a la
Vellesa i d'Estalvis. va tenir llec cl
proppassat dissabte l'acte inaugural del
curs d'hifermeres de la Germandat de
Santa Madrona.
Ocupaven el lloc de la PresAeacia
el reverend doctor Raunen Balcells,
canciliari de l'Institut de la Dona que
Treballa; la senyora Bosch d'Esquer-

Ronda de Sant Pere, 7
Plaça de Sta. Anna, 9

Tapinerla, 33

Hules e Impermeables
Rosich, S. A.
BARCELONA

DOCUMENT D•Lat BaNCS ES-

PANYOLS LLIIMAT AL DIRECTOR!
Com a compement a la
7ia que donarem referent a la
visita fofa le s representants
dele principals Baums espanyols
a I Dire(-tori, afegirern que
lliuraren un document repetintti la seva adhesió i colloboracid.
Assenyala el peril que hi ha
donan' garanties al capital estranger, ear podria causar
grossos perjudivis a l'economia
espanyola. Recorda els saerifieis arts per nacionalitzar el
detife exterior i els forrovarrils.
Determina' cOnerelarnent, el
missatge. que del capital espanyol que cdoroixout As
primeranient per construir vies
ferrees, afegint que al. por a
les noves eonstruccions, quo el

noti

(f rían' de los aetuals companyies
qu di ronsnlidat. dotant - les
vida priipia porquä puguin
brir direefarn nt les seseo ateru.
eions i retribuir el capital entprat.
Acaba dient que la banca P n -

e

e

considera capacitada
per obienir el mereat nac iotual.
cii millors condicions pel bene_
d'Espanya.
Signen : limús Gari. Banca
Saiz. Barre de Vizcaya. Baile _
panyol de CrMil. Baile Ilipot eeari-Am rich. Batir de Bilbao.
Banca Urquijo i Baile CA-odia-d.
panyola en

e

LA PASQUA DEL mmu
Tänger. — Comuniquen de
ltrequinoz que s'in celebra,. la
Pasqua del Mitin. acudint al
Santuari en hi ha ele restes Ilel
Saldó Mohamed Bei Aisns. rmig
de 5 0.0 00 moros de Cesmentada
confraria.
Els earrers de la cintal van
ésser envaits per bornes i minyons ensagnantals que albora
que vessaven raiga de sang.
dansaven en mig d'un deliri de
barbarie i fanatisme.

L'assum p te March-Bastos

e

Per a depurar la denfincia pre entada pel senyor March contra el director de la Tabacalera, senyor Bastos, ha estat designar el magistrat
del Suprem Dr. Díaz de la Sala.
A MALAGA S'ACABA LA VAGA

D'ADVOCATS
Màlaga.—Ei Codlogi d'Advo_
cate celebra junta general, acordant donar per acabada la vaga.
També acordaren &manar al
Directnri que se suprimeixi
contribnciö industrial. amb el
fi que els advonts no tribUtin
per dos cantons.

y‘

primer (S . G.).

velen "Josefina", que portava terra

El vaixell quedä completament perdut, salvant-se la tripulació.

Un magatzern. anib telèfon,
prop de la Plata de Catalunya,
admetria instal-lar modest despata a comprador o representant d'immillorables referewies.
Dirigir peticions, per eserit. a
Faura. carrer de I..r.coln, la.
En la sessió pública que celehra.a
asid. dijous. a les set de la tarda, al
seu local la Societat Médico-Farmacéutica dels Sants COSITIC i Dama. el
doctor Bellido desenrotllarä el tema
"Fisiopatnlogia de les.gländules de secreció interna".

revi aroma: nafta LA GARZA,
ELS MILLORS LLIBRES de
Religió, Literatura, Ciérneles,
Art, etc . , etc., els trobareu a la
LLIBRERIA SUBIRANA, PortaferrIssa, 14.
Al carrer del 26 dc Gener. un heme venia ton/atece i pontes, sense teiuir permis. En avisar-lo un guärdia
urliA penqui; es retires. t'U (Fgue quatre de fresques, es posà a cridar i
llencä per terra la mercaderia.
Fou agafat i portat a la delegac45
de pedirla. Portara quatre pesos de
900 grams. als quals mancaven to
grams a cada un.
La mereade ..ia es destina a l'Asil
de Sant Vicens de Paid.

.

Sangra TV 75115. @anyeras
Davant de ca s a correr de la
Constitució. 10 2
. . primer, el nen Josep
Giklla Rtuhi(5 fon mossegat per un
gat, el qual Ii produi erosions de pronóstic reservat a la ntä esquerra.

PARAIGUESF,:er,'"•,%.
OMBAELLES

Darrers d'as de rebanes
EIL 3Ia joi tala In«.11a.
objectes .r-orfehreria -p r 0 p

.

c

Ram--entCrisalEv,

bla de Catalunya, 95.
Una parella del Sametent trab! a
Plugenci Gavia. murciä. que portara
onze gallines vives.
Com que no sabó explicar dais les
hacia trenes, fan detingut.

ABRICS
PER A

Senyors i 11808
Assortit com pi et
Preus reduïts

%.#

LES SENYORES QuE VES_
TEIXEN A M II ELEGANCIA.
C.( MPItEN ELS ADORNAMENTS PER ALS SEUS VES-.
I.A CAs PANADES I
CARDO, Carme, 16. 1 ..1. 7,396 A.

CASA

c

Trrs

.

El consolar d'Itàlia en aquesta capital ene comunica que diumenge que
ve. dia o del que som, cap d'anv del
neixement de S. M. el rei d'Itälia, el
senvor côuisel tindrà l'honor de retire
a l'esmentada seu consolar la colónia
senyores i cnyors, a les onn,
per celebrar la dita diada.

s

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te

rada die te dansant de 5 a 2/1
de S, 1 dinar a l'americana. de
9 im II.
Flan eetat presentarles al jutjat les
segiients denúncies
Contra Bajel Sans. amo d'una taverna. el qual va comprar a Francesc
Margarit generes per valor de 5no
pessetes. i després sita venut la ha.
liga sense pagar la factura.

PANTIIIEGNI
1), [orilibfü, 1}
Molt aviat vinrlrâ a Parcelase
lustre agusti P. Gracià blantiaez,
l'objecte de donar una tanda de canferenc'es a les senyares de "La l'anta
contra la mortalitat infantil".
t esela ruco. h
Prenea paettllee
TRER RALS CAPSA

n

jyt

ligskgerhimoi

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES, etc

JAUME SAURET
P E LAYO, 7

ui,1011i S . de' iterembrE'ae

tit3
T•4_elefilikr

ELS ESPO
FUTBOL
CAMPIONAT DE SEGONA
CATEGORIA : ACORDS DE LA
FEDERACIO
EL

El Comité Directiu Regional ha ordenas al Provincial la suspensió dels
seus drets als clubs A. E. Canigii,
F. C. Aguiles, Aguiles Fortpius, F. C.
Harmonia, C. D. Artesa, F. C. Barcelan, C. E. Calcita. F. C. Estrella,
C. D. Gladiador, F. C. Gomis, Listas
:5 . Y-cuenca. Sant Joan Despi. C. D.
F. C. Terrassense i U. E.
Km/ suposa que seguiran
- .a clubs per no reunir condicions
camp de joc i hacer presemat
falsos en federar-se.
El Comité Provincial ha ajornat
::nciar-ho al F C. Barceloni per
: • .7 actualment una bri g ada arreglant
el cama i haver prornès tenir - lo llet
dijeras.
Va acordar-se no accedir a la dema nda d'Assemblea extraordinaria. fe Sa acr cinc clubs. perquè. com her./
di!. alguno cella han estat suspesos dels
seas drets rel Regional. i a més a mes
re •-:ne, segons l'anide 20 del regla-• •. el Comité provincial pot orga.
• • .7 el campionat de la manera que
azui mentre na estigui en contraamb els reglamento, la qual cosa
• ;,:cceeix en el cas present.
-irnpoc padia concedir-se amb el
-7,-72XI de discutir l'organització ac.21! del campionat, ja que no slavia
ciat oficialment a ningít la nava
Htzació. A mes amb la noca forma
acta es donará vida als clubs que
s ol desenrotlament esportiu s'ho
'sen i a l'ernems donará lleva a
altres clubs que de kv -se el
- -mat com abans haurien quedat
cats.
• 77', aquesta reforma tots els clubs
- a arribar a campions de segaste
ingressar a la primera ea(grup Bl.
Comité pravincial es queixa de
ivjtat dels clubs en contestar si
o no prendre part al campionat
't quants equips. la qual cosa es
•dimarts que ve eliminant tots
la que no ha g in contestat,
ja que
tt. a la presentació dels nous rte..
ets. que no s'enra y aren, a la rede campo i altres coses 'agenes
miré, aquest no pot ajornar per
mps el comencament del Camrecaptar la forma en qué es
-á Cl Campionat de segona cal ara

