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Encara que els conservadors espanyols hagin desaprovat el
recent cop del comte de Romanones i d'En Melquiades Alvarez,
És innegable que mantenen una actitud hostil davant el Directori militar. Sovintegen els solts polities de "La Epoca", on la
cri:ica dele actes del Govern actual pren un to de sarcasme. No
hi ha en els mote de "La Epoca" el coratge de l'expressió, ni
'orça d'un convenciment. Als cops d'espasa respon amb punuiies d'agulla, i per sota la seva aparent serenitat es trasla rancúnia impotent.
De tots els atacs dirigits de biaix al Directori, el que dea una intencIó més agressiva és el contingut en un breu
acicle publicat tillimament pel vell diari madrileny arnb el tito'
dc: "La internacionalització de la política". Remarca "La Epoca" que el dret internacional evoluciona en el sentit de fer pos, la ingerència d'uns paisos en la política interior d'uns al-. L'antiga tesi de l'absoluta independència dels Estats va
es \-aint-se davant l'avenç del corrent internacional. "Ja no pot
poble—escriu--tancat dins les seves fronteres, procedir segens el seu caprici, sitió que, peces tots del gran engranatge
internacional. se sent en els uns la pressió dele altres."
Per recolzar les seves afirmacions, "La Epoca" esmenta
diversos fets recents de la vida europea. Parla del cas de Renimia, que ha donat ocasió al Govern de !a Gran Bretanya per
advertir que no tolerarä la desmembració del Reich. Recorda
que davant el cop de Baviera les cancelleries anglesa i francesa han fet saber a Berlín que no s'avindran a la instaurazió
d'una dictadura militar. Alludeix finalmcnt al trasllat del KronIii prinz des d'Holanda a Alemanya, i remarca e fet de la protesta de la Conferència d'Ambaixadors. D'aquests casos, l'òrgan conservador espanyol en treu la deducció que la intensitat
de la vida internacional és avui tan gran, que les fronteres
es desdibuixen espiritualment, que uns nobles intervenen en els
aitres i que la política de cada país es relaciona amb la dels
altres països.
I per qué explica tot això "La Epoca"? Per qué insisteix,
mb frases insinuants, en la realitat de l'intervencionisme exten. ? Per qué "La Libertad" reprodueix l'article íntegrament?
No cal ésser molt suspicaç per endevinar-ho. Però per si hi hagués
algú que no bo endevinés, reproduirem una frase relativament
clara del col-lega: "Es perill5s—afirma—de creure que de f ronieres endins no hi ha limitació al caprici, a la fantasia, o a la
aluna". I acaba dient que sense examinar si aquest corrent in?rnacional és do'ent o bo, afirma que és una realitat i que els
governants han d'estar atente a les realitats del mini.
Evidentment, l'articulista de "La Epoca" no vol donar conselle als governants d'Alemanya, ni als de Bulgiiria, ni als del
Japer. Mentre escrivia el seu article pensava, de segur, en coses
irOximes. I qui sap si algun esperit maliciós trobarä algun
-ara entre les insinuacions de "La Epoca" i la gestió postrera
:el comte de Romanones i d'En Melquiades Alvarez, com a preldents da, les Cambres dissoltes.
Heu's aquí fins a quin grau arriba el patriotisme espanyol
'"indigenisme" dels polítics de Madrid. Quan aquests es veuen
alunyats del Poder, no vacillen a insinuar eventualitats greus.
S: les paraules de "La Epoca" fossin tan claros com la seva
ntenció, o en lloc d'haver-les escrites un periòdic tan castís
el que fundà el marqués de Valdeig'esias, les hagués eserites un periòdic catalit, és probable que la publicació de l'articie que comentem hagués resultat un delicte dels més severament castigats pele Codis, lleis i reíais decrets vigents a Esiiiinya.
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sa Na Maria Mayal. s'oferí per
NOVA LLISTA DE PROFESSORS organitzar curset especial
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qual enrset fou realitzat amh
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,a ..11 d'Atos, M. de Montoliu. rer. Es aquesta malcixa senyoA. Griera Manuel Gales. reta la que sita encarregat d'un
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nassend Llates, Octavi Sal- , primer moment s'nforf • per estendre la su y a tasca a tot el
Emili Valles, J. Roura
.-. M. August Argimon, J. M. nostre territori lingüístic, rep
Casacoberta. Cristbfor de plaentfssimanient. aquesta ennranierició dele patriotes maenec, J. M. Batista i Roca.
‘. c iifona i Cuyés. Narcís Co- tlorquins. i correspon a 11111- salufació rordiai. La Hidra dr la
i Freixes. Francese Flos
'. J. Ferrer i Vida', A. De lcanciA de Sidler de rAssocia rer Morales P. Gaharra i ció per la Cmlfura de Mallorca ,
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"Que aquest batee del reir de
Ndrets Massa i Valentf.
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sigan soslen-nts,."
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Entre les ' farreros solliciluds
(IP Na Marcelina Vique, prnerilonts de diversos enNa Rosalia Pach i Ferrer titats aradCrnies d'ennenvament
Jacinta Balagner.
i escolte particulars lua%: cm rer
1 11 Comite ven tunll salisfac- biit. cal remarcar, per la MInao;
,iament eom i la rolla- portianria numarien dels seas
iic'A que li són prestats. e"- cornponents. les deis Centre de
art.
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Depeuel o ult4 de Sabadell i l'Orfeó
l'interis que entre els ea- G rae ien e.
1. dans desretllä la sera iniriali
• lit:menta arnh la sallkitud
-aula pele arnics ¡fe la nosLA SITUACIO A EUROPA
14, nel/a i de la nostra liteHan fracassat les negociarattira•
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IP
A MALLORCA
aliats I els de les empreses miEl uovern ale1:1 Cornit e ha releo ife la de- neros de la Ruhr. als anida, en
l'aaeil; Sidler do l'Assoeitieió many ha informat
Ir la Cultura de Manarea tina vista d'editó, que cessesin en determinados prestaclons I que
lira en la (mol el Seil
•sident. senyor M. Marques- està disposat a misar totes les
1 , ermainiea que d'avant l'ini- que' derivin del Tractat de Versalle!.
suplica
ndlixa
A Baviera la situacI6 tiembla
nain de la Delegació d'asser
format si es pot considerar que s'orienta e una conxorxa
Peropresa i Ins el raili de 'rae- entre Von Kahr I Loseow amb
els elements d'Ehrardt I »les.
cultural empresa des de FA_
Per la seva part, s'assegura
Darrelonf. Comunica a la
con1.9'ada que ennstittlida aquesta que el Oovern de Berlin ha
1:I"legació do Sanee roen a sue- cedit un milld de maree or e lee
Oessora de la Joventut Mallor- aseeolactone militare Mogate.
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. ELONA, DIVENDRES, 16 DE NOVEMBRE 1923
BAR C

La inquietant perifèr a germànica

LES CHES Da MOMEE SEPARE Rilili
1 Dei nostre enviat especial
sa negra. això es, el comprar
COBLENÇA, novembre.
i vender' lliurement divises. eSEs justificat el moviment se- tä prohiba. Hi ha un curs de
paratista l'henil? Absolutament. la borsa, oficial. sobre el qual
A Ithenania put passar lot, el
s ' opt n Sen elS eaDV1s j les trate
deaartive es enorme, la intran- saecions. Al Rin. mes que. tolequillitat, el malestar es menja rar., imposat, per les autorilats
de viu en riu la gent. Del d'oeupació. Iii ha eslablert el
que un hom s'estranya, encara
negóci tirare 'le divises. Es per
es de la torea de l'alemany per aquesta raó que NI mare val a
aclimatar-se en aquest estat
coblenea avui, q tirase vegades
coses. La SeVa painencia uls mmertys encara que no pas a
pressionant. Qualsevol altre Berlin. Davant d'aquest fet, el
noble del món, segurament sal- qual te una importälleia le priines a la pressió que te avui mer ordre, el govern de Berlin
al damuut .s1 noble alemany,
(nula dia 4 , 5 retreu mes. perhauria ja salta' a L'ascos.
que sal, que la trarnesa de
Do l',ampaehi prosa' originamares al Rin , es eoni tirar els
riament tot el que passa avui. papers a la claveguera, és cont
No es pot dir que sobre Hm.- v.,h, e apagar la sed a un pou
nimia es faci sentir en el mes sense fans. Es per aquesta raí:,
minim l'autoritat del Beielt. que aquestes ciutats han hagat
Aquesta autoritat. que ja era de recórrer a la moneda local.
feble, ara fa un any, ha rebut Hi tia mares locals a 1)ussenprimer. el eop mortal de l'ocu- dorff. a Calánia. a 13on p . a Copació de la Rulo', amb les ex- blenett, a Magáncia i a Wiespalsions que t'Abran coneix.
badea. Aquestes monedes serles persones que tenien a 'lile- veixen per a la eratat respectit'alija una competencia i un va i per a la sera rodaba. perb
prestigi i despres el cap mor- unan es passa el terme municital del separatism o , el qual ha pal perden el seu salar. ns
acahat d'esmicolar la ri•sta iireieu pas, però, que les emisd'autoritat que quedava. que g lotis qua han fet aquestes
era l'autoritat municipal. En eiutals siguin cosa de riure.
aquestes grans eintals 'le! Itin. Emeten els hilions a biliona
no hi ha avui, ni organització els trilions a trilions. A co_
municipal. ni arganitzaeid pro- blenca. avui. el dinar ens ha
vincial. ni col-legan/era amb el costal viiit bilians. De manera
centre. L'autorital alemanya que a 13erlin que voregen avni.
es un record d'altres temps.
tat just el billa. ta ll en, en rea_
Tot el pals. dones, depen de 1010. una moneda erina. einnles autoritats militars de toril- parada ami, "la del Rin. Agur
pació, ai -xi) tr lS, \mi en plena
han superat ja fa &Bes el
anarquia vigilada pels saldats li i estan en pie miliar de
de color. La vida en aquestes bilions. D'aquí a por soran
eratals es la mateixa que en trilia. 1 lairem per a les persiitemps de guerra. El
nes que RO són gaire fiales en
números—nosaltres, pu':' ex p rode la població gira a l'entorn
de la caserna francesa o biga. pie, hein-apvls..e-otomplar
Les garanties celan suspeses. Alernanya — que el bilió es ea
A les vuit del vespre no es pot minó (le i el trilló. el
circular pels carrers. No es te mili'', le bilions). A inCs a mes
dret a murmurar. S'In d'obeir d'aquestes monedes locals
i pasear per Ples baquetes. Tot lo g r ailS pohlaoions, hi ha a
aixb, perb. no seria res, sinó Ithenhnia la moneda emesa per
fos que a dins d'aquesta arma- les poblacions que tenen predura de ferro. en aquesta terfertura o sol s-prefeel tira. que
ra. no hi ha més que anarquia
brial); serveixen per a la chitar
pura i simple. L'armadura és que les lia enloses i per a nt
magnifira però l'interior estä ses e a rodalia. Dr manera que
podrit.
untlf, qui no emet hilllets
Tinguérem neaSiA. en un dels hatte re perque no vol.
Por11 aix,1 i s prrfe.-tament
nost res pa ssa I s a rf de
parlar de com funcionen ets comprensible. Los roses que
t reas de la "Regle franoo-bet- fins ara ens han iMprossinnat
ga. 1 be. Com mes contaete
ales d'aquest viatge, es la bartenim anda armes' país, més
sa negra que %as ieren) ahir
el
que
passa
amero velen( que
Bonn i que avui hem viat a Coamb els ferrocarrils passa en hlem:a. Són dos especlacles deis
lotes !los altres coses: politioa Que no s'obliden. A Bonn. el
de queviures. proveïments. co- mereat es fa a la placa proamunicacions de Cordre que si- eIpul ‚All mig hi ha un motragui. Hi ha una cosa, perü.
ment a Beethoven , que recorda
la qu'al el desordre és simple- molt el monurnent a Clavé, quia
ment grandiós: en el regirn ja batirla d'esser a torra. La
plaça està guardada, a la boca
monetari.
Aquestes ciutats del Rin. per dcls carrers, per trapes franceses. A dins del quadrat marals efectes monetaris tenen,
fet. una autonomia completa. quen el pas, senso interrupcia,
A l'interior d'Alemanya; la bor- eseamots dii soldats grocs
MON'Iment

Full de
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¡ES COMPLIC.ICIONS 1)1:
LA RAMBLA
Quin trasbals. a la Ramb l a! Nn ho
dic selament per les obres del Metropolitä, els obrers que hi treballen i
els badocs que s'Id aglomeren. Ho dlc
tamhi2 pel trasllat de les parades de
la Rambla de Canaletes.
flers
Imaginen ‘11.1(2 fin de cicerone d'un
foraster i que li anea dient: "Veien?
Aquesta és la Rambla de Canaletes".
—On eón les canaletes? El nnrn te
o ha tingut algun lligam amb unes
pones canals, ei?
—si—respottem—. Ifa tingut algun
lligam, perO ara no en té cap. Si la
rolen reconeix(r. cal melles que reveden que is la primera Rambla baixant del Tibidatio. Aquest quioscOs
en perpetua reforma, us ajudarà aiximateix a orientar-vos...
—També Ii chiten la Rambla dels
ocells, oi?—insistirà el foraster, que
Jr heme instruit Del 13aedecker o per
qualsevol altre documment fmedig,
—Si—tornareu a respondre—. Aqui
i més aval1 lii havia cada maní una
fira d'ocells. Perit ja no hi Jr.
ocells han volar. Ara, corn veieu, hi
ha flor!.
—Ah, %s aja—dirá el foraster, creient
haver csbrinat el misteri—. Aquesta
Jr la Rambla de les Flors!
—No, no. Aquesta que trepitgem
ara és la Rambla dels Estudis.
—Dels Estudis Quins Estudis?—
preguntarä el foraster que. per al nostre argument, cal que sigui força

pipador.
...-D'Estudis no n'hi ha, sabeu?

n'hi hacia. L'Cutica institució dc
Cultura que hi resta encara és aquesta: la Reial Academia de Ciencies.
—Aquest edifici? Però com diantre
Je una Academia Reial si veig un '."¡ni ;Iluminar per dos voltaics iine
"Teatro Poliorarna" i eartells antmciant comedies i una fetografia?
—Certamen', aquesta barreja no és
d'un gran In. Per?), que hi velen fer?
La crisi de l'habitatge. Tothom te
rellogats.
Tot parlant, parlant arriben al pum
dote de la Rambla. Obireu P,etlern ;
La Virreina i, decantant una mica el
cap, el palau del marqués de Ceunillas, amb el sen jardi i la sera colutnnata.
—La Rambla de les Flors—anunciareit. ple d'una emoció leuitena.
—De les Flors?--exclamarä el feraster, estupefacte—. Perb les flors
sMit allà dalt, al començament de la
Rambla.
—Si, efectivament, les flors sott alta
dalt, perb la Rambla de les Flors és
aquí baix.
- -Diantre! No demano pas que la
nomenclatura dels carrers sigui una
Coca congruent ,com la nomenclatura
química—dirá el foraster, profundament divertir—. Tanmat e ix, els barcelonins abusen de la paradoxa i del capritxo.
—Potser sí, potser si—respondreu
evasivameht 1 com sigui que !ten arribar al carrer de Ferran. afegiu—t La
Rambla del Mig.
—1 efectivament Jr al mig ?—preguntarä el foraster, ple d'una curio-