- Quedaran camels clubs que millar purituaci5
en cada grup.
dos "constes' ele cada grup Haien cama neutral i en dos partits

CEPETS DE neo
cARPETS ORIENTAL
DF. M'ES

CARES

DIRCIXOS ESMI RN A

LA MILLOR
EL MILLOR PREO

TRAFALGAR • 8
FIGL 011. PUIG 115011

manya Neppak i tot l'equip austriac,, Obrera bou "aclaparant; però Benedie - •
que esta integrat per Relly, Zborsil,. to, ajudat admirablement per la defenHoch, Herzfeld i Granulan. A sa, desferen tota ciimbinació contiäria
Han arribat ja de Figueres, on astaren per enllestir eis darrersue,es
A. punt d'acabar-se el. partit,, i des-.
treballs mes a mes ve l'esposa de RciIy, q
també una jugadora de force. Es de ares d'uns incidents deguts a la nerd'organitzaci ó , els senyors Carrion
Viamonte. del Cansen d i rectiu de la centre . que ¿eme, salaran els noms viositat dels forasters, el Valls liepordeis jugadors suissos i alguna abra
tiu s'apuntà un segon gol.
Unió Velocipédica.
hie vendre una sola entrada, tota veinscripció alemanya.
Despees d'una reunió celebrada a Figada que l'aforament fet per l'engiPel nostre cantó, ultra
gue 5-es u convocada pels esmentats seuESPLUGA DE FRANOOL1
nyer de l'Estat donå una cabuda de GGomas-,
quinze mil persones; és a dir. just el nyors. en la qual assistiren els repre- guen Flaquee que és troba en una Arbeca F. C ., 1-F. C. Francolf 2
forma
excepcional
(com
ho
demostra
sentants esportius d'aquella població. es
nombre de socio deis dos clubs p:cFI partit es mantingué equilibrat dupaletó l'interés que existeix allí per la sera victória sobre Cochett. Sindreu,
gats.
Morales, Noblem, Riera, Andreu. Jua- rant la primera part, obtenint el primer
s ta, i a mes a me,
aquestaprovacicli
Sabent que en aquestes circumstannico. Tormo, Saprisse. etc., i les cam- col d'una bonica centrada de Ferran
s'enllestiren els treballs preparataris
cies el C. D. Europa ha entaulat nea Emieri.
piones scnyoretes Marnet, R. Torras,
gociacions per tal d'aconseguir del ad) molt d'ertusiasme.
La segona part fou on els JarasEls corredors. una regada firmada la J. Fan/axial/a, Vizcaya, etc. Cal capeBarcelma 1151 canvi de camp, de mane.
ra que el partit vinent es faci al del folla d'aribaria. bastean de traalladar- rar que donat el gran nombre de ju- tres es veieren mes animats, teniat
a'granes
ocasions per poder marcar:
gadors gran categoria els bons
te al cama d'esports de la U. V. de
Barcelona i el segon, al set/.
peró la sort els era adversa i no poEi g neres. u i t pariran dutxar-se i fer-se partits abundaran la settnana entrant.
Del que ja no estem tan segurs
Recordem
enteren
marcar
cap punt. Una mala fu.
roba
que
detna,
a
les
resmeatat
cani,
set del
que a
de si aquestes negociacions tintina arree de la
vespre, fineix el termini d'inscripció Oda del portee ocasiona un penalty,
els dura un cernió que seguira la cursa.
éxit...
atara de Rufies, el qual para. el porter
A la Il u sa d'ins cripcions ja publicada per al dit concurs.
d'una manera espléndida.
ROSA cal augmentar-hi les segfients:
Uit segon penalty cnntra els locats,
Núm. 1.7-Josep Castelltort (BarDE FORA
AJORNAMENT
Sitte per miracle escapa de les mateiMana).
VALLS
La reuniO pugilistica que havia de
t8.-Teodor Nionteys (Barcexes mans del porter. dona l'empat als
celebrar-se ahir a Novetats i en la
forasters. Quan rato/cava poc per acalona).
El primer equip de l'Atlètic Vallen
qual s'havia de disputar el campionat
Núm. to.-Pere Gimbernat (Figur- lluuitñ diurnenge contra Els Morters bar el partit, obtingueren els locals el
d'Espanya del pes mosca, ha estat ajar- res).
gol de la vietória, obra d'Emeri, qui
de: 42, dad Gracia E. C. de Barcelona.
rada fins el <tia 1 4 del que som. Aquests
Núm. 20.-Marceli C.limbernat (Bar- Guanyaren els forastero per 2 gals a t. jugà malt be.
ajornament ha estat hen acallit pels celosa).
Efe, l a cals no tin g ueren una bona tarda.
Els qui es distingiren durant el para ficianats al Noble Art. els quals
M'un . 2t.-Jann S edanes (Barcelona).
-Al camp del pas s eig ele rEstació Sil foren : Altarriba. Pelan, Eranqués,
i g noren que la condició de diversos
Núm. 22.-Mannel Alegre (Barcelo- el primer equip del Val:s Deportiti 171.7- Rufie i Emeri pel Francoli. i dels foboxadors que havien de prendre part
cli les seves forces amb el potent onze
na).
rasters, els portee defensa dreta, miga la reunió no era de les més favoNúm. 23.-Marcelí Loroilo (Galda- dels Alumnes Obrero.. de Vilannea. El centre i davanter-centre.
rables. degut el poc temas que dispo- cane).
domini a la primera part fou molt feL'equip vencedor esteva compost per :
saren per a Ilur entrenament.
Núm. 2.1. - Benet Alastuey (Onatel. partit. La davantera local obliga a tre- Altarriba, Pelan, Tareas,, Rtifié, FranNúm. 25.-Joan Guitart (Manresa). hallar de valent el porter vilanovi. Un
ca/es. To s t. Farran O •1. Farran (T.),
TENNIS
Núm. 26--Josep Gaitart (Manresa). su! collocadi s sim dr lltanonelles dona Miquel. Domé/lec i Emeri.
Núm.
27.-f
,
an
al
el
primer
gol.
normes (Villarre/d).'
EL CONCURS INTERNACIONAL
Actuà d'arbitro el senyor Micó, el
Mire/. 28.-Josep Sant (Manresa),
A la segona part el damini dels qual ho féu molt bé.
DEL POMPEIA
Nünt 29.-Alexandre
dre Mestres (PaAvui, dijous. a les sis de la tarda. pienanl.
acaba el termini final per a l'admissió
La inscripció es tancarà avui a les
d'inscripcions al concurs internacional
vuit de la nit , fent esperanear el lat
nhert a t o tes les nacions. que organitza
important de corredora ilscrits, que c3la S. E. Pomneia per delegació exores- tem a la vettla de presenciar una de
sa de l'Associació de Tennis de Cata- Ie
lluites més emocionants en materia
lunya.
g
ciclista.
En redactar aquestes ratlles la seEXCURSIONISME
cretaria de! club local esmentat ha reine en ferm le; valuases inscripcions
EL C. E. B.
deis seeüents jugadors:
E,! Centre Excursionista Barcelani
O Rally. .A. Zhorzil. 1V. Munk,
efectuara (turne aquesta setmaret els
Per excessos alearais, per penes, per inquictuts, per
C. Herzfeld. E. Horch i senyora Resegüents ades i excursions
Il'. austriacs:
malalties- No importa res la causa - La guestid da que
Secció de Muntanya. - Dies lo i
Kehrling, hangares. campió de l'Euvostè té cabells blancs.
t t. Interessant ascensió al Tormanenropa Central:
les. Retorn per cal! de Naufonts
Els cabells blancs, sigui com sigui, son considerats com
O. Kreuzer, H. Kleinschroth i se- santnari sie Núria. Sortida
el dia 10,
indici de vellosa. Sou encara ¡o y es i aquests quants cabells
nora Neppak. alernanys;
a les 1346 (Nord).
blancs, us envelleixen.
E. Rohrer. txecoslovac.
Secció de. Fot a grafia. - Acutí. liSuíssa ativerteix la visigoda d'un
Teniu el dret i el delire de rebelar-vos contra aquesta
jous. din 8, interessant projecció
equip de quatre ju gadors. entre ella una
injusticia. Acudiu a l'únic remei elite; i aconsellable; tepasitives del Port de Beccit i cama
senyora, peró no ha avisas encara lisas
Tarragona. a Arree del nostre transad
nviu-vos ami, Ateo d'Horline.
soma definititts.
senyor loan R. Cantsrlas. camencant-se
Aquesta es la danesa conquesta científica en aquest
Onant als jugadors solament
a/molaba/cm a les den de la vottla.
direm que ha ofert la seca inscripcí3
terreny. Tintura progressiva, absolutament inofensiva
El properilijnuts. dia 15, projecció
tata la plana -majar del tennis caseta.
tense cap principi tòxic o acecho, sense ni ombra de nitre de
d'una ultra interessant serie de positiEl cae
nurs començarà dissahte que ves de Mallorca i Costa Brava, a carpl-ta. No rog are perjudicl a l'epidermis, no us fuá malve i acabará diumenge, (tia t8.
rec del nostre consoci senyor Frederic
be cabells, sind que al contrari, ademes de tornar-los al
Elos,
Mut color primitiu, els suavinare 1 ondulare, treient-los la
ATLETISME
CONCURS INTERNACIONAL DE
caspa i evitant-los l'alopecia.
REUNIO DE RECORDSMEN
Amb pocs minuts os en fareu una aplicad& sonso taLAWN-TENNIS DE LA R. S.
Al camp de Les Corto tindrà lt se
car-vos, sense olor desagradable.
diumenge que ve. a les tres de la tarda,
ESPORTIVA POMPEIA
la reunió de recordsmen organitzada pe
El 05mité arganitzadne d'aquest conla Secció Atlética del F. C. Barcocurs compta ja astil, les inseripcions en
lona.
ferm del: equips alemany. ass:triae ;
Per la preparació a que es venen soldona a/ cabell el so
suis. Cal ajtintar-hi el; manis de /Celarprindtiu 4 Es de resultats
metent els atletes que han de cancór- eing. canipj,
, liongaré s . i Rohrer
segura.
ver a attuesta festa de camainns. lógic
En K, • rtiling és el jugador que avn;
ata e UUUU 441.01Mall
40
és suposar que els resultats correspon- es C005;tlera rem el
de l'Europa
¿can a les esperances que els orna- Central i té un ver interés la sera
PRODUCTES HORLINE:
nitavlors han posat. Granados, Pelan, participad6 en aquest froncurs. ja que
AIGUA d'HORLINE (tintura p rogressive per als cabells
afeléndez. P o ns i Llobet són els militara
pot (lattar-li ocasió de trobar-se
blanca): A. • DEPILATORI (actlu I Inotenslu): 6. • POLVOS (molt
que estiran a disputar-se els records.
anda l'as" espanyol comte de (;omar,
adherents) . 250.• CREMA (evita les arrugues) 250. AOJA
La prova de reg len,: és esperada amb que és considerat per molts com el
DENTÍFRICA (en COMprImitS efervescente) 5. - BATHOL
gran d'interés, i per la guatitas de 1.-millar jugador actual d'Europa.
MONTRY (sala minarais per a banys de peus) 3 . 50 - SANIBEL
quip que presenta el Barcelona
A part de les dues figures sobressor(comprimit al bay•rbum per e regenerar el cabed) SSO.
teix l'ànim de quedar-se el record el
tints, tomate la Societat Sportiva
club.
VISO general e efflasi
Pompeia amb en Kreuzer, que pot vénEvittbIlmento DALMAU OLIVERES. B. A.
S'espera que PU; els atletes corre:. cer a qualsevol amb el Sen joc de gran
PASSS1G Da L • irlDUSTRIA. la leaRcELONA
pandean a la importancia d'aquesta
rapidesa a la xarxa. Kleinchrot, gran
fe sta
especialiste ele dobles, In campiona alL