airar malsana.
—Si fa no fa...
—Gräcics a Déul tina cosa cnrao-

PUBLICACIONS D'ART
MUSEUM. Any 1920, vol. VI,

Acaba de surtir
aquest número de la riostra revista d'art. Li deim "nostra",
no pas perquè sigui escrita en
eatalä ni dedicada exclusivament al nostre moviment artisI ir, sim1 perrilla es Púnica reSiSfa d'art que es publica a Catanúmero 8. —
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damunt els fets garlandes de metàfores.
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!den», manats per sergents de
la mateixa raça. Aquests smrgenls donen les ordres en la Innya i perqué, encara que seIllengua africana deis. soldats.
nt, s'hi parla alguna
Les %PUS d'orilimanea siin les cundäriam e
mi s s alles de la placa. La resta vegada d'art eatalh.
Aquest rannero reeent, publiés un xiu-xiu di fes. Els traetes es fan de haix en haix. Per- ca un estudi del senyor A. Sosones de totes los classes so- ler i March sobre eils pintors
eials us ofereixen teta mena treseentistes catalans Pere i
de monedes, a preus inversem- Jaume Serra 1 Jaume Cabrera;
blants. El que ven mares, te l'an- un altre article sobre els -arsia mareada als ulls perquè sap te:tanate" o rnibarcellats i la
que en c4 temps material de la decoracid enguixada de l'Aljaferia de Saragossa, escrit torVenda el dinor que te a la m'a,
li pot quedar retiral a la mei- ea interessant del senyor. A.
tal. El que ven un dólar. en can' Gasean de Gotor; per fi una no_
-5 1, no 1,n pressa, perqua sal). tfria de l'exposició d'Art espaque el ne goci tu, Ii pot fallar. nyol celebrada a Londres rally
1920,
1 els ,preus, naturalment. són
La presentació, el tiratge, són
producte de l'atzar mes pur. De
un rumor, perfectes, cona sempre, però
regados, una
un COp de telefon verilable o l'esperit de la revista as cada
rail', tina noticia fantästica, fa vegaila me.s indecis i responent
pujar nula moneda un cient per rada regada metes a les exigéncies de co que s'entén per
eent. Sobre aquesta especula"revista". Avui dia aquesta pueid cruel i tlespietada está.
dones, nuintaila la vida d'una blicació apareix la major part
cinta; le aint mil habitaras. La de les vegades cona una collecgent no vra, penden' de la bor- ció de "sants", de gravats, resa negra. Les eseenes de pänie produint quadros i escultores
són constaras, de portes en- ami) un comenfari Meran addins la vida es insostenible. I junt.
ella de pensar que això de la
Aquesta mena d'esIlanguiM'esa negra fa guatee meses ment espiritual. agreujat amb
que Mira. Es un cas de cruel- el retan' enorme '»nti que apafixió colleetiva, exasperant i reix, fa de la revista "Museum"
intolerable.
Una 'oca bon tros ineficaç, jusQue roleu que tac' la gent? tament en aquesta hora tau
Els trens no funcionen, no hi critioa per a l'art, tan neeessiha feines, in) es fan afers, les tal d'anälisiis, cte comparacions,
fabriques i les mines estan pa- de reeerca i de mita.
Andre Salinon. PROPOS D'Arades, la moneda estä mutilada
sad,re les bases que hem dit. la TELIER. (71. Gres et Cie., Paris.
inseguretat Je assegurada, tot 1922. — Un 'libro d'aquest audepèn de ratiar. No es pot pas tor produeix sempre la sera im'bananar que sigui cada per- pressia en els mitjans artísties
sona 'in henil. Quin oble no d'avaatguarda. L'Ainire Salmiin,
hauria demanat ja l'anexió, pu- que l'Apollinaire, com tardanara i simple. davant d'aquesta ment i mes modestament feu
desesperaeió?
En Maurici Rar-aal, r'S un imLa gent d'aquí valrIria, natu- pulsor de totes les aventures
ralment, que el redreçament resolurionäries. No sol pontifivingues de Berlín. Beri'l això, car, com féu l'Apollinaire, ni
definir, com En Lhate i Ert
que es sinA un somni? El redreçamcnt no pot venir mes que Gleizes, ni pedantejar, cono l'Opel cantA dols ocupants, i zenfant. ni 'mudar, com En
aquests, amb un refinanient in- Gravan. o be En Picabia; perb
descriptible, sembla que espe- li agrada a En Satinan picotereu l'enfonsament d'aquest país jar en la calderada d'aquesta
en el caos turbulent per comen- patuleia, exercit exegétic del
car do . pensar en qué s'ha Cubisme, del Dadaisme i altres
de fer. Toleren la borsa negra, Expressionismus.
En Salmo') picoteja amb grise.s dir, obligue» a una enorme
quantitat palomea a viure cia i humor que hom 4 : tina pr.-n lot cl lia a mb la Mengua fora n lueles d'eseepticisine. En Salde la hora, però sembla que te- mon ama la companyia deis
cape d'escota i per no avornis ta escrúpols.
En un país així, erucificat, rir-se li en calen de renovats
separa,, disgregat. el separa- • diari: per això impulsa tots
tismo no arriba a esser una coa els cabrillatgea que neixen en
sa justificable, perquè de fet etl nffin artislie, per aixe aplaudrix i atia lotes les naves es_
(!s una cosa superflua.
del
Josep Pla coles. El set' tarannä és el amb
Illabeids que es diverteix
clatellots, les revoleades i
Per equivocare() d'impremta, els
esgarips dels "istes" contra
l'article d'ahir apareixia datat eis "anti": davant de les bataa Colònia. en illoc de Bonn, on lles dels grans "t'apilis" del dia
ton escrit i signat.—N. de la R. disputant-se la reialesa momentanta del mercal. snob En
Salmon no pot o no sap amagar la sera satisfacció
• Ço que es trastrati en la sera prosa saturada d'ironia; 1:1n
Saturada que n'esté podrida.
Lest il sal t ir,ilialtt, incubed'aquesta prosa irbnica,
•
BELL SERMO es pot pas qualificar bou be de
Ifa cabut en un fascicle de setze literatura critica, malgrat verpägines. Es la breu orad(' amb que
les :1 1 111iSSOrS o p us 'lampees de
Mn. Llo.-enq Riber commemorä, al
clarividencia. Diu, per exemple,
de
Badalona,
Maria
¡cumple de Santa
en parlar del pintor-hin-id,
CI sete centenari de la naixença
aquel! gairehiI célebre RausRamon 1.11111. Mn. Llorene Riber vcu sean: "estil "concierge": tenia
la figura del nostre mistic "com un
un xic de geni i gens de talen".
farell coces abre un penyal atad". En aquesta vivacitat esporaillel compara, precursor que fou de ca s'assemb l a a En Joser Males altres vello l'atines, a la merla que ria Junov. Tambe, cona el pencanta "quan encara dormen tots els
santera 1- l'aquest, el it'En Sal-.
oceils del hose" i a la ven de la campana que teca a missa primera sobre
el poblet callat.
El sertnA de Mn. Llorenç
peró, rin es proposa d'assenyalar la
significad() de Ramon Llull en el
mim, ni la seca aleäria dins la nostra cultura nacional. Subratlla, més
que res, els tres moments cultninants
l'activitat religiosa del filOsoi:
l'"Art General", a Randa; el llenesti: de Miramar, entre el fenollar i
la- vinya; el martiri, en fi, a Itugia,
sota les mires dels infidels. Mn. norme Riber din aquests episodis amb
la seva prosa opulent i clara, teixint

1

tls incolterent, sovint alre•
i com mes atreva menys
.justifieat. La boutade i el gra-

tuitistan són, mes encara que
en el cas d'En .1. Maria Junoy,
tola la seva dialectica. L'hamo
se.'n dóna comide i defensa: "Ein penso esquivar la Censura d'hacer abusat dels eiris
trencats. Talimateix n o he
aconseguit aixi una gran (-ronornia de pedantisme?"
Do totes maneres, aquest. Ilihregot de pseudo estelica te
una valor forca significativa.
Al través de les extenuades enrieles a l'art dele negros, al
conreu ib l'absurditat, a l'art
d'En Mal ese, traspua el deSelleant definit in.' No es pot estar de
constatar i avalar la frase ded
pintor avantguarilista hager da
la Fresnayai "L'ar/ revolurtionari est & a punt -de morir".
Tampon pot exilar de reconed-

xer que els tan besedntats
pressionistes tanmateix "obriren les finestres".
Després—cosa que sol suca
reir a tota la gent allunyada
d'un ohjectiu quan
es gira cap a aqüell cantó i hi
veu l'escota. il'autor. el .génere
negligit, imagina de bona fe
desetibrir-lo D'aqu e sta manera
deseobreix, entusiasta, la figura de Raffael: i, el que Os mes
sacan!. imagina revelar-lo a la
multitud ignorara.. Així no va-,
cilla a .fer-se seres les paranles le cubista, l'indisoutilde Derain: "Raffael es el mea
gran inca/liares!" —Aquest
ruiui ¡5 indubtablement l'elegit
dels !Nene.
No seria gens estrany, dones,
que el prbsim llibre d'En Sal[non tos un "seherzo" per l'esHl deis tocatabals que ja
editats. però dedicat a glassar
la grandesa do l'ad acadèmic.
En Salmon estés ja "au but de
son latin": cal descohrie En.
Ferrier a En Gerome si vol conservar la fania d'horne d'ena
gray.
'Els mons Ilibres—diu aquest
arrebata excèntric — trames
rolen ésser rerrals d'impressions, memorar/duras. cal-leca
Mane de sinopsis". Na hi fa
res , carfssim, no hi fa res:
són, però, documents preciosos,
interessants registres, (*tris-,
sims diagrames de la tatencia,
desenrotIlament. cru'
si. redueebi i ron‘aleseäneia
la greu malaltia mental que les
arts modernes hauran patit a
partir del dia aquell que el nos-,
Ire gran Picasso desembarcava
a Paris amb el virus virulent
de la neurossi "varialanesea".
Per aquel sol poder f.amlidable
de cantad i n be, d'ensarronament. En Picasso ja 03 tarta
creditor a la nostra attnairació.
En Picasso seria quelcom
tant sorprenent i temible cota
la grippo espanyola si aquosa
dama Litigues talent: ro que
vol dir que val molles ms
grippes del que pesa. Nosaltres
Venerem En Picasso ben
ramera: grata pintor, prodigiós
psiebleg. es féli amo de Paris .
Arni srels es pot Nantnr d'aques-:.
ta gesta un Raymond Poineare.
I

J. Saca

Converses
fil o•
lózia u es
La influencia castellana ha estat
favorable al verb estar. A ella (leyera
la tendencia actual a reemplaçar i'sscr
per estar cn frases com En aquell
moment 2/0 &en: a rasa. i en frases
con] 1:aigna fa calenta. substimides avui freqüentment per En °atol:
mommt 11,, ,nliCeitt a casa i L'aigna
es(d calenta. També devem probablament a ella l'extensió que donem
avui a l'ús de la perífrasi estar fent
en Hm de In..
Avui diem molt estem jugant. esiavrm dinant. etc.. on les generacions
anteriors dejen ordinäriament juguctn,
dimIrcm. etc. Són aquelles perífrasis
dimportaciO espanyola) No n'estent
pas segur o ; peri.) indubtablomem l'Us
quo en fern avui Jr excessin.
Qui ene feu notar que aquelles perifrasis sonen sovint com a poc catalanes fon Mn. Clascar, i ile llavors
eacO harem procurat restringir-ne fits,
practica que ens mi-evita a recomanar
als nostres escriptors, tot , pet<1, no pretenent condemnar-les en absolut.
P. Fabra

La Política
REGISTRES .4
LA PUBLICITAT
Abir tarda foro; practicats registres
simn'tanis por agents de l'autoritat ala
nostr,-s loca s del passeig de Gracia
del carrer de Bailtara. Amhhis
tres obeien al fet d'haver publicat Ver..
diputat per Borges Mangues, senyar
.1tacia, el manifest del anal dondeual
noticia fa u n e guatas dies.
resultat fon completanwnt negafin, a dir, th, sen traba cap excita¡'lar.
L'AFER PE LES SARDANE.V
El governador d4 Girona ha
tina nota a la Prensen, dient eme reStilla embija la noticia que.
prohibit de hallar sardanes als esmeril,
que ha prohibí,
essent Sitj que
cantar entes en ealarä, "ole PA
çar,lete tendenciós d'alguna, hidria&
cfonar Nec e altcrocid de l'ordre iNgtaig%.

•
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Cambra
Mercantil
Per la Cambra Mercantil (raquesta ciutat s'ha trames cl següent telegrama:
Excellentissim senyor president
del Directori militar. la(lrid.
La Canibra Merca:oil de Barcelona, agraint la inimillorable disposició
revelada per la R. O. del dia 26 d'octubre concedint de terniini per tot
el mes de novembre per a la presentació dalles i declaracions. prega a V. E. que les investigacions a
qué es refereix el paràgraf segon de
l'acide primer serveixi exclusivament per obligar a rectificar cquivocacMos en els casos de provada bona fe, ja que, el sol fet de la
publicació de la R. O. esmentäda
indica el reconeixement de les dificultats per al compliment de les
disposicions fiscals complicadissimes establertes en els darrers anys.
ho essent justes les sancions per
equivocacions ignorades. filies de la
bona fe. El saluda. - El president,
Cz.bre.
L'Esmentada Candira :Mercantil
ha sollicitat tambe del Directori, en
una extensa i documentada instancia, la derogació de l'anide 198, nimero 2 de la vigent ile del Timbre,

icii io essent això possible, l'aclariment del dit apartat en el sentit que
els paquets, capses, flascons, etc. que
portin etiqueta o distintiu, però el
comingut dels quals es vengui
detall ter unitats o per quantitats
fraccionarles sense marcar o etiquetar, quedin els dita paquets o capses
eximits de portar el timbre especial
mòbil de tiro pessetes que el dit article mesan'.

Mercats

llyouf.os e a Comoonii tlels Forrocarrils e Nora d'Epoya

Mercat

Del 21 al 31 d'octubre proppassat
aquesta Companyia porta un auglitem en la seca recaptació de pessetes 454,684'21 pessetes vista la mateixa recaptació en les esmentades
dates de l'any 1922.
De V/ ile gener al 3 1 d'octubre
proppassat amnesia Companyia porta un total d'augment en la seva
recaptaci.5 de 1 i.3,3941341 pessetes

Dr. Durän, oculista

sobre les esmentades dates de 1922.

dels hospitals de París. Viena.
Budapest, Itasilea, Friburg i
Berlín. Consulta: Als matins.
dl 1 a 1, i a la tarda, de quatre
a sis, dilluns, dimecres i
vendres. !Ida. Universitat, 31, 1.

de carn I de

."

GELATINA gallina. Alimmit poders p. r a por 501155
E. Alartionole, Eseudellers, lo.

ilolicades.

Rells

Eneara que t o ts estan un bon xic
encalmats, es pot donar una 1 rlentacit3 amb els preus que actualment
es cotitzen, i que 5011:
VINS blanca de la Cunea, de 7 a
7 i mig rals gratt.
lileni negres, de 6 a 7.
litem del C:zunit, i,iiLiicS i de noca
collita, a 750 rals gran.
1 don ídem vells. a 750. •
ldem Priorat blanc, a 9 rals, i ncgre, de 8 a 850.
51IS1'ELES, d'o a 115 0 rals
gran.
- Esperança primera, a 20 duros quintä.

Ideo segona, a 1950 ídem ídem.
Llargneta, a 24 ídem ídem.
Gailit. it 18 . 1ii ídem ídem.

_

Cl Dr. Jacint Marti

de

1.,17:6=adIgnanesi
tuterculosi. Casanova, 71, pral., de 3 a 8.

•-•111111111111•111111111111.1.113111~118.111111117

äletge agregat deis liospitals de Paris.
a ti. Consulta
económica d'II a I. ltbla, de les Flors , e. primer.

J. de Llobet Nas I Orelles. Consulta d2

Fils de F. Mas Sarda
Banca - Canvi - Valors - Cunons
20, Rambla del Cent r e. 20

Institut Quirúrgic: Directors, els doctors Emili Moragas, Sixte
Pérez, Girona, 24, principal, segona

I
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Fabrica d'IrelPERFSEABLEz
encerats, goma i seda. Adrice
patertats "DOS EN UN", GABARDINES 1 ABRICS. Preus de
fabrica. %Irnos, núm. 13 (cantonada Cena Catalanes.)

Entre l'inacabable assortit de xeviots,
meltons, gabanfities i totes les altres
classes de panyeria i folreria que te 'inri per a l'actual temporada, trobareu totes les qualitats, tots els robots
i tots els dibuixos que haveu somniat

Les mans
de la

lelefons t23 n2 12 31 A.
romemr IIRBReaRMInuRRIMBer.

ofin

El 1/ostro gran gir ens permet vendre
en condicions úniques de qualitat i
de preu.

obstant eis preus mio ptnett. i el
inereat >e Sal 1'

I

4.0

Milers de mostres
i milers de peces
Els panyos

r

BANCA, CANVI, VALORS
Rambla g ol Centre, nutn. 6

-.miel 1.4311.

IIRBBRUI••Be

Molt.

[taus i ta, S, en Ci

hi

Viga. de 29 a 3 1 ídem ídem.
OLIS • DE REMOI-TA. - Del

Pel que respecta als olis cont que
la colina es preveu que sera escassa,
i més per les darreres pluges caigades, que han inalnv5s bona quantitat de fruit, els preus en qué el mercat ha estat obert tendeixen una
puja marcada.
Igual passa amb els olla de remo:ta. si be encara tio es tenen nones
concretes de la producciii de les regions andaluses, es preven una poca producciO. cc, que fa que els Tenedora es resisteixin a donar ofertes.

A.

01~424441/~1~~1/11•Mam
›VI

Esperança, clofolla, a 18 . 5o pessetes (manera.
C4,nin, a 16 ídem ídem.
AN'ELLANES. - Superiors, a Go
pessetes cae de 50400 quilos.
Gra primera, a Ro pessetes quin
tä.
Ident segona. a 96 ídem ídem.
OLIS.-Camp de Tarragona, a
325o i 33 pessetes els 15 quilos.
AragO. de 30 a 31 . 50 ídem ídem.

t'amo m' y a co lita, a 2950 duros la
carrega de 115 quilos.
CARROFES. - Velles, de 8 a
8'5o pessetes quintà.
Noves. de 7 a 750 ídem ídem.
IMPRESSIONS.-Els preus dels
vins tendeixen a la puja, resistint-se
eis venedors a tancar trames. pub:
les impressions darreres sém que
l'exportació es Jara en Imita ¿cala.
En ametlles i avellant• s tambè.
con/ senipre. es nota una « n ma resistència per part deis vetiedu-s, 1/0

Mollar, a 59 pessetes el sac de
5 i 14 00 quilos.

E

•

Obsequi de
la Societat

de Vinci, 1 poden esser Gal, que te un bit cada dia en augment. Qualsevol que
admirades en el Museu del Prado, tan aristocràtica- sia l'ocupació a que vosK! es dediqui, senyora o sement fines, tan espiritualment seductores, tan teme- nyoreta, i per molt qu:t gusta ocupació perjudiqui les
nines l apassionades, les posseeix avui Iota senyora seves mans, aconseguir tenir-les sempre blanques,
que usi cl 5abO Heno de Previa, cread() de la Casa 311883 perfumades si emplea eqnstantment el saltó
que va pintar Leonardo

Chascos

peci als per
U11110111103
/1.1.101,1vats
de llanca I

e

•

Contra remesa de 25 eti-

quetes de les que van enganrades en el pot de la

Barcelona:

PELAYO, zo
Sucursal:
HOSPITAL, 27 i
'Madrid:

CAVA ALTA, 44
Garantia de qualitat

"Nesilr

•

l'arma Lartcada Nest.e, es
regalarà una preciosa nina
i un bött numerat per al
sorteig d'una nina de gran
tamany. Aquest sometí/ s'e_
leetuarä entre cada cent
parttcipa (lt e.
Les etiquetes pod3n
presentar-ee a les ofieines
de la SOCIETAT NELTLE,
(acanala Layetana, Al, Ha:-

celona.

asi ssimmusemmammummearnimmummaramirize °2

Es un sab6 pur, sense barreges ni adul- observara, en consumir la tercera,
teraclona de cap mena. El seta incon- que amb el temps ha millorat en duresa
fundible perfum ea monté tan intens al . 1 fragancia. El veredicte del públic és
final com al prIncipi de la pastilla. 31 unhnim en reconèixer aquestes bono
voote compra una capea de tres pastillas. qualitats.
DeMI - a

110 pies. pastilla
1 dror„tzerles. • rerfameria Cle1.- Madrid

a Ta perfumetizz

r'ml9M.95"r
.
plvendres 16 novembre 1923

Pe Catalunya
TERRASSA
La reunió del Banc de Terrassa
L'Escola municipal :-: Camió
estimbat
Dabais passat va tenir Une una
reunia d'accioniates, persones i mita
aa, que sinteressaren en la subsciprio del llana de Terrassa, i desas un canal d'impresaions, sarda designar una comissia nontidora de 15 individua, la qual, al
tarn, en designara una ultra de
da guata tindran la iniaaiú de fer
geations necessäries per portar a
el mas räpidament possible, la
asjectada reconstitució del Bata: de
;ssrasaa.
Fer,:n elegits per unanitnitat per 1
asn la Comissió nominadora, els
-s Antoni Tarras, Antoni Ar- j
Alvar Vinyals, Miguel Puig- 1
-lar Arinengol, Josep
salar, Josep Aurala Joan
Frunces: salas. F. Soler i
Salvador Calaina, Llatzer
laan Duran i Pare Amas.
-te (omissió es remara di. les quatre de la tarda.
)iumenge passat, al sala de
- de l'Ajuman/cm va tenir
fasta d'obertura oficial del
- l'Escota municipal de Mu-siatint-hi una ben nombrosa
.gida concurrència, que unigom a gunt la vasta sala.
Fast per l'escollit del programa
, , er l'ericen amb qua foren inasase/ata el, diversos números
ats, no podem nteuys de teben sincerament, a rota els
..ngueren part en la fasta.
•atinuacia, hout 'hura el titol
aa:te.saures a les senyuretes Ananta Borras, Angela Vivar i Juse;a Serra.
A cantinuaciá ens plau donar el
: vis alumnas que han estat disamb matricula d'h.:mar en el
iinit de 19.12-23.
aquests: Josep Penalba, An. ;ala, alontaerrat Comes, Mi.: Niculau, Montserrat i Carme
rißlIC15C4
.

.

Juaep GUall, Auralia Fama
Vivar, Joaep Soler i Joae-

Dissalste, a les sis de la tarttocamió que fa el trajecte
a Mara, en pujar el tros
.. carretera de Musa, en el lloc
alat cull d'Estenalles, a causa
. patinada dala neuniatics, va
ar-se d'una alçada bastant
.arable, quedant completament
saa,aat.
El, cinc passatgers que hi anaven,
aaanar-se'n, van saltar a sacra,
ant-se per miracle.
a:a:armas un d'ella, ationienat
a. Rius i Plans, de Do anys d'e:e viu a Mura, va fracturarcama. i una noia de la casa
•:- ele la carrtera resulta amb
: • aausions a la cara.
VALENCIA
:astitut d'Idiomas.--A la Unió
Gremial
anunciat l'obertura de EinsIdiomas creat per la Univera:1 cura semestral de 1923-24,
: va a inaugurar-se, es asan, d'ensanyances de grec antic
Ilati, atarla anglas. fíala: valencia.
acacions de la catedra de
ianciana san a cartee del
Ls convocatòria per a matricularas no dima a entendre que la hati alguna excepció pel que respecta
euz- de 'lengua valenciana.
—1 .passat tingua lloc a la
Uta, aremial la reunió per constitaz . rganisme regional que ha de
aras • n /- las peticions valencianas, en
a
:-ent a l'organitzacia per reata- acudiren a la asida de la Unió
tasa 1 repreaentants de la Cambra
e C :era, Federadas Patronal, Rat
l'ederació de Sindicara Agri' ...asa deis Obrera. Agents amas, Fira alostruari, Gremi de
• aizalicat Gremial de Queviuelat d'Agricultors de la Ve'tre Escolar i Mercantil, As.
de magatzernistes d'adoba,
ia
• jó de la Classe Maja, Gremi
• aess, Agrupació de contri. aucietat Patronal de pintors,
isaa 'críes, Indúatries de Manufacvn brunze, AgrupaciU Católica
is
altres de (aricter eco1 polític i la premsa.
reunia e5 tractà amplament
tia de València sota els as- sconamic i potala, cuitlant alre.- vis que interviagueren en el
1
4, a de remarcar la personalitat
a valenciana, deduint del
aspiracions que hauria de
al futur.
asident de la Unió Gremial,
alartínez, concreta rotas les
a: a a a-iona que es feren, i una vela:, aprovadea, e5 constituí una coaa s; que emprendri de seguida la
¡ala de redactar el programa de
nagatusinc que es vol crear.
dóna corn a segur que els
d'Espanya embarcaran al port
València, cand
Ata-liar/ni a Valéncia divendres,
ta lb. a les onza del mata en tren
1, Pecial. Des de l'estaciú aniran a la
asella de la Verga dels Desemparats
'ti : 2i al palla de Capitania, on ret'e les autoritats. L a reina rebrà els caps i oficials
fil r egiment de cavalleria de ViciaEugenia, del qual és coronel hokrari.
A dos quarta dc dues de la tarda
atan obacquiats ala reis per l'Ajanarrea amb un dinar de caräcter tiPa v alencia, al Palau Municipal.
A les dues de la tarda, davant l'esk atat Palau Municipal, formará el

sometent valencia, el qual sera re-.
vistat pel rei.
Després es dirigiran els reis al
port. deturant-se a visitar la Cooperativa Valenciana d'Electricitat.
Si hi ha temps és possible que facin algunas atraes visites, entre elles
l'Ajuntament.
Els reis embaacaran a darrera hora de la tarda en el vapor "Jaume I",
que ha de portar-los a Italia.

VILAFRANCA DEL PENEDES
La taverna Palau
"Arrió", justament indignar,
es plany, en el san I ralrer número , de reta en que es tingut
Tantie Palau de Pero II a la
plaça sie Janme I.
a (lana:toa: la sera ra-

DE FRANÇA

ALEMANYA I ELS ALIATS'

DE PORTUGAL

Els nacionalistes
han pujat al Poder,
quedant constituit
hnalment el nou
Gabinet

El ovent del Reich decideix cessar
totes les prestacions resultants
del Tractat de Pau

Lisba, - 15.—E1 acorar Teixeira Gomas conferencia ahir amb els capa
dels partits nacionalista, demócrata i

Fracassen les negociacions germano-aliades : Sembla que els
aliats deixaran sola França davant eventualitat
d'una restauració : A fi de mes hi haurà dos
milions d'obrers aturats a la Rho'
L'AFER DE BAVIERA ACABARA EN UNA CONXORXA

VP

dar/sació.

Evidentment; ningla no df".. e
br tr en l'artual taverna, "ano
d'ampol'es rutilants", Faulte
palau dol senyor Ret.
El val l rstatge dele nostres
Corntas-Rais. rata en robla. Cap
Ajuntament no ha fet res per
dignificar !a tunanta -palau. Ni
el cansar d'eslablir-lit una escola resta. Fa temas, algli va proposar d'ad'quirir-io por astatjar-hi una Biblioteca Pcratiar
de la Maneornunlal. Ni alai?).
Vilaframta estä en
dones. La làpida eornmarnorativa de la mort dai Rat Pero II do
Catalunya no radimaix Cl retal
e s:larga. A la porta del pa,ato,
nom de la taverna es (fit "amb
unes llotres da gut cap a on".
No diretn. rertamonl. rota din
el salmanari ° alano, qur, "de
cantinnar atornalmont en l'ostat
d'ara, mas valdria que una vantida l'endarraques"; pera sí que
tal que de hatos passades ele
boni vilafranquins prm • urin —
si l'Ajuntarnant no ita fa _ nn
tanir-lo deixat de la mil de Wat.
Ilaaortlarn qua anys rnrara era
Ilanraila la broa da fer cl nostre
Musen-BiblirdecaPeraité no pos Iria installar-se
_allí?

radical, i Velho Barreto, encarregant
a Ginesta] Machado la constitució
d'un Govern nacionalista. — Havas.
Lisboa, 15. — El senyor Ginestal
Machado ha formar nou 'M'asiera
Aquest sera constituís per nacionalistas. Les carteras sima reparta de
la manera segitant:
F anatices, Cunha Leal.
Alero estrangers, Da-nas.
Colònies, Justas Biber.
Guerra. general Carniona.
Marina, comanaant Cerqueíra.—Ha..._...
vas.

PER UN SANT ESLAU

dellte.

VALLS
Diverses noticies
A la sessia da l'Aimitament de la
setmana pastada, el regidor senyor
Ferrusola dirigí una pregunta a la
Presidancia per tal que es demanés
al públic si Iti havia alga que %lilaila:,
fer lis de la paraula. Li fou notificar
que cap persona es trobava dispraada
per a tal ¡cilla, i sitie en cas afirmatia, els interessats havien de donar-ne
avía prèviament a la Secretaria.
de vuitanta sis anys
—A
passat a millar vida En Josep Dalmau
i Rosselló. pare polític de l'acredizza
adroguer Pare 011er.
Víctima de traidora malaltia també
ha mort utt fin d'En Jaume Piara,
contramestre de la fabrica del senyor
Dasca.
— La Saciaras Laan Tennis Club.
que té un bon cama d'esports al Passeig de l'Estació, per acord deis sed,
SoCiS. procedeix a la liquidada.
— La raó social "Vallverdú. Solé
gernians" ha comanaat l'ediiicació
d'una nova serra. al capdavall del
Passeig de l'Estada, tocant al tastar fa poc obert per l'atina Ajuntamena
TARRAGONA
(CeliferéliCia de dos guarro d'onze 'le
la nit.)
S'afirma que en la próxima tes/ata
de dillune. l'Ajuntament nomenarà nau
alca/da
Hirn asseaura que aquest non/armment recaura en un marga o ap saceari.
— Dissabte vinent tornara el sanyor
cardenal per tal d'assistir a la ',rocessia que se celebrara da/manga a
Catedral amb mata/ dc racaaameas
del novenari de Nostra Dona del
Claustre.
— Ha estat nomenat inerte de La
Canonja. En Lluís Piquen
— Dcmà. a les deu de la nia sindrii llac al teatro Principal 13 primera conferència ora.anitzacta per l'Asiacia tarragoniaa,
SOC
prenent-hi part un tenor i un lad y de
la Scala de afila. i una Sopran de
l'Opera Còmica. de Paria a tras a
mas de l'emitiera pianista Smaterling.
SABADELL
El Cervantes i Granados
Ens ha cridat extraradinariament laranció que un empresari da-puesta datar anuncias la cclebracia al seu cinema d'un film ami) masita de Granados, adaptada d'acord amb el desenrotllament de les escotes. Aquest alnema as el Cervantes i el film es titau "Maria del Carme".
Atrets per la propaganda feta a bate
de la música den Granados, era faca
omplir el local, pera mima que no por
tolerar-se enganyar a la gent. i moh
mansa no tenir per !a mamaria del
gran músic catalä una miqueta mas de
respecte. En lloc de música d'en Graliados es teca una altra mena de masita. a la mtal no volon jutjar. parque
falbuc polierten faria venir una insta
de rodament de ca p en camentaraa.
Caí que un empresari, i midt
el d'un citrina arreditat com el Cervantes. guardi una gran menda (levas
el san pFublic. i el m'Odia del Cervantes
no pot tolerar, aran ami be demnstra
en sartis anit de l'estatge. en vius com a n t ari s . que /te Ii vulgui fer passar
música de segona ma per música d'un
dala mks grans mestres que hem tingut a la riostra terra.

IMf011iANT ENCICLICA

PI

DE

11

El Papa ha dirigit a iota els
bisbes, arquebisbes i patriarques, una Encíclica anda ocasita del terç centenari de la
mort de Sant. Josafat, arquabicha de Polock, màrtir da la
unitat de l'Església. L'Encíclica, que s'inicia amb les partales Eeelesiam Dei, parteix
l'alt concepto de la unitat sublim que Jesucrist, divi institutor de l'Església, volgud imprimir en la sera obra com una
de les notes essencials, que la
Íes a 'Uds visihIst i manifesta,
rota la immensa familia de Deu
destinada a recoliir en el seta
Sí la universalitat del genere
huniä. Aquesta es la nota essencial de l'Església, que resplendeix en la unitat de govern,
que es troba per volar (le Crisi,
aova en perpetu principi i visible fonanient, en el primar,
conferit a Pese, i en eh a tots
els seas successors, els romans
pontífecs. Contra d'aquesta paró, !noma anemia no ha deixat
mal de renovar els assalts, suseitant cismas i discòrdies en el
si de la familia cristiana. Entre tots els, cismas el més Metuds i dititurn fou el que separa
gran part le 'Orient de l'Ocetdent, cisma que en va hom eereä d'evitar en els Concilis ecumènics de Lió i de Florència
i que endugué amb els altres
tambd moltIssims dele eslaus
orientals per bd que aquests
mantinguessin mas qua els altras algunas amigahles ralaeions amb la Seo Apostòlica.

El Sant Pare recorda, a ¡tronósit d'aixiS, les sollicituds dels
seus predecessors per aquests
darrers, fins a Ila parcial reintegració (le la unitat sota Clement VIII, que la sancionä
amb la solemne Mútila "Mag,
nus Dominus" (1596).
Per consolidar aquesta usuta!, Déu volant segellar-la amb
santedat i el martiri, la qual
glaria toril a Earquebisbe de
Polottk, Josafat Knotizewics, del
rito oriental eslau, mort per la
defensa de la unitat de l'Església el 12 novembre 1623. Ara,
rl Sant Pare es emp alma de la
fausta oportunitat drl lora centetnari d'un martiri tan gloriós,
per alustrar la sova especial
afecció de pare sotlicitud (le
pastor saturnal envers eis eslaus orimitals. ricaltant, aqueA
gran aphalol i mart ir ihS la unilat (lo l'Església. De S'ant .Idsafat la Iletra del Papa on traca vigorosament i val/id:in/eta
la vida: la preparació a laposlitt par la unitat en la seva
pia adoleseitneitt i on la fervorosa atillesió i rígida observante:5 del rifa eslau i dol monaII e
nniso l e ferien' ti i ett .
Sant Bastir': doSpres l'execució
durara el Ministeri sacerdotal
i episcopal ami) la predicaciO,
amb els escrits, ami) tot
re d'obres benefiqurs i amb
l'esplendor de les virtuts herolques. En fi, la confirmació amb
el srgell (le la sera sang en el
marliri alarida per la salut
dols seas fidels 1 el retorn dels
Ilissiden ts a la deja del Bon
Pastar. La sosa aang fou la
4tnient Taminia d'unitat, cota
es manifastä en la erillVerSii)
delsiniateix o s orridors del tahr' lir, el sen erif • mes alt que id
de la sang (l'Atad, chtmanä 1
deManft • te la hora partid, amor
i conehrtlia. invil ant ala a: armas tia pugna a la unitat de
1 0rIle

AM el Sant Pare es refereix
amb viu sentimant a les mis'rius moralstrnaterials, de tants
de mifions d'eslaus oriontals,
eseaforens fets per alletstarlos, esforeos prosseguits amb
tots els sacrificis possibles,

Dusseldorf. 15. — En vista dc
la intransigncia deis representants de les associacions mineras, els quals sol.liciten que siguin sohneses al Rel- lt determinadas clan-sales per a la deliberació referent al litigi pendent
per a la represa del traban a
les mines, cläusules que ells
coneixien fa dies, els aliats han
donat per acabades les negociacions.—llavas.
Berlín, 15.—El Govern del
Reich ha informat als aliats que
a les regions ocupados cessaran
determinadas prestacions a
entupiste del dia d'aval, per trobar-se esgotades totes les sisponibilitats econämiques.
Com que les esperances que
es xifraven en la possibilitat
d'un acord amb Franca s'Inut
pardal, el Govern astil disposat
cessar totes les prestacions
resultants del Tractat de pau,
declarant qua solarnent podia
complir el seu compromis de
eonformitat a la base de la si'atacad anterior a l'onze de gas
tier del corren!, any.—Ilavas.
ELS INDUSTRIALS ANUNCIEN
EL LOCK-OUT PER AL DIA

Dussehlorf, 15,—Hall comengat els !l'amamante a l'Administracia mancomunada f t'aneobelga de farraearrils, de vagons
alrinanyes.
locontot,“
La ruptura deis peurpaclars

els industrials alentanys
s-originä a conseqüència el'Int_
ver arribar, una carta del Cancallar seedii'StrAerriarirt-,'-éis
qual es datnanaVa que es cara
gueasin al eisuple de reparaeions el total dols embargamanis fels durant la resistencia
paSSÍVa, iniputant-se d'aquesta
manera a los reparacions franco-belga as les despeses d'ocapació que han fet els aliats a la
(1,1
nulos Davant l'amotina

-I

—

Lasteyrie
nivella'ment pressupost
despeses
l'any
M. de
anuncia el
del
per a
de
que ve

París, 15.—El ministre de FL
nanees, senyor de Lasteyrie, tia
deelarat a la Cambra, davant
la comissió de Finances, que el
preSSIII)OS1 de despeses restaria
equilibrar. en 1924, grades a les
constants plus-välues dala ira,
postos.
Ha afegit que la reconstitti-3
ció de regions devastados exigiria encara tres anys i una
despesa de vint-i-quatre mil
milions als quals, si s'hi afegeixen .els trenta sis mil mi.
lions gastats en concepto de res
paracions en general, resulta
les
Essen,
15.—
Fracassades
Reich de no fer efectius els
un total de vuitanta mil rnilions
negoriacions
da,
Dusseldorf
amb
lliuraments de carbd i cessar en
gastare per França per compto
els
francesos,
el
Sindical,
Miel pagament d'indemnitzacions
d'Alernanya, en concepte de res
i assegurances, els industrials naire) ha anunetar. als repreaen- paracions. fent abstracció d'a-u
zilentanys han anunciat lock- tants de totes les associacions„. questa quantitat, de la suma
out a totes les fàbriques per al qua asíltims da mes seran aco- 'gastada en emprestits per a rerniadats tots els seus obrers i
'dia 30 de l'actual.
paracions.—Havas.
5110 faEls propietaria de mines aco-s em Plenis • S' ignora COM
ES CURARA EL CANCElla
miadaran tumba Ilurs obrera ran per viure els dos milions EL DOCTOR NAAME, DE TUa
Amb tot, pe- d'obrers qua estacan cense feina,
aquell mateix
MS, PRESENTA UN CAS QUE
alguns propietaris do mines a la Ruhr. ara que el Govern de
EA SENSACIO
pagar els subsiseguiran concertant acords se- Berlín &ira do
sis per atur forçós. — Radio.
París, 15.—Abir, a la Sorteparats alen els aliats.—Havas.
París el
40,000 FERROVIARIS README,
tat de Terapautiea, de París,
UNA NOTA DE LA C. DE REPASOS
doctor Naame, ' de Tunis,
RACIONS
Coblenea, 15. — El nombre de una interessants comunicació,
París, 13.—En acabar la re- ferroviaria que han estat read- presentant una malalta de eón,
unid de la Comissió de repara_ mesos al treball fins ara Fis de cer gordo, comunicació que
Motas s'ha facilitat la següent 40,000. — navas.
causà sensació a l'Assemblea.
nota:
ELS DIRECTORS DE LA CASA Es traetava d'un epitelioma
La Comissió de reparacions KRUPP HAN ESTAT ALLIBE- cerós del pit, es a dir, d'un cäns
s'Ita sellan a dos quarts (la sis,
ces, tractat per extractes enrs
BUS
i després de 'larg a deliberaciti
Dusseldarf. 15. — Segons els gans dessecats.—Radio.
ha acordat que, els represen- diarls, el Band Krupp ron BaELS MINAIRES FRANCESOS
tants consultan a llurs raspeelen i els directora deis establiMANTENEN LA VAGA
Das Governs sobre els assump- ments Krupp, condemnats a diParís,
15.—La Federaciú uniajornant-se
la
(lis,
tes Iractats
versal penes (fe pres.() el maig
eussit5 de les mateixes fins al darrer, han obtingut la llibertat tària de minaires en la qual
catan lambe reprsentats els,
dissabte vinent.—Radio.
condicional.
minoritaris, ha mantingut l'orEl consallor dr la Casa Krupp. dre de vaga general per a avui.
CAP .a LA CONNORNO FINAL
senyor Multar ha estal tarnbd
LA CRIDA DEL GENERAL
_Huvas,
— Hayas.
posat on
LOSSOW HA ESTAT INSDOS GENERALS I DOS COMANDusseldraf, 15. — El sens-er Krupp DANTS GRECS CONDEMNATS
PIRADA PER VON KAIIR
fabriques
de
les
seres
i
els
directors
A MORT
Munir. 15.—La crida del general qua fosen condemnats a presa el maia
Lossow, dirigida a l'exi,.rcit, ha estat,
evidentment, inspirada per von Kahr,
el ifflal declara que cal restablir la
intelligancia entre l'exarcit i la policht i els elements nacionalistas. Els
capitans Erhardt i i Heiss es posarien a les ordres de von Kalir a condicia que s'amnistiés els que van
ia moviment,
prendre part en el t'arrias'acceptés la participada dels nacional-socialistes en el moviment nacio,alista i sala confies la direccia de
l'exarcit balseras i de les associacions
patriötiques d'Eraludt.—Radio.
EL GOVERN DEI. REICH PRO-