per establir el que quedi en últim
Segona
- La formaran el
reste de clubs de segona categoria,
subdividida en tants grups com siguin
necessaris per a la millar manta del
campionat,
Un cop establerts els campions de
cada grup, es faran entre ella les eliminatòries de la segiient faisó:
Es procedirä a un sorteig entre tots
ello, i mitjançant un partit en cada
camp quedara eliminat el que perdi.
Entre els que quedin es farà un
altre sortcig, quedant també eliminat
el que perdí despees dels dos partit:.
i successivament fins que quedi el
campió.
El can/pió d'aquesta divisió liudara
atlans el "colista' de la primera divisKt,
i si guanya, alta , . 5 els tres campions.
mtjansant do; partits en camp neutral,
lluitaran per establir el campió de !a
provincia.
El ramaje; de la provincia Minara
amb els campions de le: altres pr,,,,,ciü3 per disputar - se el campi -mat de
Catalunya de segona categoria. i cl
Club que quedi cam p ió és e , qua faca
el partit de promoció anda el colista
primcra ca r egoria. grua B.
E/ eampia, de la segona divisió ente
guanyi nomes al "co'ista" de la primera divisió, naearà a formar part
d'arate-fa divisió ingressant en el orna
quin cnlista hagi guanyat. i aquest ingressara a la s ng ona divisió.
La primera divisió de la segona categnria, com tenim dit queda format
pels dos grups següents:
1.1e:vint

.1===min

Ponent

Racing. Club
Ateneu Igualadi
Granollers
Manresa
Poble Non
Atlétic Turó
Llevant Catalunya
Sanmhaii
Andreuenc
Santfelitienc
lloro
Haspitalenc
i Burla campionat començarà en la forma anunciada able
Dimarts que ve el Comité provincial
resaldrá'. en definitiva el entended del;
r estants cercks de la segona categoria.
s.

010Llialt

EL CAMPIONAT DE PONS

Per m

CITHEN
L'autombbil més popular,
nulo psi seu cost i economía

TALBOT
sempre vencedor

H A R LEY

DAVIDSON
Inimitable per la seca força,
resistencia i ecor..mlia

AGENTS:

AutolocomociO,S,A,
Rambla de Catalunya, 90

Telèfon 422 G.
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Obsequi de

BIS BLANCS?

•

Relacianat amh tat aque s t afee i ael
que e5 ven, insistint en els nronósits
de promoure estando!. que seni l-den Fónica finartat d'a . c. /5ns individns que
es diuen directors del "bloc dels 64".
el 5ell (..,^gan oficiós en la premisa
anuncia que marxaran alens delegan
a Nfadrid per prnte s tar deis acords del

Comité federatiu.
EL PARTIT AMB EL SANS SE
CELEBRARA AL CAMP DEL
BA R CE LONA.
Després de laborioses gestions entre
els directius deis dos metes, abir a
la tarda arribaren a un acord. mitjancant el qual la Unió Esportiva accepta
de jugar el partit al camp dcl F. C.
Barcelona. vistes les dificultats que 3C
Ii presentaven per encabir un tan gros
nombre de soeis en el seta

la Societat

if
N;

9!

Contra remesa de 25 eti -t
quetes de les que van enganxades en el pot de la
Ferina Lacta.ada Nestlé, es
regalara una preciosa fina
i un bön numerat per al
Forteig d'una nina de gran
tamany. Aquest sorteig s'efectuare entre cada cent

participante.
Les etiquetes podan
presentar-se a les oficines
de la SOCIETAT NEZTLE,
Granvia Layetana, 41, Barcelona.