TEGEUK LES ASSOCIACIONS
.111 LITARS IL.LEGALS
Paris, 15.—Telegrafien de Berlín a
"Le Journal"Itte sembla que el Goveril de l'Imperi ha concedit un mide marcs or a les associacions
militar; illegale.
De la mateixa procedència dinen
que el canceller o un represeatant
seil (ara propvinent dimarts, davant del Reichstag, impartzmts (lactar:tajona relativas a la situada a la
Ruhr i a la vora esquerra del Rin.
—Hayas.
LUDENDORE ES ACLANIA'P A

per hl que lirnitats davant la
[retara inonensa, i en ti, el desiE le participar atta) amotsts
eis majors bas espirituals,
asan els que provenen de la unitat ecumenica de l'Esglsiit Romana, a la qual Ell invita els
dissidents i exhorta lote els fidels a cooperar, cadascú segons les prOpies forees. Mes
BERL1N
que lit discussió i els estimuls
exterris, vol que s'adoptin a
Berlín, 13.—Pels carrers
aquesi fi els canijas do la per- aristocräties d'aquesta població
suassiú, del bou excluido, de l'a- ha desfilat una comitiva actamor do la caritat germanívol, mant Ludendort.—Ilavas.
segons l'exhortació de l'apòsLUDENDORF, PRESONER
tol Satit Pan, •ersuadint-se que
PRONUNCIA UN DIS.
en l'Església de Grial, cona a 1,1,1111F„
T
familia de, Dits, tots són fills CERA A L'AC'P E DE L'ENERdel mateix Pare, no havent-Iii ITAMENT' DE LES VD:TIMES
distincid de jurar o de gree, de DEL COP DEL QUA', ELL EN
GAPDAVAN'VER
barbar. o (resalta, tenint iguals
Paris, 15. -a- Coinuniquen de
tirata de ciutadattia les nulonalitals, les races, totes les 31unat que l'agria tranquillitat
Ilengües, Mima els ritus vena- completa. Al geno val Ludendorf
raudas qui . l'Orient cristià ha SO li ha conceda, Iiiherlat Inés
rebut de l'antiguitat deis Pa- iunplia, fins al punt que ha as.,res i que l'Esgldsia Romana ha sitstit i ha pt onunciat tut disvolgut compre i vol respectar:3, ruta en l'enterrament, de las
eonsecvats i defensats ami) su- darreres victimes del cap d'Esma redigiasital en /11tir pavesa. lat.—Radio.
C.1URA S'17RES'EalAN
P e rú poma:, lit reintegració d'aaquasta unitat és una obra soDimmiTs?
brenatural de Deu, cal tenir-la
iprrssid doBarlín, 15.—Lam
en mitjans proporcionals es- - mimad es que el canaellor
sent nreassari do recArror sosemana catträ el prorvinent dibretot a les progitries, sagons marts—Havas.
l'axemple del matrix.Sant Jo- EL mAttc RENDA. I EL- MARC
safat, qual, per aque,s1 initjä, promovia l'obra de la unitat PAPER.— ELS COMERCIANTS
religiosa. Tres fonts de gracia NO VOLEN VENDItE . FINS QUE
PUGUIN COBRAR EN 310NED.1
sobre:tal ural preveu damunt
les altras aquesta important
ESTABLE
Encíclica, rafarenIs als, -tres
Berlín. 15. — Fitis la sotmaseparen
tris
esquo
nias
punta
na entraut no circularan els
laus dissideals dels herolges
marcs-renda , en quant Ii fl mitaq ue més els aeost en a nosal- eient per al pagan1 val ni la Sael
culta
de
la
Santissima
OP
tres:
laris. No s'In% fixa/
Enearistia and) tot. l'esplendor canvi rasparle del marc-renda
litúrgic i la participad() deis en el marG-paper, • pub cris
s'-'" Pe" elevadissim, per !al com aquest
Divi " m miste!" .
i do pau, (turrar ha ;irritad a baixar tara
nyora i causa
i mig
1:1 que un Alar val
la veneraeld rs P érial
Mara da fa t u, Ist t1,1.gp Santfs- ( i„ nu i r,s papyr . lientreAtuic
inalastar, puix les bol!sira, i el recites n la intereeSsiö
dels sants cual amies de Den i pile sestan dasprovfaidessiare gt1:.
interees- acres perqua els productors i
o
per tan t. els t'stras
comereiants no volen vendre
sors en el Cel.
L'Encicilica es clon amb una fine a pogner cobrar en moneda
eZtlida progäria pu'' la imitar estable.
A rimpremles s'ha repre3
de 'psitgäria dictada
(• ontititiant sanee alterpel Papa Pius VIII a Sant Josarta en la bullia dc cationit- rtipt115 la imprassid (I, maresnació del Sant märtir i apóstol ríala. Denla es publicaran pariódics. — Radio.
dels orientals.
ellearil

darrer i estaven ett llibertat provisional
per facilitar les negociacions . per a la
represa del treaall. han obtlIgut el sobressehnent. El conseller da l'exp7°sació Muller ha estat alfiberat.—Radio.

M. POINCARE REAFIRMA LA
SEVA NEUTRALITAT DAVANT

DEI. SEPARATISME
Paris, 15. — L'ernbaixador de la
Gran Bretanya, lord Grane, ha rentas
al president Poincara una extensa argumentada, reforaant la tesi anglesa,
relativa a la repercusia qua taima cl
moviment separatista alemany sobre
l'es:acucia del Tractat de Versales.
El senyor Poincara, per la seca part,
ha tramas al mata-Inés de Creme una
nota refutant l'afirmacia que determinas funcionaris francesas han adoptas
una actitud de parcialitat a favor del;
separatistes.—Havas.
ELS, DELEGATS RHENANS NO

S'ENTENEN AMB BERLIN

Berlín, 15. — A la Conferència que
celebraren dimarts passat a Ber'ia an,b
els /siembres del Govern, els delegats
rhenans &manaren autorització per neanejar amb las autoritats d'ocupada.
El Gabinet i Stresernann els negaren
aquesta autoritzacia, i l'entrevista acaba sense prendra can decía.) definitiva.
El; delegar: rhenans han sortit da
Berlín, i sembla probable que la poblada rhenana es acusa oliigada a
constituir-se en estar capaç de negociar arias ets atizas i crear una mena
d'estataam p on analeg al de Latein-

LA PREMSA FRANCESA 1Ef.
RETORN IlE L'IaX - KIIONPIIINZ
Paris, 13. — Ocupant-se (la
la sessid quo eelebrarä avui la
Confereneia d'ambaikadors, que
no va poder ocupar-se ahir de
la qtbestid del Mora de l'exKronprinz a Alemanya a causa
%le. no laven timbal als ambaixadors les instruiteions ds Hora
(Juraras, din "Le Journal":
"Avui ha d'ocupar-sa la Con-.
ferénoia (TAinbalatides (le la
qüestió dalicontrol militar.d'A,lernanya i de la dol Kronprinz.
La perspectiva del retara del
Kaiser, censelüdtIcia lógica del
retorn del Kronprinz, indita).
Marinara! els inconvenients de
qua continnitt • les tergivarsaMons. En tot eas, el govern
flamees ha fixat asees derisions, Estä resolt a portat
l'assumpte ami) tota l'anemia
qua s'imposa. Considera absalutamant indispensable dirigir

Arenes, 15.—El Consell de guerra

d'Eleusis ha condemnat a mort a dos
ganarais i dos comandan:s., i a importants penes de presó a alguns oficial; de graduacíons direrses.—H3dais de graduacious diverses.—Havas.
a
.

OBITUARI
Londres, 15. — Telegrafiert
de Gmunden que ha mort el
duc de Cumberland.—Itatas.
l'ocupació d'Hamburg
i en ras necessari la d'impora
tanta centres ferroviarts a l'Estat de les zonas del Rin. EI g a
a les alee--bineträapóxm
cions, no voldrä llançar al pais
a aventures militare o navals
de massa extensid, paró el par-fit que as al Poder es presea¡aria en mala posició si llagues
deixat quo els Iloenzoliern recuperossin el domini sobre Ale,
manya sanee resoldre's a cap
intervenció eficaç.—Havas.
LA "XICAGO TRIBUNA" 1
L'ACTITUD D'ANGLATERRA
DAVANT LA TORNADA DE
L'EX-a:RON PRINZ
París, 15.—LaL "Xicago Tribuna" escriu: "El Govern anglas ha
comunicas al sea ainbaiaador a París que la Gran Bretanya no prendra lana en cap MCSIITO dirigida contra l'ex-kronprinz, i no protestara
contra la tornada eventual de l'ex.
Kaiser. El Govern anglas judica que
, d'exercir una pressia sobre Alentada aliats no poaseeixen cap maja
//ya; l'ocupada, d'Hamburg
o de Francfort pela francesas no
obligarla a Aletnanya a expulsar
l'ex-kronprinz.
Per la seca part, Mussolini no vol
prendre part en cap operachi militar o naval dirigida contra Alemanya.
Balgica, despras del comunicat
nora:marica fent prevaldre ct dret
deis pobles a governar-se per ello
mateikos, reserva les secas decicions i anuncia que no diapasa de
per 51 novas ocupaciona.—
z
Radio.
ANGLATERRA I LA QUESTIO
Paris, 15.—L'ambaixador
glaterra a aquesta capital ha retas&
instruccions del sett Govern relativas a les mesures previstas per la
conferència sa samaaamaars ama
motiu de, la tontada a Alemanya
l'ex-kronprinz i la negativa del Reich
a qua es reprengui el control militar
iateraliat.
L'Agancia liaras te noticia que
Inglaterra es nega a .associar-se
Ist gestió dala aliats relativ a a l'eakronprinz i l'ex-Kaiser, pera que
Frenara part en la 'gesta") encaminada a la represa del control militar

st ilarlin 1111 ultimälurn eategbria amb Pamema:a da sancions
preeisos. M. Poineard desitja
saguramant veurr ro ms'afrrma. la solidarilaf interalintla.
Solatnretl en t . ! ras (VIO reAllibtS
nna areid ganara!,
ealltria ralear , IPs conserailaneili‘ (Pa1 , 13.011rlan resultar del
dret . inii, , gabl,mmo. tallen
.1,ot5. vis a islam I s d 51 Traetat de
i'Veru ialles par s'atila] . per la sera ¡atoara execucid,"
"Le, Malla" aserial -L'estoIi que ha fit IC Govern britatic de l'assumale ituel re/
deniostra la inipor-s
tantita: 'en3,3 II . ttórta. Es. ittimrs's& •
hie no sostettiettilliptätunt
com per
sancions
orn

interaliat, si bd s'oposarà a

tota

sancia.—Havas..
TOT PER .ALEMANYA
DECLARACIONS
DE L'EX-KRONPRINZ
Oels; 15.—L'ex-ktotiptinz ha declarat 'ala 'periodistas 'que está dioposat a ier el possible i
Croperar a l'engrandiment d'Aleinanya, que, ha de recobrar—dlgui

—la importancia que lineé te tuvo
reeents.—Havai.

•

DIvemtiren si!) nOveribtetr.1

á.talvig INETE0hOLOG1; DE CATALUNYA
011a 14 n'GtVombro do 923
a. ' EITUAeIG. ' ATEIGIrPER2A GENERAL

111031.A
•
LA VETLLADA DEL NOVETATS
'Mane rahir tinqué /loc al tcatre
de Novetats la primera de les vet-

Ncppach-Kleinscoths a Conti-Happa,
7-5, 0-0.
Guasch-Munk a Vizcaya-Garriga N.,
per o-o, 5-7, 6-2.
Sta. Mantet-Olatio a- TarrucHa-Rosho, per 7-5. 4-6, 8-1
Kreuzer a Slip:tren. per 6- 1. 0-2.
Flaquee a Hoppe, per 6-o. 6-2, 6-3.
Elaquer-Gotnar a Sarró-Colomer, icen
o-o. 6-2. 6 - 2.
Kherling-Rorheh a juanico-Sapresa,
per b-7, 6-o, 6-t, 6-1.
Relly-Neppach a Tarruella-Fabra,
per o-e. 6-2.
Neppach - Kleinsroths a GuaschMunsk. per 4-6. 6-o, 6,.o.
De tata ells cal ?retire la conseeüencia hom admira la gran forma de
Kreuzer i el formidable joc de Eche'
bog. que tindra un digne c.ontrati antb
co Elaquer, que cada die juga amh més
enipcnta.
Ordre de joc ¡y e a arai
A les dcu:
Rarher-Olano.
Kleinsroths-Tarruella.
A !es tatue:
Srta. Munl:-Sria. Relly.
A dos quarts de ¿otee:
Xerling-Juanico.
i Sindreu-Tarres.
A les dotze:
Srta. Marnet-Olano i Sra. NeppadeKlemshothrs.
tres!
A dos quarts
Flaquee i vencedor de TartmellaKleineroths.
Kreuzer i vencedor anterior partit.
Farnés i Kauf ;mata
Re:Ny-Re:Ny i Fontrodona-Kehrling.
A dos quarts de quatre:
Srta. Marnet-Terras i Srta. MarnetPuig.
Srta. Torras-Flaquer i vencedor del
mixt de dos quarts de tres.

A LES 7 DEL MAT L (Obaerracioaa d'Europa,
Nord d'Aldea i l'Atlázatiz, rebelde' per telegrafie
senas te):
Les altes pressions de Canáries s'internen a la Peniniula Ibérica, produint temps generalment bo, mes
antb algunes boires al centre.
EIs temporals a Inglaterra continuen essent forts,
i les pluges generals a Alemanya.

ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA, A
LES 8 DEL MATI. (Observado» de la Xallra
Meteorológica catalana, pum:ladee per telèfon):
El bou temps és general a Catalunya, observant-

se hojees a la Plana i a gran pan de Lleyda. La temperatura máxima ha estat de 19 gratis a Flix, i la
mínima de 5 graus sota zero a Puigcerdà.
Caudal del Segre a Cantarasa, 33 mores cúbica per
segon.

hades que té en cartera el conegut i
popular organitzador Joan Elias. i en
la qual s'havia de disputar el campionat dEspanya del pes mosca. cutre els
¡o yes i tenis púgils Alber(Gonzaki
i Tomás Cola-campió i challenger, respectivament-, en un combat de deu
rounds de tres minuts.
El teatre, encara que no s'empiema
del tot. presentava un bri lant aspecte.
Eaportivament, la vetllada tinqué el
seu èxit força remarcable, i el enhile
que hi acudi no sorti pas defraudzt,
ben el colmad. A despit del que deiun
els programes respecte la celebració del
campionat espanyol. la Federació
Boxa. tenint en compte la no compareixença del boxador Cola al pesatge
oficial. determina. a darrera hora. que
aquest boxador perdés el seu titol
chal coger, i, per tant, no havent-hi
(ballet-leer. no hi hagué 110c. és clar,
a disputar el campionat del pes mosca,
de faisó que aquest combat s'eh:cola
seise posar en joc el titol de catnpin.
La nava fase del combat. peró, no
a. VENTS SUPERIORS, A BARCELONA. ( Sondatges de ratmostera 'lime, a les 7 del osad):
deixa de tenir rinteris que de ra:tra
manera creiem que hauria M'eta, cae
da dos púgils compliren bé el seu comes. malgrat que no saberen despertar
l'entusiasme del públic, el qual seguí
OBSERVATORI METEOROLOGIG DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
els incidente del match amb una cena
Hores d'observació: 7, 73 i e8 hores
indiferencia ben manifesta, car de
Barinnetre a zero i al nivell dc la mar: 7612, 7622, 7634. - Termennetre sec: 103, 153, 13'3. bell antuvi el campió porta sempre
Termennetrc humit: 8'5, il'3. tot. - Iltunitat fcentéssimes saturaciól: 77. 58, 64. - Direcció del
la iniciativa de l'ame, pegant bons eravent: N., SW., W. - Velocitat del vent en metres per segon: 4, 1, t. - Estat del cel: quasi seré. - Chas xets rresquefra a la cara del seu adse de núvols: cUmuls, alts - cúmuls; nmuls, cirros-su-ato: cirrus, cirrus.
versad.
En Cola, durant el segon i tercer
Temperatures extr unes a l'ombra
round. encaixa admirablement, sobreMaxima: 17'4. - Mínima: 85. - Mínima arna n de terna: 68. - Oscillacieí termométrica: 13'9. tot cl tercer, en el qual en González li
Temperatura mitja: 12.9. -7-- Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del ella anterior a les 7 hores del dia
callad una serie de directes a l'est()de la data: (io 'intime:tres. - Recorregut (lel vent en igual temps: 133 (titiló:in:tres
que
li
znac. en un magnífic cas a cos,
PILOTA BASCA
valeueren alguna aplaudiments.
Diumenge tindran Une els priEn el round Sisé. en Cola, després
mers partits e tel concurs copes Creu fulla, Tamarit, la pedrera del Med'una bona serie de croxets i algun
senyor alcalde s'estima mes que les
Roja (le Barcelona.
dol, torre dele Scipions Tarragodirecte, colloci un ferm "uppercut",
DE LA que es facin ho sigui(' per escrit,
Les l 'arenes que prenen part en na.
ente à no ésser per la bona forma cm resmentat concurs són les següents:
signades, car un animint perd en
• ••
qui es troba el campieí potser hauriem
gran part el scu valor.
e. Escudero (E.)-Mas.
El Grup Excursionista "Montean"
vist quelcom d'inceperat...
a. Larrantendi - Barguiló.
NO ES TROBEN REGIDORS
AVIS
ALS
TENEDORS
ha organitzat per diumenge viuent
Comenea el seté round i en Gonza3. Arana-Rovirosa.
DE R. O.
D'OBLIGACIONS
una exeursió al turó (lel Montean,
lez ataca durament el sen adversari.
4. Jautua-Palniada.
sola el següent itinerari: .Terrassa.
Coto saben els nostres lectofs. des
Queelant encara a la Secció de Cairaanifestant-e netament cl sen
Ferrer-Ola/tic/1dt.
5,
I.a Nlola, Santa Agues, cova del xa de la alancomunitat Miles suple- (lel viatge del senyor alcalde a 'Manue conserva fins al final del combat,
6. Balet-BO (J.).
Drac, Els Obits, turó del llonteau, tienes de cupons per adherir a les
drid hi ha la l'acució de nOntenar,
¿ciprés del qual va ésser declarat ven7. Rigau-Garcia.
, cova Simanva, bien del Llort. Cas- obligacions de l'emprestit de non
(le R. O., tants regidors cont regidocedor per punts.
8.- Pons (j.)-Sunyer (C.).
tellar i Sabaelell. Sortida, a les cinc
rico vacants Id ha. Ara, aml,
milions de pies. (le la DiputaciO ele
ELS ALTRES COMBATS
O. Be, (A.)-Amat.
del mati, per restació dels E. C. de
de la mort del senyor Julia Feliu,
Barcelona sla interessaf novament
Despees crefectuat el sorteig per
Puig-Gouy Ciclone. en un quatre
Catalunya.
que ja són vuit aquestes vacants,
als tenedors de titols eraemest cm/mande. feren una veritable batalla. en tal de decidir els que han de jugar
scnihla que aquest nomenanient es
préstit la necessitat que passin 1.er
la qual tole dos adversaris posaren tota diumenge, resultaren els següems:
DE FORA
creu més urgent.
Ecsmentaela Secciú (le Caixa per
la sane per guanyar. Puig, el qual ens A les onze:
Aquests regidors ele R. O. eran
fer-los reinesa (le les esmentaeles inREUS
Escudero-Mas (ecrinells).
demostra conèixer millor el ring, fou
els tinents d'alcalde i els presidents
fles (le eupons, mitjançant la preFerrer-Ohonendi (blaus).
El Comité provincial, que va
declarat vencedor per punts. després
ele Comissions. Els senyors Par i
A les dotze:
i que te la desauteu-itzacin de 22 sentada dels titols uriginals deguerute combat admirable que permeté paPnigmarti continuarien, es din. osLarramendi-Basgrmú (verinclls).
Clubs deis 31 federats, contra tot i dament facturats.
tesar 'a gran valua del nom boxador
tentant els seus carrecs. El Ileic de
Balet-Bó
(S.)
(blaus).
per
(lamina
ele
les
protestes
deis
que
• Ciclone.
>bebe municipal, que actualment ocu' reté representar, ja ha ¡en:mi:Lit
Sermielarnent rugen al ring en CuenEXCURSIONISME
pa el senyor Teixidó, l'ocuparía un
calettelari
per
jugar
el
Canipionat
ca 1 Mural!.
itlire deis actuals regidors.
El Centre Excursionista de CataprovinCial, ordres que beim preven
En un sis rounds magnifics, veierent
lunya celebrará avui , divendres, a les
robalo?'
aquests dos boxadors completament deu ele la vetlla una sessió extraor- que han d'ésser desateses, preveient
irmalats en Ilurs ataco i esquivades. dinaria, en la qual es donará una desqualificacions, i la cosa s'emboliCuenca. con, a hnme mes "'radie, no conferencia descriptiva d'una excur- cara ele tal manera, que l'afició al
la iß a
futhol registrará un descetis llastis'ex:n.5a pas gaire. fent per aquest nossió pels Alps italians per la regió
/mas, quedant sols el recurs, (le en
'in un cornhat mediocre, i no estigué dels Ilacs, i per les principals ciutats
gres a l'altura que d'el era d'esperar. de la Italia septentrional que poden lloc de presenciar exhibicions de inc.
S'EMPORTEN ELS GENERES
)d itran. pel contrari. pega borle cro- visitar-se des de Génova fins a Ve- contemplar /lunes haixes i eixorques
AMIS UN CARRETO
entre el Confite que vol ésser, i el
xets i algun remarcable "uppercut".
necia.
que és, ten el qual podrá hacer preA la Imantada d'ahir es comete un
Malgrat, perei. el han compnrtamcnt de
El text ele la confcracia esta esvist el Regional, arranjant-ho amb
robatori en el magatzem dels senyors
Murall, els jutges dec'araren el mdtch crit per un deis més prestigiosos esoportunitat, puix aquest plet no
Romagosa i Companyia, al carrcr de
tul. cosa une, a dir veritat, foil del criptors italiens, i m'irà illustrat per
slauria ele sostenir per mes temps,
Dipulaciú. Mun. 127, (tue palesa una
ruin del pahlic. que ¿aquesta manera una nombrosa serie de projeccions.
mentre no sigui fet per fino detergran doch (le tranquillitat en els seus
El senyor alcalde, abur, parlant
El Centre Excursionista de Catatrolià la forma mis a propósit per
ininate, la qual cosa fina encara mes autors.
amb els periodistes, els (ligué que
lunya es complau en invitar (l'una
premiar l'actuació dels dos púas.
lamentable...
Els Ilactregots-sembla que tiren des no Id havia cap fonament per aquesta
El tercer comhat atta a farree eles numera molt especial la colònia ita1)itimenge vinent el reserva del
-hagurrett de fer un foral a la paret not icia.
vas boxadors Urtasin i Brown. aquest liana resident a la t'ostra ciutat,
Reus Ihiportiu jugara un partit
que separa el magatzem (le l'escala, i
perquè assisteixi a resmentada con¿arree en suhstitució de Roca. car
amisten. ancle F.\ tenett F. C., de 'Eurun cop dins s'emportaren nontéS que
ferencia.
darrera hora es nntificà que aquest attosa.
•
•
•
216 dotzenes de mitjes i mitjons de
leta eslava indisposat.
TARRAGONA
Al saló dexpeisicions del Centre
seda i 11 peces de "tricot", tambe de
Aquests dos plomes feren una huila
AL DISTRICTE VIII
Per ordre eld t'omite Regional
seda; tot !ilegal. unes 12,0(10 pessetes.
força interessant, particularment Fu, Excursionista ele Catalunya s'In(
El
tintad
d'alcalde del districchau
i
suspes
fins
nova
e
inaugurat
una
exposició
de
fotograq-dre
els
l'er
acabar de rematar lin obra, ols
tasun que, com sempre, es demostra
te VIII, senyor Campanya, en couce.
fies, en la (mal figuren les obres mes partits de Campionat de la provinvisitants obriren la ts e rta del magatzem
expertament cientific i noble: potser,
cia de Tarragona.
i ITlull un carrete( (le propiriat (le la pliment d'acords consistorial:. i d'oren alquiles ocasions. massa nob:e. Aix(i triades dels socis de la secció
dres d'aquesta Alcaldía adverteix als
Ens estranya moltissini aquesta
casa s'emportaren tranquillament
fen que la seca victòria, per punts, da- fotograba, pel qual inotiu
propietaris d'estables de vaqttes i cadeterminació (le) Conlite Regional,
mercaderia.
apareguts
timen en Brown, fus molt lleugera, te- tecla exhibició ofereix el conjunt
breo, del elistricte, que per tot el dia
mes perfecte que en materia fonigraper mian estaven conformes ande el
Feos van saludar ami( melle d'afecte
nint en campee que a no voler perdocalendari fet pel t'omite de Tarra- a uns pale:ce que trchallaven per allí 31 de desentbre próxim han d'estar
fica mai co ella exposat a Barcenar tant la vida al seu adversari potser
eh(
dits estables trasIladats a l'extra.
lona.
gona ijiucesu tots ele Clubs que Di lia- a l it vora i (me els prengueren per
hauriem vist una victória mes neta i
raeli, establert per acend municipal
L'exposició restará oberta al pa- riel( de prendre part tinent e els ninivems do la casa.
mis decisiva.
hile tots els (lies lencero, de nou a receles que van ireparar el cop
Abans d'aceitniadar-se del magatzem. (le Eany tono, i ele no fer-lio iniposará
En quart lloc s'exhibiren els bata- una, i de (matee a vuit, i els dies de
el máximum de multa que perineten
d'estau, puix deien que l'actual Covaren provar d'obrir ;'arca. perit
lladora púgils Arnau i Tomás, del pes festa, tronze a una.
les disposicions vigente.
inite va presentar la i que
reeixitit, dedicaren Ilurs energies a rewelter.
• •
aquest no estara tactiltat per formar
helear els ca'aixos. etrutortant-se'n ty)
Sens dubte. el vuitè round efeetuat
MULTA
Per a diumenge cl Club Pire:nene (. 1 dit calendari.
pessetes. Testinnui de llur gesta. varen
per aquests dos boxadurs ion el millor Catala sortirà d'excursi ó al Castell
l'er la l'ostra part, elesitjariem que abandonar diVer , c, cines de -Maui.,
imposat una multa
combat de la nit, tant per racometivi- ele Colaina i Coves del Colme, fent aquest esta( de coses i que
de 5ei pessetes al propietati de la
brar"; segurament que per oblit no
tat com per l'enlodó que despin-ta ja el segiient recorregut: Palau-Soli- ben aviat es poguessin celebrar els deivaren la tarja.
casa m'ollero 32 de la placa de Seitedes del sen començament.
tar, Sentmenat, Coces del Contte, partits de Campionat, i sS passant
cada', per tenir bruts els dipósits
No cal pa: (lir que els Iladregots
el
temps,
i
ele
que
lio
sentirieln
Castell
de
Cuanta,
El
Farrel,
CasHe d'interés 1. .si per altra cosa
no han estat .ttrapats: Per les eiretuns. d'aigua.
per la incógnita que representara 11 tellar del i Sabadell, sortint rient els veritables titicinnats.
'ancles eme riidegen aquest robatori
latunaslic F. C. elle anUttrentrie de Tomas. del qual s'esperava a les sis del mati per l'estudie del
sumida que Ilurs autnrs han d'ésser
vial per diumenge %atleta un partit
una actuació brillant que ens recordis Nord.
mateixos lote fa unes dies s'introdui• ••
entre el seu primer ennip i el Cerles seves pretirite› lluites en les raes
Yen en p'e ella a una joicria del correr
vantes, ele (astelle e,
El Crup Excursionista Marathon
reunions de l'A. E. P. Mes net ton
hdai.
La SecciO ende-ti-dile del Club
{ara diumenge vinent una excursió
pas aixi com succeiren les coses. 11,11Cinitlindie, a t'arrue del qual corre
dicapat, potser, per la ferida que, en a Sant l'eloni, can Carbeenell, Font
Organitzada per la Comissió Pr(I
Eorganitzacie• deis tainpiona's ele
un cos a cos, ii causa Anean a rull del Profit, Culi de Santa Fe, Foto
Foment de la Sardana del Centre ExCataluil ,n a de Cross, estä vial-cuata
ele can Corts, can Cervera ele Dalt,
esquerre, durant raferrissada Iluita.
cursionista Itafel Casanova, tindrä 110e
tierra d'En Berenguer, can l'alto, i un fort equip per Iluilar juli11 els
Del
sigui perque materialment fou aeinraal Casal ele . l'Orefú Gracienc dimitenequips que presentaran els tenles
Breda.
lat continuament pel seu adversari. ro
ge. a la nit , una extraordinitria audi1.1oc sIe reuniO: Estació dc Eran- lie Barcelona. per emportae_se ei tan
1..1 1NSPECCIÓ A 1....\jt-N.r.\Tomas no pegué sortir-se'n victoriós,
coliejat titeil.
ció de sarelatiee a carrec de la e' Ida
encara que feu un bon paper, escol- a, a les 315 del inati.
:U EN T cam EN ÇA AHIR
El Ginulástie ha inscrit, amb tal
"La Principal Barcelonina, la qual
as.
tant force( aulaudintents que premiare::
Allir
al
matí
CO
'notita
els
m'Ibas
atletes;
entre
elle
constituí
la
Comisdesgranará el segiient prog:-aina:
El Centre Excursionista "Rafe!
la sera encertada tasca.
figuren
Lleirens,
recordman
ele
casió
inspectora
de
la
gestiO
ele
l'A"Rainionda". Serrar; -Caricies",
L'Arnau lambe acula malt hei, essent. Casanova ha organitzat una excutjuntament, formada per tadvocat (le
talutiya del martell; Nin, campiO de
cens; -I.a sardana do
Boles:
siA
per
diumenge
a
Balenya,
TarraIi molt merescudament concedida la
l'Estat senv(ir Marceli Herrero, Her"Saltiró (le la cantina". Bou; "El
elell, Santuari ele Puiglagulla, Castell Catalunya de pes: JIrei, retnirelinan
vietOria per punts.
rero. sub-director primer del Conde Cid:di/ny:e del xavalot; Forcadell,
cavaller eitatnarat".
Nlanent; "La
de Salescleures, Sant Juliá de
Els arbitres Casanovas. Munich 1
tenci;is, el tinent coronel d'enginvers
eantpió ile Catalunya deis salte de
Santa Espina", 'Morera.
torta i Vida
Rizzo actuaren encertadament.
scilyor Francesc Galcerán Ferrer i
!largada.
1.1rm de reunieí: A (los quarts de
el secretari :del flu y en/ civil de l'aNord.
ALMOSTER
TENNOS sis, a restació (lel
leen-1a. senyor Edite l'eyrd.
• ••
Diumenge el canip que el E. C.
Sendila ente entre els propissits ele
EL CONCURS INTERNACIONAL
la C
hi ha el d'obrir una inDiumenge vinent l'Agrupacieí Ex- Almoster posseeix al cansí deis CuEL LECTOR DIU...
DE PO MPEIA
mus juga un interessant partit
fin-film-je', pública per alguns dies,
curajonista "Júpiter" realitzara, una
Ahir cs jugaren els seguents partas:
entre
l'Hèrcules,
equip
reserva
Iel
n
amb l'objecte eme, ele parienta o per
excursió a la Polda dc Claramunt,
LA BRUTICI.1 ESCOLIA'
Olano guanya a Munk, per 6-3, 4-6,
Reps'lleportiu, i el primer local.
eserit, pugui l'opiniO pública de BarCarme i Capellades.
6- z. 0 - e.
Podria saber-se per qui les antes
El
partit
fea"
dels
milliers
que
s'llan
celona cemcretar eärrecs :contra la
Sentida:
Estad()
de
la
Riera
de
Tormo a González, per 6-3, 2 -6, 9 - 7,
de la Facultat de Medicina no són
jugat en aquest camp, i sortiren vengestie, eme fins ara ha imperat a la
Magória, a les sis.
0-3.
mai netejades? Pealett estar segurs
cedors els nostres, per S a 3. • •
Casa t'ontunal.
*
•
•
R.ellr - Ftelly a Fabra-De Bkmay, per
que els (mies que les netegen ser] cls
L'Almoster 'era compost • per 1.1eEl senyOr Alvarez de la Campa,
El
Centre
Excursionista
"Roda6-L
estudiants amb Ilurs pautabais i amerat E., TM!, Angles 11, "hueles III. requerit Per les preguntes deis pemon"
efectuará
diumenge
propvi.
Tarrnella-Noblata a Mir - Andreu, per
ricanes, i amb aquests procediments
Angles I, Llevat E., Sugrauyes P., riodistes, digne que animéssin el panent una excursió al litoral tarrago-41n4;4i. 24% 24. 62.
encara 110111és es netegen els bailes.
SUgranyes J., (Jarcia, l'ore i Lle- blic perytte'anis a informar i a fer
iwitelly a Sta. Patea, per 6-2, 6-a. ni, sota ritinerari que segueix: Alta- vat 'J.
denúncies, per() que siguin justes. El
T. V.
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ELS EMPLEATS DE BANCA 1
1301ISA
El Enfulle directiu del Sindical Llittre Professional d'Emideal); de Banca i Borsa assaM e nta a tots els adherits que
V.1seenthlea anunciada per a
ha esta! ajornaela, r tal
de peder l'ealilzar detet ruin:teles
gestions relacioniteles mal' la
JIMII

/tova orientació que ha die donar-se al Sindical..
UNA VA(1A
Estan en vaga a Rubí Os contrainestres 1 ajudants de la fa"Vapor Nou", propietat de
Joan Berfrattel. L'afur sernb/a

que ha estat motivat per haver
acomiadat un (Anee a filial. al
"Iladium", pel qual mohán tots

els evos companys han cessat
el treball, 1'0(11 tarabe els de la
fäbrica "Can. Alzarnora", que As
del rnateix patró.
RECTIFICACIO

La Corporacid (:eneral de
Trehallaelors, Unie• de Sindicats
Llietta . s, ha fot pública la nota
segii o Ul i:

"Intoressa a aquosta mirporació reelifiea e, el' manera clara i categirrica, la noticia (lile
:g ibe° la cleteneiA deis germans
:l iman ha publiont recentment
"El Diluvio". :1,firma aquest
diari que els pistolers gerrnans
Sinion formen part del Sindi-

cal Llam e ; i pel que a nosaltres
atany, m'ilion afirmar que els
dile subjectes l'oren "expulsats"
fa Trae de temps de la nostra
eerga n itzaciA por Illtr pessima
conducta, i nellitic perquè värem
saber que actuaven ele confidents dins del nostre org.anisno. I.a (mal cosa foto ronstar
perrito% Popini6 säpiga a qua
utendro's arob aquestee "humanes i caritatives informacions"
i la forma que actuen els SindicaLs Lliures."
UN 31ANIFEST DE LA DEPENDENCIA
Frdlerueh .•
bopondonis
de Catalunya ha dirigit
segiient als dependonts de
Catalunya:
" 1 lava n 1 de eir cumst ;mojes,
les ('cl nsoqiiencies ele les quals
a fee e l. e n poe un igual els elivers o s nuclis sorials deis polde•s.
As un liettri • rw, a bits els que
gen aquells moments HSSUMP:-

xon Ii reeponsabilitat ele rejeroeertlacid .l'un nueli social determina'. donar O coni e ixe e r . la seva
posiciO relacionada ;ende 1 n IS esdoveniments que les hagin motivados. Per(' de la mateixa manera que eonsidorem aquest
droire, dissentiin ele tots aquells
altros nuelis que procipitadamont es Ilencen, l'onelornä roatoix d'una oorivulsió. a definir
act dude que Inedtes vegades, por prematuros. determinen posterieers roolificacions.

he:Tortera als princMis es¡mollea,: el Cornit(' Executiu do
Le Fodorarieí de 1 )epende/11 5 tle
Cataltuiya.
s'In' voluta aVel/çae Iii • eciltilallt-Sit
a realit zar

cap itionifestacid que 1)0ga...e
s'unid:1r •sser fruit d'una passatgera impre e seionahilitai moolentiinia.--teet i saber eise
(pie eocriii d'essee inialificat di.
parsItnonilis - por donar a (.0111.. iX1 . 1 .
púldicantent
tots ols
seelors
dol nostre pelle
i mutilad:trineo)/ ;1 la el1m.;1-1e,11cia Inotrantil catalana. la pei_
>trió quo 'CdVerS el, (.sdi
1.csI.11
panyol dia 11 do setenibre
ha de Colleelle.:Se (sl nueli social
quo representa la Feelorat•itri.
1:1 mosteo douro h vonim a
conlidintelliar aVIli.
eferles del eup d'Estat
van fent la so y a "M'a: i aparM'II-nos personals prejudieis eh. elnione: que la ' ,ostra tu l len posició elavant l'aetual
_
ha
gim de convulsiei ¡aditiva
d'esser (runa SPIT110 i IiimlilaIi expectacid, seguida a(ities_
1:t. perli. d'una aelleada doren_
..a de . 1 ' ' 5 los 0 n 10q(b...(... quo
(essenyadailti t tlt lii n:s solit la ele,pendencia de comen-, ' • •
• i de les simpatice quo .1..11
haver do lente por la nostra
part, 11. 1 t0 obra itne en l'oidce
seltilda essee regida por
Illts bäsics
d'oquitat i
Bollos ats ja ded dom . (' quo les
('le I'detsl-liuuu'ic'e ilnposen. bayeta

de circuinecritire'ns rärea
eorial del nostre velamen' i

a tots els (iepende:tus
do reunen" i ele la indústria.
Un esguard retrospoet in a
l'obra roalitzada lwr la
1 ).. 1 ,0 11dOnt
els mutis
continuen coaterialitzats. reria

( n 011 cs coosequencia
ib e la beVil i1010.1'110.;11)iiiitZaeit5
Iota espiritualital; decepció determinada per no saber V1.1114.11 ':up efieäent imIltiornalbera.
Perie per part .Euquelle dependen' e que os troben en una si-

t 'Jachi espirit tia Imettt . (l'osada

i que els perniet ventee 1•11
organitaaeid quelqu'u
nies que la possessid Iliet; o
mettys efectiva de l'utillatge per
a la satisfacció materialista,
111.15i ra

que sempre es momentänia,
aquest esguard eta mostrad
una vegada Mes, la cabdat Un_
portäneia de la nostra organit,
zació, de l'obra realitzada, i
la que está destinada a propi
sor i a portar a termo.
No volem repetir avui, tot I
considerar que no seria ende,
hades, ço que en rordre
i consegüenlment en el m'oreo.
sional volem, aspirem i letvo.
quem. Els moments actuare eas
econsellen a remolco ais
tres companys a la publicitet
que, de la nostra ideologia se.
rial, com a classe 1 Coln a nu,
eli o estament social, bayeta
realitzat en ocasione passados.