L'AIGUA d.HORLINE

PERO NO SE SAP ON ES FARA
L'ESPERAT PARTIT EUROPABARCELONA.
El die 2 de desembre correspon jugar-se de Campionat el partit EuropaBarcelona (segona vana) al camp
primer.
Per aquella data comptava el cerda
de Gracia poder inaugurar el seis non
estadi: mes les nostres noticies són de
qué els treballs no esteran encara enIlestits.
Per altra part, si el partit ea feo al
camp vell de l'Europa , seria imposst-

e si e
•
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Pan Briol! Creus
Agent de

Canvi i

Borsa

Plaça de Santa Anua. 15 , 2.on.
ArarrPt ass
ToInton eses

Dr. Noguer Morè
Especialista en MR1a11/P=7371,17r
laell. Director, per oposteln, del servel
de respeetalitats de l'Hospital de
Santa Crea, Consulta de 3 • 4.
VALENCift, 200, principal.

.144.

PETITS ANUNC1S CLASSIF1CATS
OFATES DE TREBALL
MECANIC
T.

eElseecitirui s t aa, LeAs pn eteBesi_si Ict

pue: ,a,„cria .tzt es Jenem,o, sri teas. hEos:

FUSTER
Iitri et 1 N PEBLICITAT, B. T.

que lincea
AU1".11AR mecanegrat,
bona llena, d'uns divult
Escrture a LA PUBLI-

B. T.

R per a informes comerC OpRED O - cials, que miau' conel:051,
(irn rdr/a. rs necessita. Escriure
; 13LIGITAT, P. T.
NA per ter remes a remes, es noO ."' resalta. Escrture a LA PLBLIis.
AO HL nleranedSrata que doment l'espanyor I ,/ P. anet,. 1, 4 9F•e“,
nace a LA l e e BLICITAT, B. T.
trances 1 Illeratura, per a Ilerons a
rn abrumes. noressIta. Escriure
1.5 m MACITAT, B. T.

ROFESSORA
AINADER A

VI t. T.

es necessita. e> re a LA PUBLICI-

per Irr reines, es neers,ta.
ON
' ^ criare a LA PITILIGITAT, 13. T.

:UINED,A
I, T.

cumbrera, es 1IPPP,S114.
Estriare a LA PUBLICI-

5

per tot, e3 necessita. E:1INYONA criare a LA PUBLICITAT.

AMBRERA :).".tE2;ite
ác
Je"e;"11-,-n
ME !T.\ T, B. T.

per a tot, PS neeessita.
PNYONA Esrrlure. LA PUBLICI' T. U T.
te sina torteras por a matremord
, /io ta
amb 11114 dP Mema anca
1,70e
ambaln ‚1 , 5 raga, amb mol/ bOni
!aun,.
Pan: Sant .leronl. 34, leer. ami.
blEstier ennasrar I treballs de ma fi
11
q DR IN g. Q modístes, es necessIten.
..10
38, prer. pta.

DEsiTGrim Dosis corre(tors, aptes 1

ami) el/ente/a coneguda
per a la venda, a la placa, a comessiei, de
51,1. conerosos,

excebent vermut I )(a/p rie
em dema rca. M atee que us presenteu
>n
e s e reunir aquestes condlclons, dOteSlit
recomes referencles. Passelg de la Prima,
llantera 17, principal, ynneer. Barcelona.
falten per /rebanar en fabrica
NOIES Joguenes. 0. Eusebl, 30, S. G.
Q es neresSilen per ren t ar 1 po.
sar eliel/d4P5 a les ampolle,.
nen e ilituos en l'011re. Presenten-se. amb
teteleme mes, elnendros, ele vale a nou,
al carrer de Claras. 119, baraoa.

NoiE

COMISSIONISTES:•

C

u INERA,

MFSTR r

tiIl
n i n3onS naced donar ho
lit e ó marta. eseelgu;
v b a LA le113LIC/TAT,

tatala.
SENYORETA 2:pondenta,
. de
a 20 anys,
talla per a la senda al detall. Dirigir
Ofertes per r,erlt, drallant al/lid/es rete'
reorles, a -El Louvre", Ronda (te Sant
l'eme. numero 1/4.

1.^
nrcesstla. Escruten a
Pi lit P 11M, B. T.

I

n II

VI', II. T.

neePUBLI"alia.
Eseriute a"LA

mera. de . 410120 a una del divendres.

sie
fe-• tlfoatlzsoa apreartoarzetraeibna'sll.
APRENENT
raroida, 43. bolla&
per a latler de planos.
APRENENT cuan \ ant de seguida, es
reie.
m e. stia. Planeta. 41. Gracia.

quee saldara eOstr bra1 rala... rs neers15, de sis a vals de la red.

OPERARIA culer a
Sil a.

APRENENTA sita.
De ""nal'a.
" " e"'
lleige, /714,
52,

boneta. Poble Ser.

MINYONA

per servir inatremien1 !tense 1111s. es f1e9! Cta.

tnaannat, 450. pruner.

mo Di s TA falta. bona tadrin a. Dep-u
taren, as s.

MINYONA

1.5

l e l BLICITAT, 11. T.

avaneats

per a t'armaAPRENENTS
e4 IlreesSIten.
Eserreero a 1.5 i q BLICITAT, B. T.

serraller tengue practica en
MESTRE ter pres supostres de les relee s nenes es nocessita. Estriare a LA
lt lt11 2 .1T4T, H. T.

CR IATS
CHAL B. T.

35 a 47 (15155, es arees!aten . Esenure a LA PUBLIde

de magatzm
e, dan , 19 aocs.
e
nressIta.
ESeraire a 'LA
11 toa. nraT, Pl. T.

IVIOSSO

APRENENT ""8"" ma• es

sute. Escrlice a LA II'

magatzenn, d'emes 17 anys,
es l e ceesseta. Escrlure a LA
BLICITA'f, B. T.

MOSSO

au anys,
88.
cessita. Eserturnesa LA

p uttlactraT, ta T.

per a tot es nerossIta. EsMINYONA creme a LA PUBLIC1TU, Fi T.

MODISTES vn .0,er1'80
a "a
Bar"!°"a
0114de
Aire,
f•S
E-retare LA PITILICITAT, B. T.

m yo

iN
NA Per a tot PS necessita. Escelure a I.A PUBLICITAT. B. T.
amb garantía

REPRESENTANT I reternatles
Inatallorables, ec nteroix a rases seriases.
Estriare a LA PUBLICITAT, número 4.

ere , limitad,. Lialcells.
PerpiglIdli. Trance.

31, Plan, 241re,

lt

DEMANDES DE TREBALL
AUXILIAR Ms,neepearnehiajn Er' sedreiufre°

aan>211'

IS. T.
de 22 anys, vorerent.
CAMBRERA Eserture a LA PC/31.1CITAT, B. T.

29 an y s. S'oterelx. EsMINYONA de
cudare a LA PUBLIC1TAT,
anys,

MAINADERA de
la
Escriure
a LA8.'"rd8.
11JBL1-

11141. 11. 'r.

VIATJANT
4

saliera trances, angles,
JOVE ar eearragrada.
ramal:1/.111,n. sil.

a LO PUBLILITAT, a.

MODISTA C,..VrealsN
a 'LA s'I'fle'r/111:1‘%T. P. T.

eemi- H yt . , Ro.
SENYORA
plairlar. cuma,.
rusa..

s'otereix. Ese./ LA PUBLICITAT, B. r.
. 1, 11 ::•:. ,a.nr. r„arf..zie,lisf. rali.74 Srii i( Irte
• 21.

TAQUI
I O 1'110.1,1'1'AT, lt. T.

prArttr en P artirlo d e
OPERARI rtalge Sundars
ram
o.• la pell. s'oferelT. Eserture a LA PU 1/1.1cITAT, B. T.

per al Non'. a eouns•

Alienar". SeressItem corredor

"OLIC
14•7 artIll que Mura l a laId apa o
atores bona rIlentvla d'ons 111151
h,5111 ,dpa, aquestes rondirlons f .1Ies
reterenries. son eanams10. a -O.ss
per eser/1 a Coll-Blaurli, 21). Hospitalet
del Llobregat. Garantida la reserva cas

'f APICER

s'otee n«. Esee rture a LA
PUBLICITAT, B. T.
s'ofereix. Esierture
I:A PUBLIGITA'f, B. T.

CAMBRER

i
'i ieiLesii.r.Fs
ilebr
‘:icrile:.re.r.a LA
CUINER
, s
Meral p erarc 1

AUXILIARS re,p0t,a1 frafictSese

Escelure a LA PUBLI-

14,111,.
cITAT, ti. T.

BOTIGUERA
IT f. ti 'f.

1.4 PI 111.1CITA r, 11. T.

SERRALLER
Itl le

\ 'f. It. T.

csaitl tendes de
C ORREDOR queclures, 30 re de
clientela Priva. 1f/ 55 clientela rasa. EScriare a LA PUBLICITAT, !Minero 6 ,
del ra m de !libreDEPENDENT
ria a Dulari.s, de
27n ano,. s • ntereix. Eserlare a LA. l'U12LHATAT, R. T.

COTXER

(lEescr2 il raen \a's
LA PitiLl-

p lanoratort o tarnuuna,
PRACTIC sti'oreretz.
Escriure a LA
d'eseriptorl, O.. 23. 26
AUXILIARS
arlys, s'orerelaen.
li , ernire a I.A PUBLICITAT, II. T.
deItiços
" e "a".
r. s, de 21 aires.
s'oEm • maie a LA PUtu.11:1TAT, B. T.

PROFESSORA
m iN yo N rc

de
23 I 33
asgo,

vejan/. Estilare a LA

1'1'121.11AT A r, P. T.

CAMBRERA
1 l'I

51, Il 'F.

"

"Ya
' a."N"la.
Eserture
a I.A
Pt /11.12

de 30 gays, s'oferelx. EsCUINERA triare a LA 1' 1, BLICITAT,
11. T.
s'otorelx. Eserlure
BUGADERA 1/1 BLICITAT, 11, T. a LA

DEPENDENT 'Tercio,
conreect
°" s.
Encelare
a
LA PI ISLICITAT, B. T.

APRENENT

B
T, 11 . T.
a a% PI 111..ITA

anos,

AJUDANT

"rer'Estriare
118 18 a LA
s'oferelx.
I BLICITNT, B. T.

PRACTIC

en Iota mena de Maquis'ofer lX.
e Lscrlure

n ria,
a

a LA PUBLIUTAT, T.

T.

1 , 11.11 s r. II. T.

VENDES

DEPENDENTS

AUXILIAR mecadd"'
de 38anYs'
s'oferen. E.,erture
a LA
BARNIÇADOR 1 s'drerelis
Eserldee
a LA PUBLICICAT,

TRASPASSO

n'afanen
' en II" en.
irle de Barcelona.
Ini i iral y e o dosnatc dt, 1P11118 1 stmtlara,
han. Pruell,
s2a.. vil. lee a a 3 tarda,

CAIXA

APRENENT
TAT, 12. 1'.

PELLS • rata. Villarruel, 42, pes bu.
ser.

a

APRENENT n en,:teerrinuardel' LO tU-

carro '
BASCULES ".em
" "aall.
'' 'sdet'e6,' a 1 10 10bes.

DIVERSES

de 19 /laya,
AUXILIAR morailiegraf.
s'aferela. Eserlare a I.A

nuultetTaT,

Escriure a 1.4 PU15LIGI-

que y ulguln palDEPENDENTS mar
su sobresou
sciese denar la seso oraparld babltual,
que e. llora Vanlänel de dtutueage
meat.

do mi/atiene, de carrega
MOSSOS dt' s carre g a. de drogues t
'of eretoen. Escriare a I.A PU1:11. IIT, II.

1 ensenyancs de corle.
MODISTA casa st-va I a dotalcd1;a
pnor, 11 111 athstats. Menfildez Pelayu,

CONTABLE anulns
' e"re9°"sal,
alemade
espanyol.
do 33
9 1T, 11. T.

COMPTABLE

a 1.5 Pi 11111 ll'aT, II, Te.terel‘.

12.8,11,111,¡'

mera ad. primer. primera.

up Alassol. Bruch,

34. Nal,
Docr
%Va% Pan, 00.11.5. C11111 supo-

:aman. 5 sardereS erontques. ()pervierte

s'oterelx.
Escriure a LA PUMA-

( ITST, 11. T.

rorraller
aventat,
AluDANT s 'ororelc.d'obres
Estriare a LA
Pl Itl P 1TAT, 11. T.

TENEDOR s'oferten.
"''"'be"'Escrture
le " a"es.
LA

venIa sie romea.

PI 111.1i:ITUr. II. T.

mozos

pleas madtes,

de 15 anys,

11 T.

(te

ribeinal. Parlameirt, manero 5.

l : u i n lt 5T. 1t. T. e

MERITORI

crture a LA PLBLICITAT, D. T.

ratalals, Iota d'arer, barata.
Mallorca, 145, laten/g.
N'ene renards 1 echarpes

t aster. s'oterels. Escreare LA PUBLICI•

s'efeeet''
CUINERA ute
" anys
crlure
a LA' PUBLIC1TAT,

DE PENDENT

fLeA-

Escrlure •
FOTOGRAF 1s'oferell.
LA PUBLICITAT,

a

AJUSTADORS

creierr e r sr,orriun re er,

1 uniciTAT,

al reparte/neta, s'oreeetx. E s erlare a LA PU-

I I 111.1eTTUT, B. T.
l'UBLICITAT/ B. T.

CIIINERA

per

13 1 2: arlys, s'ofere1Xen. Esermre a LA
11121.1, I 1 .4 1 , h. 1'.

I ( lii n'II' \ e. B. T.

forjador. unterem.
I
Eserture
a LA PU-

notessita, (12.1
I 11111 de/noria' , 1 conlec(1011S. (111P conofria Partirlo Manee. fanal Sell$e leones
.
s . s Es díotlaril
rorerener
POMISSId.
Eserinne a LA ITBLICITAT, número 5.

de no convenir.

f,., uy, E • crIlln •

eorrenor dams 16 any.,

Si,

r.

s oferelx. Escriare a LA PUBLICITAT,

Aj u DARIT pulidor de formes per a
ratcas. s'oferelX. Eserlare
a 1.4 1 . 1 leLle ITAT, B. T.

decorador,

hotGraera, de 23 anys,
CAWERA os'obe
i.en. Escrume a LA

electricista aveneat,
APRENENTstorerels.
Escrlure

AJUDANT neer‘slta. Escrlure a
I l PIIll ICITTE B. T.

de 17 anys, s'arena/c. Escriure a
PE A
sso LA PUBLICITAT,

PALETA

antut,

LII.A elS, st 1

CAMBRERA

er ,, , itett.

negort
nenjo ur• conotoodor
s., ne e resstta. Escrleire a

nt.Ittr.tT, lt. T.

crIare

preetle suboFARMACEUTICS tillietO
absell-

m iN yo kih per a teta d'uns at anvs,

"dors
1 "" ea"roreCAMBRERA

Oto . c One •g o Ir, e/ rata '(te Can,[,‚inc
t Granados. 49, segon, pri-

4t:sre..enieire Ta

lesA

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

211, 9 1/1/Hroatz320mt,3 21 1e 315e1, 1 147ii

alty, s'ofereixen. Escriure a LA PUBLICITAT, B. T.

tuagatzent amb telefon, proper a
EN plata i Slatsiiuva adinenta InatiLaiir
11,1411\ nSPIlad1 a comprador o tre9resendin d'itanallorabb, reforAncles. DIrlatu.
%os per e•rin a 5. l'aura. releer Un.
mili, 16, mainel.. S, 11

CIMENT S

tina tee3te'lça.1*nralt
E
iicds1ta
rtaibt
Industria. ranciaren. Prefer1ble roblar-

que, Hirma-Barcelona. knerliire s LA
1-1.211LICITAT. numen, t..

▪

FO

ESPE

AI ENJARI A 13"
2,8PARTILMA. e-vinampad:

g

, osounieni. SOEZ.- RALO PE muslo DE rAut .qui DISTINOIDEE
A na, d'IDOS, tres eternal: II lude valona Ad peatte, Interp«Ela per la Inge)
'ntia artista
La« Manten; la cinta Omoans deminloal, de hacine Arotaalltaas
.staiment, I lhrui de la predurele ldetre."
Eupanla Gramlet (eXcldolva), «lona
l'obra de l'Inmortal Honorar de Balase, per Rodolfo
Valentina 1 Anee Terrg.
Miga, arenales catleveniment: kit S
Mi, Pepona 'la novel% de n El

Tetaron Me

e

beTEATRES

balero Audaz°

TEATRE NOVETATS

Grai Teatre del /icen.