Chrn a fet concret i d'a-pi.
!me ló immeeliata havem ti.' de
quelcom de ço que de l'Ass:ffl.
bien de Terrassa celebrada d
die, 5 . de setembre, Va heredar el
non (*.omite Executiu. Aqmdla
assembelea va donar-nos con, 4
herencia un Progelttna peti'.
programa COrleenitraVa
tut un passet per assolir la colb
questa total i definitiva d'un
unmediat. Punta (le eoncen'ta..
ei.; que per incioure tots ..114

una asplració de justicia a,„
la nostra classe burlada, has
d'ésser realitzaales.
Nosalires venim, dones, pe
procurar donar complimerlt a/
mandat aseen/idea,
en la confiarlo que screel
einparate sempr e . ' antb una es.
tricta justicia: 1 si aixi As. la
dependencia gaudirä de loto
aquello nitres que se li tenen
roneguts. Però merqué nosaltres
poguem reeixir arnb el corah
irnposat, cal que pensin be 1.4;
ots dependents, cal que medita] be els dirigente de les Aosociacions federado:, la beca

que això representa, superlati.
vament avui, que la contento
no poes prejudicis limitaran la
dinärnica del nostre ideari.
si allir. per Passolirnent de
les nostres justissimes aspira.
eions. que quasi se e mpre 'aves
negaven, era necessäria una aeci.i continuada i assenyaela,
avui In e m d'adjuntar-hi a Inés
la imprescindible,' obligació de
1;1 disciplina rol-lectiva, intensif icant la ne,strit aecid ocde ta 1, ear
si no és aixi, serä ende/Jadeo i
possibletnent correrent el porill
el..1 naufragi en ntig d'aquesta
roa r social, les aignes de la qual

eerit orgult de dir que stin els de
t embuten" es.
Els prineipis . que impulsen

i'tdeaij -de la Eederac0 de De.
pendents de Catalunya, que as
serii orgull el dir que eón els de
ta Maliense majoria de depeudents do la noslra terra, eso
ajuden per tole la noetra tasca.
La poguérem començar alar,
quan en neig del brogit, enlItiernad.er i desorientador a la vegada. deis elements( quo tot ho
eonfien a täetiques catastrófiques, sortirem a la palestra per

h. conquesta
'loe que en el
vast
social ens pertoca.
La pod,'111 continuar avui,
'neutro ;teitiolls mateixos eleinent s extremis:tes deserten de
le . s avant guardes de.• l proletaria' ; avantguardes
que el . .1
elefe e near e tenir-ne o moryi•

donant !hure accAs a le,
cions
r.entoncid que el prerletariat eere e nament i assenyadatne• nt reentempla. La podreem
e..nt tintar denlit si es preeenht.
1'0111 Ito ereietn, el període d'es.
latificacia. /marta dir-se, de les
eitetacions passades i presento.
I e. que neisaltres, que o
sellipee r o llstellrlittet 1 reforma.
dore en gnu mäxIni, que (1 , fugnu les totteleneies
extreme§
por les taeliques, les quals
trionifaven fiicilme.nt atine, cota
lee que pustlin sortir victoriodos ovni o (lenta, eentsider..q
eireinustanetals lotes les -tructures d'una :tleologia - eialment tramo:U:ea, :sigui tei.
molla, sigui blanca.
A:Ve es el que llst venim a dir.
dependents
Catalunya. N. 1 sieltres son'
erent. No ha% (an

('(clic iat."

L'alolj ameol de Yidil EPI
UNA CIRC11.AR
El RullIcti Oficial publica la
circular del Govern civil:
"A l'objecte de donar exacte calll"
plitnent a la reja' ordre circular del
mMisten de la Governació, de 17 de
mara; de 1(fl15). la qual regula el funciemament dels eetah'iments públics
tinats , a allotjar viatgers i assenyals
les ohF.gacions dele propiitaris i servei
amb el públic, així com les de les persones dedicades a la indústria del
transpon tl'aquells i de Iture equipa t
-ges.(limauntrdqzeMs.
iles de la publicació (le la present en el
Ifidlleti oficial, perquè ompli caelasel
els requisits que determina Veimentadt
sobirana disposició.
"Per la "Jefatura" Superior de Policia s'ohriran els Registres corres po
-netsidoarl ptunes
perqué, transcorregut ei termini ass,"
tivalat, es faci una minuciosa lapo,

ció per comprovar si es compleja IP
que es mana.*

M'Adra. 16 Rovembre-!SUL'Irf.POEUGIO IBERO-AMERI-j.
• GASA DE SEVILLA •
La 'Gaceta" publica el Tegüent 4141 deertsitt ; relaliti a
I timposició lberb.Americana ile
SeiIIa
'M'Ilota primer. - L'Exposició Ibero-Americana de Sevilla
s'inaugurarà diumenge, dia ti
d'abril de. t927.
Art. :segun.
El dia 2 de
maig,següent ala data Manga
'S.ie celebrare la l'esta de
les nacions, assistin-hi el Gevera i les representacions oficialls de Portugal i les Repúbliques Americanes que hagin acseptat la invitaciú d'Espanya
per a resmentat acte.
Des d'aquest dia i durant els
successius del mes de maig,
iran desenrotllant-se Os Congressos i Conferencies coticecats pel Govern amb l'antelaCid oportuna, per estudiar i
traciar els problemes de comunicacions, emnere, banca t en
general dels interessos monis
materials entre Espanya, Portugal i els paises americanos.
d'aeord amb l'objectiu nacional
assignal ii certamen de Sevilla expressament determinat en
el Iteial decret de 7 de noventbre de 1922.
Art. ti‘rcer. - Per donar
compliment al citat Retal deeret on seu artiele segon, el
Cemite. de I • Expesieiú continuare rebent, en iguals condiciens
que les establertes anteriorment. la subveneid de 300.000
pessetes anuals. Aquesta subvenció l'obtindre en el present
any mitjançant la necessària
transferencia del ministeri del
Treball, Domen: i Iminstria."
LA REUNIO DEL DIRECTOR!
A un quart de nou ha acabat
la reunió del Directori, de la
qual no s'ha facilitat nota oficiosa.
A un quart de deu ha abandonat la Presidencia el general
Primo de Rivera.
Els periodistes l 'han despe- dit, desitjant-li un ben viatge
a Italia.
- ha dit el Presiden'.
-Això ds el gin desitgem
tots. El Rei té bona "estrella"
i segurament l'acompanyarà en
el seu viatge.
UNA PETICIO DE L'ASSOCIAC10 D'ENGINYERS I TECNICS
INDUSTRIALS
L'Associació d'Enginyers i Tècnics de totes les industries d'Espanya ha visitar el coronel Nauvilas,
per demanar-li una justa reciprocitat per a la comissió dc tècnics, enginyers i obrers cstrangers co les
fabriques espanyoles, puix els espanyols, anib rares excepcions, no sÓll
admesos en els establiments fabrils
de Festranger.
EL NOU COMITE DE LA
CONFEDERACIO GREMIAL
4 ..14.47 mati sha celebrar al Palau de
la Borsa la quarta aessió de l'Assemblea de la Coniederació Gremial Espanyola.
Sha procedit a l'elecció del Comite
directita resultan elegir, per unanimitat. el seguent:
Presiden hanorari, Enric López Balboa; president, Josep Carrillo, de Córdoba: vice-president. Manuel Pa-aneo.
de Madrid; secretari, _losen Ayats, de
Girona; tresorer, Antoni Sancho, de
Madrid: cemptador, Vicens Sanandres,
de Madrid; emes, Joaquim Met, de
Sevil:a ; Manuel Sorige. de Barcelona;
S. Gutiérrez, de Madrid, i Fulgenci de
Miguel. de Madrid. ,E: senyor Carrillo, com a presiden,
clogué
L'EMIGRACIO A ARGELIA
Alacant.-Continua FerMgració a Ate.
ge:ia. de pagesos.
A bord del -Reina 11ctoria" marxa
ren a Oran quaranta cinc, i en el -Manuel Espalin", seixanta cinc, ele vals
es dirigeixen a Argelia.
LA INSPECCIO ALS AJ UNTAMENTS DE LA PROVINCIA DE
CAST ELLO
Sha facilitar a la Premsa una nota
oficiosa la qual din que oben enviar
delegats militar; per inspeccionar els
ajurraments de Segorbe, Vinarais i Benicarló, havent estar empresnnats setze
funcionaris municipals. Un cup trami laden les diligencies iniciades, es reme.
iran ale jutges competents.
U NALTRE SECRETARI QUE
SE SUICIDA
Cádiz.-S'ha suicidar, disparant -se
un tret al cap, el secretar isle l'Ajuntament de Bojer de la Frontera, En
Pere Muñoz.
VENTOSA 1 CALVELL, VOCAL
DEL CONSORCI BANCARI
Aquesta tarda sha reunir el Consorci Bancari, presidit pel senyor
Alvarado, donan posaessisa del cárrec de vocal al senyor Ventosa i
Calva, en la vacan del senyor
Marsans.

S'ha signat un conveni
entre Espanya i Itàlia
EL CONVENI DE COMERÇ 1
NAVEGAL-0

A rosicina d'Informació de la Presidencia han facilitar la segiient ¡teta
oficiosa:
"Sha Ornar avui al ministeri d'Estat un "yen de crunerg i navegazió
entre Espanya i Italia, pel qual ZI•19dar: acabada l situació prs•caria en
qua e recluyen les relacione ecunómiepa "tse tau dos paises.
11 . eR18111: ' Aireetee. dvaunciali

rae tozi el tractat de .asenerc signat . set atays abans, lee relacioneicomercial bispano - italiane3; lenes nao,
regulat fies, de IlavIrs per" un nectLis
'vivendi .'convingut en .il'd'abrit. dc
ram . 1922.
Per en Itälia'coneet.il Espanya
tractat de nació mes favoresenda per
a totes les seves mercaderies, a exunció del vi comía i Espanya aplicava a . les mercaderies italianes
drets de la segona columna de l'a.
ranzel.
Pel non conveni, no solament
regulen entre tots dos paisos les maferies que- habitualment constitueixen
els reciprocs comereos per mitjä
garantice i facilitats especials en les
tarifes duaneres aplicables a cenes
tnercaderies de particular importancia per a les exportacions sl'un i altre pala, mercaderies no favorables
eileara pelo tractats convinguts amb
altres Estats.
Al mateix temps, s'asseguren redprocarnent el trace de nació rre',s afa.
ronda a les altres mereaderics 'tu
ofereixen especial interes per a la 'ti:pm-tac:si espanyola a Italia i la Paliana a Espanya.
Pel que fa a la restricció d'importacui, el nustre país no solainent obte
que s'alcin les prohibicions, que ultra
la referent als vino, seeueixen vigente
a Italia, sinó tambo el premio d'm'
poriació dama quantitat anual de
ao,000 hectolitres de vi comil co botes, que senil adineres amb els drett
de la tarifa gemral italiana actualment viene o amb els drets que
s'apliqu i n d'ara endavant als vins si.
milars de la nació mes afavorida.
Ton dos Cereros C 0 11Vene n , per un
acord especial. en nomenar. en el tetmini de sis ntesos, a partir do l'en.
tracia en vigor del conveni. una en.
missió de perito, amb el fi d'estudiar
els mitjans que tots dos paises poguessin adoptar de cornil acord per
valaritzar Ilurs exportacions en eis
mercats estrangers i arribar niel a
que s'eviti en trit •el possible la concurrencia perjudicial deis productes
de l'un als similars de labre en els
esmentats inereats, aki com per estudiar les mesures per les guate podia afavarir-se el canvi de primeres
matèries entre tots dos Estats. en especial la iniportació a Italia de carbons minerals d'Espanya.
El eanveni entrara en vigor provisionalment el lo del mes entran, i
no es podrä denunciar abans de transcarrer tut any a partir de l'esmentada
data."
1n11b

Darrera hora

ramiatós" Barcelona Espanyol
editt . 22. •
:.-p e y. mita% de lampa ad analisem..Tequip designat; • reserlitzaeirequip designat, reserocasii5'.
LIA88001A010 DE LA DEPEN. DERCIA MERCANTIL
Anit passada l'Associació
la Dependencia . Mereaptil celebre, al local de l'Esquerra
lEixampla, la seva inaugural se

GASETA LOCAiL

tlibrelSerra
3-

Manuel Ruiz Diez, de dotze anys,
fou atropellar per isa autimmibus a
la carretera de la Bordeta. Li trenca
el taras; esquerre.
Passe a l'Hospital Clinic.

3

RAnii de Ud

Gran assortit dels celebres bombons, espel.tat de la' Casa, a Pessetes 12 650 el quilo.

euro i alhora el XXV nniversari

de la seva fundació, amb un [tete en el qual parlaren En Josep
Ventura. president de l'Assnejn_
cid; Ramal' Merino, en norn

MUFLA DE PETROLI
Les millers i a mes bon preu.

Oristallerla Esteva. R. Catalunya, 96.

Riqulssimes xocolates a
Ptes. 2, 2'50 i 3 els 400 g.

professorat de l'entitat; doce
loe Iligini Sieart rfireetor de la
"Mutual Sahis"..i Manuel Esenrsa, en nom de la Unió Solidalista (IP Catalunya•

Alfons Manuel Alamresa, de vini-quatre ams, fou atropellat per un
carro, a la bateria de la Mar Vella.
Portal al dispensad del Puble Nou,
se li apreciaren ferides a Ihnner esquerre i a l'espatIla i al braç del
mateix costat.

Gran assortit amb ob.
ject( si capses ambbom
bons ;.,rópies per a ca.
saments i bateigs •

DE CATALUNYA

Noguer

Ur.

anos. estaca prelant calé al d'Orient,

i de subte Migue un atac. Fou portat
al dispensad de les Cases Consistorials , un mori al cap de poca estona.
El fet succeí a les sis de la tarda.

More

sspeetansta en mandiles de la pell I ta.
bell. Director, per opue/e10, del Servel
de l'espeelalltatS de l'Hospital ne
Santa creu. Conataui do a e 4.
VALENCIA, 200, principal.

estal empresonat rex.alcalde
En 'Feeder Pou.

Un coronel i dos capitans del Cos
de Carrabiners i un funcionari de Duanes feren un registre a una casa slel
carrer de la Travessera. on hi usanren cinc tones de metal!. S'ignora per
que' estaven destina/11:3.

Força, Salut i Vigor
PER MITJA DE

LA

ELECTRICITAT
Elerlio- remar de Barcelona acaba de publicar
un tracias realectroiesapia. per trameirea de Trono a sota
ell mataos
s que el deanin,/1 1/IleSIR g ran obra medirii, escrita

,414 „4 •

Oil

o

Tapioaues i

una parla clara I 5 e 1(0 11a. expliea la gran popularilal 1 I81

L'EQUIP DEFINITIU
DE SELEGC10
Ha quedat (1( f iti it ira me ut
conatituit l'equip ole selecció que
ha de liudar contra la selecció

guipuscoana, de la manera següent:
Zamora, Cabed°, Garrobé,
Mart i, Cros, Olivella i Oliveras.
Timbal Sanxo, Rema,
Suphutis: Estruch, Surroca.

Pere Ilueez Ruiz, dc trenta vuit
anys, bou atropellat a la Rambla del
Mig per un autornObil, prnduint-li
ferides contuses a la cara, a les mans
i a les cames. i una lleugera cominoció cerebral, de pronòstic reservat.
Amb un ple a vessar va celebrarse ahir tarda el segelt dijous infantil al Coliseum.
Per al eiumenge. a la tarda, en la
sessió especial. anuncia aquesta empresa l'estrena de "Scrgi Panine". del
Programa Verdaguer. Al mati es reprendrá "Oliveri Twist o El fill de
la parrismia".

l'emanen-In al Director de i'llnautut Electro-Teenie, A. PALAU, Rambla del
12, principal. BAHLELO3in.

Cantee,

LA HERNIA
Curada per 50 ptes.
milianitant it nou , TERFE c T lf Alitles: l'anuble 1 prilerinbonal anierlrä
aperen ebiSlir
'nones, que s'erninoilia al ros con. un pilan!, no es resala dels
doteeles (111$ sistelde,
rviperaid-lus eIl guadal. COels
po-illus
T110 . 1ilat I
enntencló 1 reir:trió radleal
de l'hernia Oreneaduia
5,000 pessetes es re g alen a qui de,
inioari el centrara 0 eennlorel1 Cap ultra mena d'enibenat 111
eleUee rose abano eme I a.S.,3.13r ineravelldS aparen. Lausig. gratuita: de
li 1 I de 3 • 7. Casa PALAY, Cerrar Ample, 14 siorant a l'esglesia de la 51ercei,

Anlic Colmalo V ileza d'Alemany i Pi
(smetat en Contamina)

Passeig de Gracia, 75. Tel 340 A
Cigrons Fuente San( O i iliongeles Barco Avila, nova collita.

a

Esnifes de petroli les n'As perfereionades arnh el infilininin de
eonsurn i mhximurn de calo-

•
la

rico. Potreli "Lluni Brillant"
per a estufes.

•
•

•
•

a
3
a
a

Beses i Dirtran.
Com ja saben p is nostres leetors, s'havia designat en prin-

cipi, per a la milita davantera.
iota la linia del Barcelona. a la
quid rosa hi han posat obstacles
els directins d'aquest club. per
les lesions una mira serinses
que sofreixen aleruns juundors
i altrament pot' a prox i in it al
que s'escauria entre la celebra11'1111111 . '4 mateh i ei (1110 bist
ile PPIPlear (Mlira l'Eapanvol.
El part il de selereir; dP. Calainnya emiten el Centeseea se
labraría dones. ei inri dl. t'OutI
post tal ene] doixein

CAMPS PLANA

a

1

SECCIÓ B

a

a
Rambla de Calal.:inya, 41
Telefon 4588 A.

BeCELONA

e,

Frnentearcameinaveaaantaaawasmaisamaire..

La Junta de Protecció a la Infancia, ultra la recollida diaria del carrer dels menors de setze anys ¡ibandenats i captaires. l'ha fet arree,
durant l'AMI trimestre, fent-los ingressar en el seu Grup bendic. 25
infants (Veintidós sexos; ha repatriar
24 menors a diversos punts do la península: n'han ingressat tu en el seu
Pare infantil del Poble Nota en el
qual s'han repartit 2,314 menjars. i
ha adral& g il Klip6sif 21 mensos a
disposició del Tribunal per a Nois.
A les seres dientes del Passeig de
la Duana. 1, bis. ha rebut 875 visites
i valsultes, les quals amb la Correspondencia rebuda. han dona( lloc a
l'admissió de 126 sollicitants i a l'estudi i revisió de 7.346 expedients, havent-se realitzat 91 informacions.
Fa l'asnilla veure com moits pares descuiden llurs de,ures vers cls
seus fills, ja que entre els emparats
per la Junta n'In ha dos provinents
dele hospitals. tots dos donats d'alta
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Purés

FIGUERAS

trariament electrle 1 de la manera que la electricllat galganiel' obra amb els malailS del sistema nervlós I Muscular.
101 no 19 salid ais debaltats, atiendes 1 detallas.
Le causa deis silliplinnes (le rada ale lilO, nobuclosalilent deScrlIS o:13r tal d'IIlustrar el !l'halan s obre la naniralesa 1 lir cuela del seu estat. Indica coto la
deseen/B:8 el enervot apronta per a cada areccut 'aplicara) del corrent
g alvanic es fa amb nrcie2encia, durant les llores de complet repon, el matan
poi sentir el nuid re g enerador etui penetra umeament 1 s'acumula 411111 ‚Set sitie
nia beillOS, 1 lois g is Organs, excitan( u acurnUlant l'enerva nemlosa, apuesta
torça motril] de la maquina numana.
Cada ramilla intima de posseir aquesis obra per asumen:te - se de roma !IRIS
indispensables per a la salut. a tI de tenue sempre a me l'explIcadd de la
malaltia. a tameme que el remei cert i garannizat, amn rus del lustre cienttlIc
• ri Bu ELECTHIC GALV.5311.
1.a Irani g iat la Fern de l'une. Maleas d'embride sesea escrIvIti una sentina
tarjeta postal per tebeo a correo segIlit annerta preciosa Obra d'Electrotertnia.
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Després d'haver visitat, les obres,
els memhres de la Junta del Part,
presidits pelo gnvernador civil el remar Bartrina, vice-president de is
Junta: l'entrinyer cap d'obres públiques de la provincia i el del servei
maritim, senyors Sorribas i Ribera,
van anar, ahir, a descabrir
tórica lapida que ha estat collocada
al cameneament dels coberts del costat sic l'edifici de la Junta , danant el
nom de Bosch i Alsina al mol; que
fins ara s'havia tut de la Muralla,
per tal de perpetuar i enaltir la memória d'En Rómul Bosch i Alsina,
que fou vice-president de l'esmentada
corporació.
La lápida. exncutada sobre pedra
de Montjuich i uit medalló de Martire amb el bust en relleu del senyor
BOSCil i Alsina, és una notable obra
de l'artista senyar Josep Fernandez.
El mateix dia. la Junta va celebrar
sessió, tractant, entre altres assumptes. dels seguents:
Acial decret resolvent a faene riel
ministeri de la Guerra la qiiestió de
competencia entaulada pcl dr Foment
relativa a delimitació de terrenys próxims a la hateria de l'Astillero.
Nomenament per la Cambra de Comere i NavegaC4í. de N'Arnadett Marisiany, per representar-la en la Junta.
Certificacions valoradee d'obres a
favor de dos diferents contractistes,
el pagament de les quals queda acordat.
Començament de les obres de la
cinquena part del projecte general per
l'apariament de les avanzo del dic de
l'Est.
Antoritzaci6 per utilitzar tres amarraments en diversos punts deis molls
als propiciad, del nou servei públic
transpon de passatgers que ha d'establir-se en aquest port.
Pressupostos i pla económic de la
junta per al pròxim exercici de 19241925. important els ingressos pessetes
10.096,200 i les despeses 9.451,03531
Petició de la casa armadora l'un
vapor perque se Ii concedeixi un tras
de cobert amh la consegiient tina d'amarrament. per atendre el tra j ee, la
qual es va acordar que pasees a
tutti i informe de la corresponent

JCIE

VIANOV A 0N19.6

Avni. a dos quarts de set de la tarda, titule?' lloc a l'Acaslemia i Latanratori de Ciències Mediques de Catahinya. Linda. 7, pral., la rea rma conferencia de puericultura de les que
diiNara el doctor Iluxó Izaguirre.
Parlarä sobre "Corbes calarlUques
del bebe. Cartilles del nadó". El nombrós auditori que cones,rregue a la
viniera conferencia confirma la intportancia (me Inrreix actualment 1.1
cieecia que ensoiya a criar 1-3 ^.:s
in fans.

Calefacciti ideal
ESTUFA J. N I , B.
Valencia, 3 id. .1-,tHori 7'17 S. P.

PENYORES
La Junta de Provs• iments ha rradtat 19 adroguers de Barcelona per infracció de la taxa del sucre, i a la
mes de la resta de la slemarcaca, per
deiratalació en el pes.
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Pompa remoutlaa, estriasen'. . de
1'01101 rentulalta. pata.
. de
de
San() de coc0
Carilla Biliosa
de
¡Pral* poi 190 gg. taz ßaC darbum
carro lamia

• rs PI palier preferir de les mlflora fitbriques de cigarrets del

ayer. Carel!, Miquel i Vaquk, de P.e
ha derMeciat un subjecte que ieu las
comanda de generes per valor de 5,43p.
pessetes 1 ara es nega a pagar-les.
- La casa Cubas germans 1 .a e.
nunciat una companyia elan/atea de.
sencies i colorants per estafa a,
98,455 pessetes, impon del ":espatit
d'unes caixes dr generes per la Pauta
- El fabrican de termite Relea
Sánchez Mira, ha denunciar un ;ted,.
vida al qual va servir Mere, per
valor de 2.400 pessetes, i ara reieui
pagar-les.
- Lluisa Polo i Climent narrad
han estas agafats, per ésser els anaac
d'un robatori comes fa das, dier,
Cercle Iradicionalista del carrer
la Bória, 17.
En pode/ de la Polo s'han ten
la majoria de les joies furtades. A lee vaixellierias de -Lhilb
1Nglada Rambla (le res Flor"
,
i Itonda 'Sant Antoni, 5, ttem vsgt
exposades les es pites de petrefi
"SUM311.73131*, havent-nos eqrs.,
vençut que s6n les mes prliC4.
ligues per Hurs condirions i pe/
seu preu, i f, m per Mire que rie
dubtern a recomanar-les.

LA CRISI DELS LLOGUERS
Una Comissió d'onze veins d'abate
tatas piases de les cases rinitis. 5 ag
del carrer de Ramalleres, visita atia
ei governador per exposar-li la :a.
possibilitat en qui es traben per nias.
ca d'allotjaments. de desocupar el: e.
sos que ara ocupen i dels quals kit
estat desahuciats en virtut d'una al
timcia dictada pel jadiar municipal
del Nord.
A Fensems demanaren els cornies:›
nato al general Lossada que sigui si.
visat el judici tramitat a instänma M
prapietari dt• les finques que pe: t‘
pasar-se ha anegar que les necessitm
per installar-hi un... "hotel inculda',
El governador promete als zegtIlh
sionats d'estudiar llar queixa.

ROYAL
Sale, de Te

RESTAURA NT

cada dla te dansant de 5 a 2 4
1 dinar a l'americana. da
9 e ti.

de 8.

En cl salo') l'Atenen Enciclopèdic Popular, carrer del
Carme núm. 30, principal, el
dia 29 del corrent. el doctor En
Franeese X. Parés i Bartra, desenretllara una conferencia amb
projeccion.. afectant al ianids
tema: "Una exeursiiS per l'Ah
Egipte, descobrint l'antiga Te.
bits." La dita eonferenria és
ganitzada per la Sorede /le Libe t'atara i

Arta del referit

centre.
.._._
Podeu comprar oalcal com.
pletament de trano. Esplere
1 dld Bazar. 71, Salmerón, 71---

L'autoritat militar s'ha inhibit d'intervenir en l'assumpte crac va mot•ast
la detenció de l'ex-alcalde d'iraa'..1da. N'Amadeu Biesca Busque, el mal
continua detingut, a disposició del jetge instructor d'aquall partit.

QUEVIURES EXTRA A PREUS
DE RECLAM
Llonganissa legitima -Sibe.
ria", a pessotes 480 els
grams; Herir pur. legitim "Siberia". a 390 pessetes !latina i
vuile de quilo; Foie-Gras
"Sital"ria", a 0'90 pessees
quilo; M ort del la le g ít ima

Im

biTia". a 120 pesseles Retira
llenita vuite de quilo.
Viceits Ferrer i Companya.
Plaça de Catalunya, 12;
foil 112 A.
DUGRAVACIn nEt.s
Sotasignada per l'ex-diputar a e a

per Vilafranca del Penedes N1'

39 a In
• "
27 "
34 " 35

VAGONS ARRIBATS
teT4C10 U. II. A.

125 a 128
ICII " 123
1 lu " 1 la

Aquest eludí, a les onze, es representará el film "La Dolores", Se.gu9S
el drama de Feliti i Ondina. 1,a nelBeata pertany a la Producció Artística Cinernatografka Espanyala.

Antoni Presea, de cinquanta nou
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ALCALDE EMPBESONAT
Castelló. __ A conseqiiancia
de la inspeeeiö que s'està fent
• l'Ajuntament de Serbia, ha

pessin d'ells; un altre arribat d'un
poble del Nord d'Espanya i que ami)
enganys fou portat a Barcelona per
uns campales, i un altre que, basen
fugit del seu domicili de Santander,
ha passat una veritable odissea fine
a trobar l'impar de la Junta.
LES SENYORES QUE VESTEIXEN A M 13 ELEGANCIA,
CON1P11EN ELS ADORNAMENTA PER ALE SEMI VESTITS A LA CASA PANADES I
CARRO, Carme, 16. Tel. 5 396 A.

RaTeCIO DEL. NORD

general:

Per be que un xic
Mercat.
no s'Itan s- lo molts e li mpraflors ferans, i es pot cunnwendre, tota cegada que
i bastants de citi tat van al niereat de Granollers, que es fa els dijous.
mulls
Moroso. - Pm; pedem dir avui respecte d'aquest gra. DI prou segueix sestingut, e m'ara que se'n ven poc per
dels compradors. Cont que equesta .siluació 'no és eomenient als Uns ni le alt res, senibla que no trigarein
gatee a vellre una iniller disposició per alehrlues perts.
preus de !l'oferta venedera Av iii pretenen de 51 a 55 pesseies estació sortida,
Arries. - Segueixen ferms
toles maneres, la mejor part de einnpraibus es resisteix a adquirir-11e; però en part és degut a que encara /l'han de
rebre bastant que els eosta a -menys preti.
Depredes. - Poca es l'oferta de la part del Camp i enema a preu un xic crescut; atlil, tot, la manca de compradurs
que ;zairebé les eperaciens siguin nulles.
Ordle u oteados. - Anoten mes oferta que dies passats, pecó cona qui hi ha bastant existelteia i molt poca deine
nadissa, res pot fer - se de moment.
. Ela altres articles, titostinguts als preus anotats.
. .

Modol 1924
Exposició: Plaga Letamendi, 17
CAPITOL, DF, DENUNCIES
Lluisa Gimenez cetava a l'estació
de Fra p ea peonen un bitllet per Cervera i eniretant li van preunre
nialetí auth iones i diner per valor de
tinca nul pessetes.
-•• Josep Oriols Pons, en representi,citS de la casa Aluix Boawiler,
denanciat a «losen kante del 1:1,, a_r
havie• -li (den el traspas d'una leanga
dcl carrer de Llúria per soii pessetes.
Resulta que era una falsedit, pelo eä
q uede les pessetes.
El del Rio fou detingut.
- Ha estar denunciat per Dandnice
Tuste, un corredor de lamia 'tac ha
desaparegut amb valora de M. C. P.
per 7,000 pessnes.
- Ets velos d'una casa del carrer
Ruiiiii-Ors han denunciar Cl propinad
atitharit lo d'haver tancat
i la
llum,
- La fabrica dc mosams dele te-

IX'
ataltd;n7ta
aft:erda;"MIVIC
12.;
f kdei i'X'ls

tricte. Vii Josep Mari i FIn Resand
Pirh, adrecat una cemunicar ;
l'alcalde de l'expressada ola. mm ';.lt
Io a crinvoear una assernblea
nder de les comarques viaje,,?,
tades. a fi de sollintar que
'•
anunciades ordinacioas legal:
rninistracia local ea proaln...•
.
actuals impostos que geave
transpon, vensla o Cirubm
en els municipis. facilitan
enrotilament del rie . cst interior.
Tots els metges collegiats, de- sId
vinent dilluns, dia 1,1. ps,den
(o enviar ahri), per la Secretar a 1
deixar el non! i 4 pestietes. per tal Col,
el Coilegi Cl cuidarä de facilitar-lffi
Ja legalitzat el Pahre de so fulles
inotruccions referent a l'imrx,st

PICO IMPERIAL
Llet condensada

ELLES

ptvpndres 1 6tioiembre
. _tes

L4 TUBLICTTAT

PÁGINA DE CIENCIE5 MEDIO
MESURES HIOIENIQUES

ties, aixi com la seva propagaciú. En
ayuet salita cal popularitzar la niajorta d'ensenyances (te la higiene anal)
les condicions de tractar-se de coses :ta-
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seuttibles al vulgus tparlarem de regim
ue verdures. .legums, perit no dlidrocarbar„ eic.) a de tractar-se de coses
que sunoteu del matices i no presentarles atnb un catre exagerat. A aquest
propödt recordo que ia anys el parlar
de Ilitha ami/Al-enlosa era gairehe s n raiiiiin de dir guerra als microbis. Tot
era nevar baci s de Kock com agua
n l ui Mala na esques, sense cntencirc que
Ial hatirà microbis per propagar la dolenea mentre hi hagi tisics, per més
mesures antillacilars que es pesan en
practica. Be. moit be que s'oconsellin
aquestes mesures de gran valor, perit
que no seis doni mes importancia de
la que Ié11C11. can del con rari el noble.
usant d'aquests matjans. creu que ha tia
fet tot, i després és molt mes (lijaca.
fer-li comprendre quitas sin/ els alares
factors. els més cabdals que comporta
la !Mita antituberculosa.
En tercer lloc. és també molt convenient vulgaritzar aquella coneixements
que poden donar el crit d'alerta cine
poden indicar la necessitat urgent de
posar-se en mans de la medicina. En
aquests cencepte per exemple, resulta
tnolt necessana la campanya començada
contra el cranc uterí, donant a coneixer els simptomes inicials car scnse
apuesta coneixements ningú busca els
recursos de la ciencia fins que la dolarca es ja incurable.
Finalment, és indispensable vulgaritzar aquel s mitjans que serveixen per
ial tractament de ah/Internes (i fina a
voltes de <Menees) en casos d'urgencia - ferides. hemorrágica etc.)-.
mentre s'espera el /time o quan s'está
en un lloc molt isolat. Nn ohstant. ea',
en aquests casos, no endinsar-se macla
dintre el terreny cientific ni usar gaires tecnici,mes. Per a veure-he e:11r.
lieta's aquí un diccionari escrit expressament per a l'as des profana, diccionari degut tart francés. el professor
Gnelard. i traduit a l'espanyol. En ell
veig que ea parla del= aimp t eme s i
tramament de les mielitia. de lea salping,itis. del icticema. etc. Per l'orca.
la sera lectura farà mé s mal que no
11 ;1,1 be. Perlt, el que és pitjor. parla de
rú a de trellicaments tan perilleses
com l'aentaitina cristallitzada la que e's
metges /lacra-1 une, i sempre ami, por. Si
el proa lector d'amicat dicrionari. es
crea/ en el cas d'usar de tal medicament. una de late': n bé nn aeouse,,i_
obtenir-I n . que ea el nul a ífacii. i
aleshores res haurá ar e n a eznit ratitor
parlant-ne. ni el profá. n bé.,
si. ner atzar acenae gatelx obtenir 1;11/
perillo a a antro:anda a mes petita amévocaciú. un de a cuit. tina errada d'impr e mta prit enviar-lo a l'altrc mén.
Per acabar: hern d ,• rime/mar npe
carlascú sapina el ese Ii pot ésser
i convenient. per?, han 1A. voler fer
ale telhom ans savi an Medicina. Sic
acenseguirem anementar el nombre al'',
;; .-inttrve a tutearte. que per. deser?iria.
la abunden, que perlen trinIts perineicis
i oue en canvi. ate ers ale g ren mai *a
vida. rann .'nen fer-Ito alares aficioma s . posem per ca=. els aficionats a
regidor.