Gran Teatre Comtal 1
Gran Cinema Bohèmia

clac ECIIIIISTNI
Oran compare% tatinaeelOaal *ere
baUee. mi5eate4 ~lea 1 mal.
• Director: Me. Ventura Omita&

-Temporada d'hivern 1923-24.

Queda obert l'abonarnent a 52
funcione de nit, i a 18 de tarda.

Mol, (Motu, tarda 1 nit, extraordinaria programes. Les pe lcules cemiques Toread s'embolica I
El dimane demleleal; el grandids
111111 El Hule bien, pel celebre artista lapones Seaue Ilaraltawa: V.
jornada de la grandiosa pellico!"
El tren mimare 24; revean de la
divertida peilleula Eet anglo de Mala sort, per Mea Untar.
DInmenge, till, eotrena de la peilt cilla extraordinaria La Moltime, per
l'estrella (le la Pantalla Ma ll a Ja-

Telèfon 9500 A.
Avui, dijous. tarda. a les cinc.
Espectacles per a infante. La
mes interessant de les obres
d'En Folch 1 Torres:
L'infant que no sap son nom
Nit, Tertúlia Catalanista
L'alma del senyor Esteva
Demà, tarda..Les Jefes de la %ser. Butaque8, a 1 i a 065 pessetes. Nit. L'auca del senyor Esteva. - Dissabte, nit, estrona

Cinc notablm debute, cine
I els aplaudlts mitotea Niobio,
Sa/IadneS; MI« Elch., Illferrista:
Tho Sanzys, celebres "perehistes";
Illes Ventura, amb els seto; gansos
savia ensinistrats; Teto Encantes,
diles senyoretes 1 nn borne; Cava.
llar Rabea, Intitular original: Tele
Illorandl, arrebates Saltadero; G.
Cheietleneen, terapia de mema a
pea: ti. remotos, ,trampoll merla; Oh» teas (Son), troupe Japonesa; Nansa t Clorome, divertidtssima parella de Chame; Silva I
eursasie tic solree. Diven•
Sres no hl t'aura rancla. Disuene
1 diumenge, extraordinarlea funcione,. Es desnatas a Compladoria.

444444444444444.0444444+
.44444444411440114004444444,

1 Monumental - Pedró
Walkyria

be1444444~4444444•444444

11~044.444~~444..

Gran Teatre Espanyol

/

IIANTIDERE.111ERCES
Avul, (Watts, tarda, a les cine.
Entrada 1 butaca UNA pesada
Al rol II han tallat... les ale"
NI*, a les 11,11:
1. EL PRIMER BITLLET DE BANC

PEP VIIIIIII
Avui, dijous, roaparicia
cdlossal tenor Emill Vendrell. Tarda, gran matinée
aristocràtica, i nit, a tres
quarts de deu,
LA VERBENA DE LA
PALOMA
i l'obra del dia,
Los mosqueteros del rey
Divendres, debut del ocios sal tenor Galetb PeÑalver
amb Los moqueteros del
rey.

1~114440~~444•04
d4444~4~444444~4

Teatre Poliorama

I

II. Átenos! orees d'un gran nono
bre (le persones que pelo Seljg
quefers no poden assIstIr a Wo
11111e1OnS de tarda, 1 basen! mas.
trat desigs (l'admirar l'art stiblim
del renta/ sANTPERE, es posara
en escena, per única vetada en
tuncos de mt. els
Astss primer, ataron, torcer 1 quart
de Don Juan Tenorio

Protagomsia: 1•1311'ERE
Campió deis Tenorios
---- n ., --Peina, divendres, tarda, a les cine
PER TRES PESSETES
I I darrera repre sentarles (1015
Quateo primero acto. de
Don Juan Tenorio
pel roles :sAN 1 l'Eta:.
311: Estrena (lei seden] en 3 actos
EL RARO DE LA RABASOADA

-

1-44 1 0.04+000.4446•44.0+4.be

Companyia de Comédies

4444440.60440+444414444.6
TEATRE COMIC

Avui, dijoua, tarda, a les

Comparte" dramatica
ROJAS-CAPAR°

Temporada d t elivarn de 1923-24

cinc, matinée de moda popular:
CUANDO NIE LA MUJER

Aval. (Mons. tarda. a das quarts
aalb
elle, gran
el granulo:. drama .11 4 artes,

Teatros Triomf 1 Marina
i Cinema Nou
Avui. dijous. Curse de sidocars a l'Autiedrom de !Stgo., La
linfa de la mort, El tren 24,
Pltjor que una sogra, La mestressa rural.

Cinema Princesa
Telèfon 1371 A.
Avui, dijous, programa extraordinari, tot estienes. La grandiosa atrareiö Pltjor que una
sogra, interpretada pol popular
artista Max Linder; La !Dila de
la mort, interessant film drarnatic, creariö de l'eminent actor Frank Mayo; La filla del
Raval, grandiAs drama del selecto programa Ajuria; Fatty en
dia de camp, &ras parts do broma continua, programa Ajuria:
Nicomedes àrbitre, assumpta
- Diutininge, nit, estre-

CONCERTS::
dijous. 8 de novembre, a
les deu nit:
Recital de plano I vlolonoeUo
FANNY DAVIEll - PAU CASALS
Localitats a taquilla.

Corts Catalanes, 595 al 599.
Telaf. 3535
ORQUESTRA PAU CASALS
Diumenge, 11 de novembre,
les onza del rnatf
CONCERT POPULAR MATINAL
Programa: Beethoven, Wagner.
Preus p eonar-ales. Despatx cada
dia a la taquilla del Collseum

&Una en

Ultim gran ;txit al teatre (le
la Comèdia de Madrid

11111.

144•0•40

}ionorato deBalza.c

414.44.44«.1111444441444444

pati Blau

traordinaria de la famosa apera en tres actas, del mestro
panana, El gato montés, fent la

-

Temporada de Tardor

c.
=,. .
c.ho
, .?

ALBA - BONAFE

tres

artes, de Paso

i Abati,

El orgullo de Albacete

Nit, a les deu. La xamosa
comitdia en tres actas, de
Paso i Abati.

Odia de pierrot, creada del
primer actor Enric Torrijos. 32
professors d'orquestra. Nodrid
rhor. Dissabte, La tempestad,
per un eminent quartet.

EL ORAN TACAÑO

divendres, tarda, El
gran tacaño. Nit. estrena de
la comèdia en tres actos. le
Guillen) hornandez Mir,

6166444444444444.8.

ELDORADO

Z iafan de atesora
frastornd al avaro
que en su. obsesión
loca causaba. la
infdicidact de..su
mujerihtja:.,

'J4-3
N- .'
--,-er
•a '
aaal
.__

les cine. L'entremés Cl calprlohlto. La popular sarsuela en dos actes, (lo 3.
Ramos Martín, música del
mestre Guerrero,

S4s••5•••••••5•5••••••5••••
.4n444+44444+1144144444444144.

lePPe4.114+14444.444440.6114

Saló Catalunya
/

Notables ruleta 1 tilo
Aval. (M'os. (Mes estrenos: La
serle de la neo, drama. per Mis
may; El porill da fer-se ein, de
Molla M'orna. Elit colossat; macla.
te primen aventurar, p l g ran atleta OacItte, luir. I presentarlo,
l'O s a/de, gran etellildea: Problema raselt, per Ortos. Is onla I na•
llego. a hure' Diniarts, presenta(rió de itteeplal Alberiau amb la
peale:da Juli Papatim.

LA MONTERIA

e
s

per Peminent barlton R1eard ruati t prenent-hi part
Rotar Lanilla, Foil« Herrero, Francesa Gallego 1 Carlee Rufart. Nit, a les dell.
L'entramas El caprlohlto.
Estrena de la sarsuela en
dos actea i dos quadros,
d'Antoni Paso. música rIPI
mestre Guerrero, La luz de
Bengala. Decorat de Bulbena 1 Cinta] i J. M.
•Ve s tuari de la casa Paquita.
Demi, divendres, larda, El
buberIllo del AvapIde. Ni!,
La Iternellno i La luz de

gl

Preus corrents.

1$

•

Total« 3685 A

4000.44444444.0000000+o«
Palace Cine
ERAN SALO DE MODA
PROGRAMES 8ELEGTIII

Aval, «loas. larda I tia, projerelh
de lea pellletiles el:tramen/irles

centra la Ilel humana; El Maula

1

blau, pci eelebre artlota lapones
sesos riarairawa. 1 la grandinal
pellIruha rennicli SE ame da mala
aura, per Mea Linder.
Aviat, estrena de la rolos341 peli cola de 15,000 melreo, Ele mletefe de Parle.

1

d'els

- -CAMIONS - -

POLVOS

S(

Pt

er

Pa
ca
en

HORLINE
"Ilfoil Caudal (gnifi, S. A.

EtlYORA
aren

CletetieP

tms.

110111~1~111.111~111~3

Sosa te34V3VEetit3DEtOtOR,DE
tlarta,SiailcereACALA ¡n' anemia
narraav )(meneas
Lavan a totes fea dPogarn'es
0,4m uta. NasMIN.,

BATEIGS
DINARS DE CASA

•

Debite merar:
&la/Almenas DALMAU OLIVERES. 1. A
PAsSMG DE 1.'INDUsTRIA tu IllaRCE1.01111

Nntilv3,vq,rnlsdq se

CASAREN»

to
!e:
pr

PRODUCTES HORLINE
AIGUA «HORLINE (Miura P rogress i va Per la 43•4
_
Manes). s. • DEPILATORI («tu imievisiu): 6. - POL ("E MES
adherents): 750. •12REMA (evita lea arrugues) : 2.50. AiGLI4
DENTIFFUCA (en comprimas efervescente) 1 .-11i71.101. MONTRY
Dale minarais per ala borla de peus). ESO - SANIBEL fumare.
mire al bay-rhum per o regenerar el coba) 350

6aratge Rruc, 165.

Teléf« 230 A

en

Els POLVOS d'HORLINE fan una cara formosa
i avellutada, 1 fan devenir la pell fine i agradable,
com la d'un infast. Els POLVOS d'HORLINE son el
milior secret de formosor i joventuf.

AGENTS:

Can CULLERETES

'i,atitfel

Dra. campaña cassi
Ex-interna dels Hospitals
París.
Parts .

Consell de Cent, 322, enPtraerso.l.Enfermetats

de la dona:

:.itul

a les quatre de la tarda:
Inaugurada deis dijous infantil.
loretO dedleada a la Moblada,

•

peeSellIallI • la Me/114 nalole.
I. La pell/rula cOmlea Amor I pól-

vora, 'ir lioi Almea. II. La maulla
del radi, d rearló del os sasi
Isrownie; III. la pellieula
(le cosiums tjo l'Oest, Corruptela s politiquee, per Pere Peno
broke. iv. Interinedl MIloleal prr
l'oz(ilteslia de 28 prol'essors, dirigida poi n'estos annyor Joarp f.11IIII/(•; V. I eseluslva DanMota Pamplinas 1109 de mar, rrea-

•

g

y

.,

el/. de Stoiter Emano, l'horue que
((tal no 1 111. VI. COM ian Ola unta.
de
per la gentil (i/adys

1

a In

>

MAQUINARIA FRIGORIFICA

DIVERSOS

EXPOSICIO INTERNACIONAL
DEL MOBLE
PARC DE MONTJUICH
GRANO PRESENTE
mobiliaria
le ellen
• aaaaa del pabilo
De s, d'astil, ellisiu , Iris al ala
quinar, toles les entrades donen
.opc1(5 a 'un deis premia.
Pela de l'entrada amb número:
UNA PUERTA
Els Mobiliars que es rifen adn els
que nguren a lea Installaelons del
ioneurs (le la casa Ruma, eonvenientment assenvalats.
Aquests mobiliaria han estat ad(Mi r a s eel P omite per tal de correspondre al fasur del pablic, havent-los divida, per als efeetem
d'aqueata rifa, en do segUente lots
Lot 1; In u:Pi:Dolor (Casa Oimliert);
Un dormitori (Casa Citas
bert); 1111 1n dormilorl lacta (Casa (ambert); IV: In Menjador
(Ca s a (limbert); V: In tnenlador
(Cole ( ' d'Artlfess); VI: In re.

s

bedor ((ollegi d i &tititex it): VII:
In donnitort (couegi d'Anifers);
VIII: I.11 l'atajador toomingo

IX: In dormllori (Onming0
1 Rebate): X: Un desnata (Domingo I Sahate); XI: Una sala (le ramilla ( nment do les Arte Itero/IIIIVPS,; XII: n inenladar (Fanieta de n o; Arts Decoralltesl:
XIII: I:n dortnitorl (Foment de if's
Arts Deformases; XIV . l it dornarito (El Siglo,: XV: Un inenlador
(El SIRIO,: XVI: lii dormltorl (El
sigiol; XVII: Un tundidor (R.
Vioredat • XVIII: In rebedor
gn e i s ); XIX: In menjador (Busu t t; XX: In 'Rumiador (Cm.
Mas : XIX: Di ag10 (Comas):
(Comas);
XXII: Un ilortntiori
XXIII: I II n'enjuicie (Thoness
XXIV: t rened0r; XXVI In dorblitei ;

Wagon.
quart de dett:

genovaela total del programa

40•110400000000•00000ffl4e

"
01111
11111 1~110.1 He 11 de ungiere.
ais ese» de le tarde

ISEU M
COL
Corte Catalanes, MIE al 6811

an.

,Bengala.

SALA EMPORDANESA

GRAN CINEMA DE MODA

e

1

AUTOMOBILS

ESCHER WYSS

.il

ran companyla de sarsuela

CINFMES-

'LA OCA'

1 7415
7:

EL PAN NUESTRO

en la cual figuren Roser
Leonls, Marta Lacalle, Francesa Gallego i Marian Orores.-Avui , dijous. tarda, a

Sabó

QUALITAT stemnii
Fabricant: J. ALEROS. MATARO

Em serveixo

•• 5404444.004444401144444"

-

.
Avui, dijous, tarda, a les
( 'inc. La xamosa comèdia

A.

Telèfon 1430

4.4444444444144444444414*

Gran companyia de comidla

seva presentaci6 la popular
cantant Mercè Nelo i l'aplaudit
actor Carlos de Beraza, acompanyats pel tenor Josep Taxes.
PI barlton Josep de Chomon i
el primer actor Enric Torrija i
les tiples Mariana Lastra i Roseta Tarrés. 2, La sarsuela en
iin acta i tres quadros, La tra-

I

MERCADER

9+1144444444114444+114.444.44

.4:4

Teatre Barcelona

Sard

hui - Calri - - Cipiii
20, Rambla del Centre, 20

de

MI DES

Empresa Sindical Musical de

RIS de F. Mas

vies uriniries, pell, Nalga X,
1DR. BOA DA [Retórnala.. Rambla de Catalunya, 31, Lee, 2. •. De 2 a 5 1 de 7 a SE-Clínica: Sant Pau,
flamero 44. De 7 a 10 de la nit.

Grandiós èxit del
Jazz-band VILA

Quintana, 5

BARCELONA

sempre

El saló mis higlinla de
Barcelona

1 edemee444.4444444444+04

Catalunya
Avui dijous, 8 le novembre.
Esdeveniment arti.stic. A les
e'15 en punt. Representació ex-

Calçat bo 1 barat. Tapineria, 29.
Sucursal, 13

(Tocant a la Plaça de Catalunya, - D'Il a 1
TELEFON 816 A

al

EUGENIA GRANDET
i nspiradaen la obra de

i

Unica casa per a
A ??All

Rambla Santa Mónica, 7,

LA MUJER SIN NOMBRE
Illvendres, estleveuiment teatral:
Estrena de Batalla de reinas (Oil
espanvoli. Lis:sable, dues obres.

xim a la Traveseara els Sane)

Pelal, 56, 2.on, 2..

Concerts nit

KURSAAL

faldeen A. SOSO

Rinda

118CISSii0 capital
L.

Despatx: Tallare, 75

nbricri: Garree Benerent (pre

sobre FINQUES

RESTAURANTS

AVUI

cina Aso ESPIA)
Polaca ami) entrada. I pta.: general, 040. Franques les nitres

LA COPA DEL OLVIDO

de JOAN VILA

IffSîIff

COLISEUM

Josep Zorrilla.

(LA

NO. a 1 105 (limeis tIr don: rnica
representarla de La mujer ein nombre. I. la divertida Minina un
acre Los nervio.; 11. El grandiós

refrescants, desinfectants,
*TOS
I Mamolas de la gola.

sobiranes Contra la

Elluica
Gel Dr. Gimisd. Rambla PM Ihmilleria.
Beell• e, Ser (entra lImpltal I Out
Pos). - Vay an, Impottmela.
Mpecials traelamenU per el guarlment rapid de les Ittelalltel secreteo:
Ilairlo pell tutela predial". Goado a a 12 1 da a a acoo0Mita per a tumbal. ubelitr
.

PER A UNES
HIPOTEQUES

Palau_ Música Catalana

Casimir Vi111111

TABLETES GABA
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na de Don Juan Tenorio, obra
de Pimmorlal poeta espanyol

FEDORA

loralitats.

Fumeu tant com vulgueu,
mes tIngueu conte danmu'lazar sempre vostra gola
prenent amb constäncia

CASA CAMELLA'
Correr N llanta Anea, 4,
(Prop de la Rambla)

de

Divendres, nit, estrena a
Barcelona de la comadia en
tres actas, dele senyors Paradas i Gimanez,

Gran Teatre del Bosc

Avui, (Moy a, estrenes: La mullir
del tarad, II Jornada; Sana& d'i.
mor, per Mars PlekfOrd; La sombra del pare, per Charles Ray; Coro
turmentata; El terrible caneroen". DIuMenge, na: La mollar
del tara& III 1 darrera jornada; Le
Bolero% per marta Juma!.

t.

44444444444444444444444+

i

Avui, dijous. 5 jornada de El
tren 24; Pltjor que una angra,
El l'apta y erman, Camama »molé, Desune dominical.

Atan.

s

Oran oompanyla de sarsuela. opereta I revistes de

e••••••4494~~444,
I AFICIONAOS a LA FOTOSNAPIA
peses: da plumas 1 politenes
I 101 trinan de raouretori, ha re.
rae' al cap tie
5 HORE8

Excelsior

robliii.

de la comedia en tres artes.
d'En Cartas Soldevila, Vacancia
Mala. - Diumenge. a dos
quarts de quatre, L'Infant que
no eap son nom. A dos quarts
de sis i nit, Medanos* refala i
Don Pau dele corleen& Es despatxa a eomptaduria.

TEATRE NOU

Diana-Argentina

Ralees de Valéseist aíre
cien de constniecid

PUNADORSI

ell400000001144444444fflo1c..04444006ei5u55e44440410e.

g

Astil, Molla, does extraordinarleo
funciono, dues. Tarda. • dos quieto
de cine, mannee Infantil. ritt, a
les del , gran moda.

Teatre Catali Romea

Fábrica de Predietts

g

NOTA.-Dema, dIvendres, de ah
%lag,' es rienpal aran hataguea numerades
per a la eeseld eapecial de les olo de la lerda
de ~Mente.

pep‘onlarfd de la Srleerld
I. Actualltata Gaumont; 11. La pellicula reunir. La manis del rail;
III. Corrupto' « pellUquee, drama

de l'Oest, IV. El aseen del ellenel,
drama de la "UnIsersal". Interprete per T>1'111 AOKI, l mulle r de
ilayaka a: V. Intermedi
musical per Forguestra; VI. La comedia dramatlea del Programa
Ajarla El qua pot una CII., genial
crearle( de Enid Dennell.

•g

FIMO», inelome teta ele impastoat
Polaca de platea o son.
Elealre amb entrada.
Entrada isenerel. . • 1
•
Lao IlESo., de (matra a die entra-

die, i red da DURO ala. PaaMMIL
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!M'oil

(TRONCO.

Ton" els posseldors tgabanament
eis
q uals (10(. 1 rendar
d'Art

Multan
a seise t'ameras,
podrir/
a les (incita, . del Palea
Modem, des
del (Da 8 al 1 3 d'agit e -A HIPO, de
'teil a Una I (le leen a su.

Asid, Miau", PUTXINEL.1.1111

PARO
PISTA DE OIL
DI 1 a 1, 111C0115 de
raiinaire: de dos
queda de Si. a
valt. extraordinaria
flENSIO TE. amb pro•
g rama d'exhiblelona
perfil tle Prag-BALL
l'aire do millpe role,
repita aenyor Angola,
1 Mane, capita senyor

Worms.
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COMPANYIA TRASATLANTICA

cpiórre

LINIA A CUBA-MEXIO
ortir5. de Bilbao el dia 16 de novembre de Santander el 19,
de Gijón el 20, de Corunya el 21, tap aTtlavana i n'rracruz,
LINIA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA I PACIFIC
El vapor MANUEL CALVO, sortirà dc Bareelona el dia 10 de novenibre, de 'Val è ncia
1'11, de Malaga el 13 i de CililiZ PI 15, cap a Las Palmas , Santa Crea (le Tenerife, Santa
Creu de la Palma, Puerto Rico, Hilvana, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao. Sabanilla.
i pel Canal de Panana& cap a Guayaquil, Callao, Moliendo, Arara, Tquique. Antofagasta i Valparaiso.
LINIS A FILIPINAS 1 PORTS DE XIN e I JAPO
El Vapor 181.4 DE PANAY s ortirà .le Corunva rl dia dosembre. de Vigo el 4,
(le Lisboa el 5. de Cadiz el 7, de Cartagena el 8. de Valimcia el 9 i de Barcelona el 13.
I . ap a Port Said, Surz, Coloraba Singapore, Manila, llong-long, Shanglmi, Aagasaki,
Robo i Yokohama.

rijoer,lnd'i,m
cir'5,:a-indmi
nmg4"voidt0;earo°

SERVIS DIRECTES

El vapor ALFONS XIII

5

LUPIA A L'ARGENTINA

El

vauor INFANTA ISABEL DE BORBOR sortir, de Barcelona el dia 8 de &sombre, (le MMaga el 5 i de Chile el T. cap a Santa Cruz de Tenerife, Monte‘ idee i Bue(l os Aires.

Cona:ah:O ami) la son l ida del dit vapor, arriba a Cinli7 PI SAN CARLOS, que surt Ile Bilbao i Santander el (Ha últi,N de cada mes, de Coruaya el dia I, de Villagarcia el 2 i de Vigo
el 3, aria' pasatgo i s'arrear' per a l'Argentina.
LINIA A NOVA YORK, CUBA I MEXIG
El vapnr P. DE SATRUSTEGUI st.rt iii de Barcelona el 25 de novrnibre. de 'Valancia el 26, de Midaga el 28 i ti .-;11.1ii el 30, cap
Nova York, Ra y ana i Veracruz.
LIMA A FERNANDO POO
El vapor CIUDAD DE CADIZ, sortirä ib Barrolona el dia 15 de novernbre, cap a Valanda, Alar:Bit i Cadiz, d'on sorti, 5 el .20 ap a Las Palmas,Santa Creu de Tenerife, Santa
Creu de la Palma, les altras raralna intermPrlias i F rambin Paaa
L'estnentat vapor dillaaartt a CHIz amh un all ro de la Companyia, que admetrà errega i passatge deis ports del Nard i Nurd-oest ,TEspanya per a lots els d'escala d'aquesta
Ilnia.
AVISO. IMPORTANTS. - flehaixes a familias 1 en pasatrs d'anada I tornada. - Pr
mis convencionals per rambrots especials- - Els vapor! serien insitallada la telegrafia
sense fila la arells per a les senyals miihmarines.
SERVEIS COMBINATS, per als principals porta del rolan admetent passatgers 1 eärrega.
SERVEIR CONIERCIALS. - La Secei(S prr a aquestieiA
acrv l iS establerta la Cofapanyta. s'enrarrPgartt del transport i exhibida a Ultramar dele Moatrnaris quo ti signa]
eonflals al dlt nbjeele i de la enlioració deis arttdes In venda dele quals, com a assatg, deeitgin fer ela exportadors.
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