Dr. C. Bassok:

1

lJti cas cure de reaninrció

ta.

c:etat de lologia

nassi la fase de nieotinitzacid,
e;s reflexes tornen a reapar;2ixer, tant mes intensos, cona
mes eStona ha transeorregut
• 12 de novemhre. a de la fase - de desnicotinitzataí.
l'institut de Gienrios,
Fan altre; consideraeitais
•at de B:ologia de Barconthatent • la teoria de Lan. celebrar sessn',
ciengAey, el (mal -entisidera el simpresidència del pittie exelus:vament motor, i
M. exposant- aehhen la , ' ses a comunieut,it.,
-Jtienis comunicarions: anunetaul noves dadas per 2...;
Sufter i J. Peche. -1
dogudainent la fas.,Simpatic.seasitin.
logia del simpalic sensitiu.
di els anteeedents d'a-.
Eat la - di. ;eussi gn interveniren
exper.menttii,.- coa•. els dociors Bellido, Armengol
d'una d'anterior feta" 1- Gil Vernet, contoslant a tots
--:ms quirúrgique; deis- ellS' el dtietiir Pi Suiler.
le restOmac, d.ilatant.(Per- ext • A:s d'or n g,nal, en la
s-1 despri:s de la sec-; próXitint "P• iigImt"'itealiäreut la
res.senya traquesta sessiú.)
--ten l'evolució i -el con:,•tial de la .sensibilitat•
1 els • seus ritecanismes..
i tic tV la 1)5.
ll eferint-se a la sensibilitat
que consideren cona aart de la sonsibilitat in-.• DE VULGARITZACIO MEDICA
t; exposen els re,„sultats:
Nu cree que ningú trobi maiament
igut; azul) la teemea per el propibit que tinc de vulgaritzar en
eniprada, de dilalaciú de: diversos números daquesta Página
fora de- la ravitat guita concixemens de Medicina que
-endtal, estudiant les mo-• cree' indispensables que säpiga
cacions que neisiona da-• Perú això cm porta de la ma a rede la ciretilaciú , i- de l a - cordar que • a vulgaritzaciú (le conei-

AL MARGE

iraeaft.

leoqurgen.

gl is 1 plexes simpafics amh
:aducid de nicotina ti 11150
intersticials.
destruceilí'nweicdels mateixos i aplicant al'
damunt una torunda eniada PVI solueni,de .aicoLiña.
e nint els .resultats . iegüents-bez4pres de la nieed.i.141.zaci4,.
di latació de l'estómac
car no .Produeix
taodificagions cardie-respiries caracleristiques.
(l uan es treuen . les torundes
¡ es renten els gan.- esperant una • beila .esto2.
t a 2 : bores) perAaLque

xements medies ha de requerir certes
condicions, Si no es vol que en lloe
d'ésser beneficiosa sigui no sols inútil
sinó .áribuc perjudicial.
.En primer tIce. hi ha coneixements
qur. ha de saber tothoin que sigui mi:janamcnt instruit. De la ina • eixa ny,
neta que jo que no soc astrónom he de
saber er moviment de .a terra 1 el
que és una nebulosa, i jo que, no soc
art pieóleg he: (le saber el que es l'ara
gótic i l'art harroe, tu, que no
nietge, has de saber a quin costat tenim 'el cor, el que es una vena i per
que serveixen- els pulmons.
En segon lloc hi ha coneixements
medies que de saber-los e's profans,

.poden - 'aquesta :evitar-se moltes malal-

Ideen,/ a -l'he journal e,j the Ame.
rican Medical Aasociation" un ¡meres_
sant cas titulat de resurrecció ocorre-gua a l'Hospital de St. John (Estat de
St. Louis),
Es tracta d'un individu de 60 suya
ofcctot d'hinertr édia prostática. Al cap
de catorce dies d'haver-se-li practicat
primer temps de la prnatatect o rnia suprapúbica es trama de realitzar el se.
gran temP , (le l' operac ié, amb anestesia
caudal de procaina al o'5 per ton. Se li
administrii. corta a narcéeic. ti mg. de
sn l fat de morfina i o'5 me d( bromlildrat d'escopelamina, an minuta abans
de ,'orrraciä. Al cap de pnc es nota que
baria deixat de respirar i eslava melt
pällid. Na, es malla sentir cap ,oroll corchar. S'intenta 'a "resurrecciú" per la
re s pirac , 6 artificial. n'ideen. l'oli canaforat i el sulf:d d'atrapaina. sense obierir cap re .ml ett. Llavers. i com a titulan
recurr. s'acudí a una injecció de to c.c.
cle solució a it per Loora do cholir
d'eninef ri na directament al ventea esmierra. T-,t sertii( comencit el ter a batanar amb tanta t'orca (rae a través de
la (etret abd o minal ce nercobi o n los pnlsac i rms de r Porta. Al can de une el
r-cient reroltrA el cnn n ixem o nt ; In resislr,c14 e! nols devInetteren normals.
Voneració. natitralra o n t , fan al/5re,',
nrarticala poca dies després amb
(*. ala falaguer.

salut a

tvrInfürn

Acaba de pnblicar el Ministeri
Sanitat l'estadísti ca refo r ent a l'anv
1aU) Es remarcable la baixa de la
mortalitat infantil i ale la natalitat.
E= dar que disminnint la natalitat disminuirá la mortalitat infantil,
' ,cris el descens d'aquesta és proporcionalment nutior. Això s'explica
per la intensa campanya cte protecciO a la banda que slia fet aquests
d, , rrers anys. En les sis m'Aries
inés ntortiferes s'observa un Ilett
descens, constant i mes pronunciat
en la tuberculosi. Cal fer l'excepciO
del cäucer, que mostra un augment
notable; no cal sinó comparar aquestes xilres. Mortalitat pel citnrer: De
1838 a a842. 173 per trabó en Anglaterra i País (le Gales: (le 1847
a 185o, 274; (le 1876 a t88o, 676: en
tqoo, 82q; en Iqua, 968; en loan,

1,16i atacats.

costipa te moltes
de tenir una slrdama mes o menys persisten!.
i eón ntolls els sords que ignoren la seva lesió. Una sordaria 110 es danta a coneixer a un
negligent, fine que es dable.
l'igileu les vostres orelles , perb non les inquieten, no solgueu
fer neteges peritloses amb eines
inAs o nienys indicades, dintre
les orelles no ha erentrar-hi
'El que es

probabilitals

DE LES

011ELLES

El deseuit que horn tal arreu
de nostra lerra. de les orelles,
es gros. La mainada és la mala
perjudicada d'aquesla deixadesa general. Veureu sovint que
mentada de tot temps te un fluix
que escalat de se c orelles amo
la mals 'lastimosa impunitat.
1)inen 'les mares i tes voltios
quo As salad. Si el dolor prefluxional si s intens i !a criatura

de mal d'orella, el reme/
As general. la Ilet de dida , o bé
l'oli d'amotlIrs latees, sinn
quo s'aeudt a nitres remets
mes hernie. do rata d'oreneta o cle Ilagardaix: així estä
el nostre poble.i de -tant mala
manera queden les m'elles dels
in fant s , que Ireginen Iota la vida. sovint. una sliptirarid a la
que ja no intenten combatre,
he una
a 011 a mol( OS VPff(siles nO ps fa ovident fi tu que
born tf; una serdaria ( l e lallra
orella. percute la sorditrtt unilateral ais siorir g tula en la im •
mensa majoria deis casos.
El mal As tan estbs que la
molts 11110? TPS ni en fan ra s .
onan despr.i s grima su p uraci A

crida

d'anys vo una (iomplioariA do
( pryon . atta correeuit a i uda ron-

formar i .n amb el nue iao ta
inri As Efinic n'aclamen! olio 41
anlioar-se. ell antirsta
1 n. rra nostra els reineis mtirtirgies sAn areentats andt tanta
tepti gnärmia (111P Sol PSs p r all''
de tonal per /p ort. l'operaciö en
ui 1

t jan ex' rom.
La gont prefereix passar la

vida ami) un peritl ronslani
portat a solee. otto exposar-se
a una intervono i A quirúrgiea
qualsevol mesura.
Es la r p sig.naciA a la fatalitat. El .temperanient nostro. segura ntent . a fa voreix as q 11 e s I
iwneedir; soto oaeff ir: d.. mena.
PflPT/lieS ate Iota revoluciA i la
eirlirgia ata massa erna macan
pridanera, per avenir-e amb
el master. goni.
Eshrinoni . n Innes (mines són

les ramms del mal d'orelles, per
po s ar-111 remei.
El que d'Ana Inés mal (Enrolles
55 5 e5 onslipals. T.os orialtir,s
une PS rn.tipen sovint trimit
segura una. slinurani4S,-Worello:.

repelida tu cada enstinat, i que
eurarä si es . 'y en Cu i dada de
primer moment. pernue inta stapuraric; (lf1 frPSP 3n1 rotrar-se
anal) relativa farilital si P 5 bel]
n !arada ; una sm nit rae tai v e na sol
rurar-se diffeilmr! ner !t'arfan-te/11s rM•dir.. :cr•vint. ra!
ol traelarnent quirtlegio,
allra orntsa dol mal rrner_
Ila As el saramniA. la rosa, el
ralarro. la grippe, lifus. Quilo
tina erta! arta o un de gran fe
una d'actie s tes malaltirs,
vi g ilar molt !P g n”0,109.
netit dolor ad'verlin al mrt ge.
Tin g neli ruolte rondfria en el
D'arfan-ten'
les Primores
purariona. ene sc-.11 les une es
ritTP11. i una sunurar i do persisten/. orlan inenys, dejen tina

sordäria.

El mal Ton-din. nouoll mal
M101 sol venir de asil. roan al mal
11. 0 onival i quo. roan nrinost. no
deiva dormi r . podoit trartar_In
p rimer monten' nrub oli
inetlI p s solees calen! ('a i repetir
lee
ena
gotaoro7
i 1 i Inlruilnunt
a
p rul'ell visar ilof rabuda si no luí
ha s' upar:1 MA. i sempre mente',
avisen el melga'
Per4 nPI1S P 11 1111 11 PI mal ele
les orel l es ve gaireb,i s-fonore
dpl ¡ i ri s ¡ del e oll; si voten tenir tienes orelles Militen de no
tAl1j1' n1 /m g embarrassat. ni mal
de volt. Vigilen si la N'ostra mal nada d'oral tranquilla. amb la
l‘nert lanrada . -clase intimar. Vigilen si SP/1111;" I rnon do *mor ruso o porten la gola al nas o tiren iminlativa annud: l'embru¡el una
tar mol 1 s tisozairs
de la nuirosa del nas.
La persona q ue lt el nas /tal
tira noeessila mocador ni h l nao lé s t lOS Pll el tia « . ni rn el

nios.
sA/F; I tscAr.no;ithb"Ine 3s 'aleal aqite
n °:ti sr7rads

torne. La goP l tas perdut el SP/111.
aquella qualilat primia de lit
no,tra rara quo feia dels nostres pasea te una g enl (11//liljb111
d'u serena, pensadroci. non amiga
dt1 11011. niolf arranada a bx
Arn , acinesia tradieb1 rata lama s • ba r-d•orlat. el mierobi
firndrra,i,n‘opial-•s
re} nosfi

r ases ale pagi'S 1111 1 S 11111agalIPS.

ho envapix
nininl s'atora a pensar: aix..,
moda i a As bo. La minada
El superficial

VOrl'P 111111 al por .

monts. .on tot

tenips ole rally. el t»ateix que les
dones. Aixä. si no As res rnAs.
pors-solta: miau fa fred
neressari abrigar-se, ;n'u' i d'a out a Pela f any s . ront P11 lPnIns
al e le romans. lié lot' o/Infinitaturna un exerviri pa-sal per it
escalfar-sr , i les erialures uno
no ' p iten indiana naturals de
defensa. no timen nitre reme'
que rost ipar-se, per mAs guapos
quP siguin 1 per mes a la moda
que vagin.

FU IlIESTIOIAIIIS D'INTEMEICIA
Ha finit ja en la nostra terra ¡época que pod'riem anorneliar de "clausura" del primer

qüestionari d'intelligencia i cul tima que ha estat assajat en ella
d'una manera sistemätica. Salas
segurament mílite els lectors
11/ P S que aire.
d'aquesta MAdiran que
Cuiden els vostres costipats di'
s'llan vist atracats pel que sonas, no Pliti ll111Pll nigua fresca,
que espanta vl nas- Si fft fred o henil', o per algú alela seus
acòlits, en demanda que expreveril, tingucu mo/t de corunte en
messin el seu encèfal durant
respirar :t'ab la boca ben (losa
mitja hora per tal de veure com
o porten un tapa-boques.
i quanta era la tasca feta en el
Si el temps As nudt fred, pot
terrible i misteriós "papirus"
ser-vos útil tapar les orelles
que tanta soliva ene ha fet gaseotó-fluix..
tar i tants rnals de ventre ha do'Pea, no cregneu Ras que per
nat a mAs d'algú.
les (melles o pel nas vos ha d'enAra per?), partem recollides.
trar un costipat ; el costipat enCatalunya. 1.735 observarlo/1s
tra pels pene o per resquena,
i el mal quo vontenea Pis roen- dignes de crAsfit, i bern deridit
pal poi acab aa r. amb el temps. aturar-nos en aquesta xifra per
s p -mint la grailació, en mal d'o- tal de romenear s.eguidamentque
feixuga labor .restadíslir a,
rella. supuració, sordäria,
ha de seguir-se fins a
nils gitis.
extrem si es vol poder treure un
Dr. Vila Abadal
profit de les M017n slice causades
a un tan respertable nombre de
eint adans• Es elar que les lindes
mAs interessants eón justamerq

Els milis de l'upad

Ab:1i encapçalava dittuns passat
article. el nostre culte escriptor
En Rovira i Virgili. En ell es flema
els perills que pm reportar, ja per al
nostre trehall ja per a la /matra cultura liase de la nostra espiritualitat.
bota un altre caire. pol ben be darse malauradament, que resport, tal
com aval es practica. resulta un pedi' per a la salut de i un
cami errat per a l'enfortiment de la
mea.
La grata massa que es dedica a 'l'esport al futbol sobretot, no sen espertsmen en el seu veritable sentit.
Sin/ individus que amh aspiracions
mes o menys professionals, es llencen
a practicar un exercici lisie. sense, la
duenda preparaciú.
Cenyint-nos. dones, al futbol, que
és ríanle espnrt que alta desenroillat
(t'una manera pateläg,ica per tot arrest
car avui dia ja no hi ha noble ni poblet que no cortarni atnb el seu club o
clubs que practaquin tan varonivol espora. podem dir cine es l'exercici espertitt que <lema mes contingent de tuberculosos. Paradoxal resulta que tan
exercici fíate stgui causa de malalties
greus. pero desgraciadament aixi resulta. No ti; ha mete (lile no hagi
visitat entre la seca clientela tuberculosos joves, obsessioniats per tal joc.
Be pedem dir que el que hauria
d'és ser el cim d'una bona educació
física, te tot l'aspecte. a la nostra
terra. d'una e111.11 de morbositat. Atsi(
(1611a lloc a qué en els nostres campa
es gastrr /11s'S rapidament els jugadora
que en altres cnntrades estrangeres,
en es renckix tan veritable culte a l'educad() física. pedra básica per a l'enfortiment d'una cagas. Els nostres
supleixen el SC11 esas
amateurs (
desenr(ullament lisie amb la seca
Inca de volt/wat. Desequilibri biol..1giC que ha,dc portar cstrails segurisbell

La culpa no es pas de la irreflexiva
joventut tole puja freturosa i obsessionada pel jec de moda. pel que pot
donar mea guanys, pel que crea mes
Idols ponularst la culpa radica o en
l'enaaisme dels cercles directius o en
la iquorancia del que vol dir esport,
en el set/ més bell sentit.
Pena fa contemplar nois amb
pit ensorrat com baguen adalcrats
tent un esfore auperinr a les seres
eneriik s . Si es tin eret:c. no duhteu
que sera tan cardiopat ei dia de demà.

Si ;es ata feble. candidat a la tuberculosi, aviat aquesta es presenta de
vegades fulminamment. ata una he-

moptisi.

alxi. sens - una hona preparació.
r.,rn ,eno l'erateació fistra. sease tin
cnntrolatge miec sense una reglaraeritarlA fiscolitmció per part de les
corporacinn s directores. veiem cora la
ty,ira inventut cerca en el: campe
d'espo,r cont:atemps per a la sera
saiut. Trisa eidevenidor per a la vigoria Sr la raga.

Com hatria d'ésser reapert ? L'eaport_ en rnrctre fiare éa el que una
carrera en l'ordre intetlectual. Com

una veritable necessuat ennoblidora,
han rIa d'esser la practica esportiva la
fi d'una eclucació física comeneada en
l'epoca escolar. adaptant-la per a cada

ssgens 1 acarre,-' afkions

teinperament sear. robustesa. Que representa cixla. nn estudi. una selecSició. nritcer itau cridroiltd p
gui el que sieui, hattrien d'adaptar-In
les clases ffteCtOlCi riel nostre morimena esportin. enhiela la preparació,
l'ordenació. disc'plina, i esborrant per
sempre mes el que atad ts una.veritable anarquia. una causa de morbositat Per a la nostra joventut i una
estola de perniciosos costums.

RECALCIVM
alladlcaoló panoilleica total. Decaelama
°i gualó Intanal va da l'
POLII zu COMPRI M ITII
(niust agradable)
Dr. Andreu, •ogal', l'arlo I allartl,
CM»

Farmacia de la

Vidala Allina, lalus.

Cr1111.

To r ró.,

oto.

les que es frenen de comparar
els resultats donats pele Postres intelleetuals i els dele altres països, en els quals la investigariA s'estä portant a cap,
perl ultra ASSPI' prernatur donar
a ra-n nrixer les que artnalment
possrim referents a agites!
rt,nerte de l'enquesta. ens
hle ntte fesultnria lambe un ale,
desplarat el lloar rle publirarid.
:11;e s val. dones. .ja que aquest
ami ich' seelt preferonlment ilegif ¡ter nteiges. quo parlem dols

rsultat s donats pels nostres
l iuda i per-palens en l'expert nm_
rin nue Pula (Imana.
Tal rom diem di! abans. el
qüestionari assajat ale mixt,
a dir. que fonlA rertes prezmntes rier a la investig,ariA de la
nitres per a la in_

vestitzariA de la cultura rientifiea do les persones ovrtminades
(ro l o han 00111 estat ealtnlianta
rrrniversittat o Ilieenrints de les
distintes rarrorec % . Aix;'n vol dir
01 1 P ens ha fornit dates placees
.1 , 11ades estat mil ih n lt la mil-

loen i estat mit i?n de la infriligene t a. en els diversos gruns
Professionals que l'han ronte-s-

tat.

1 Fid. en e frohem en nossessirn
do los l'' .0 0 S1P S d' O 175 PSI11(Han! s: do Med i cina do la Univorsilat do Tiarrelonn, do
d. ris rrarine,la nob l ariA i al, 21
do la rrsfa do Cataltinva. Aneas
a vetare räniclittm ol els fels que
activa ste, darles ons semblen pn_
sar ale rnanifest.
Primor. - Ele promedia: do
onantitat i (malita} aro frohall en
or lana Pis
cl qiirstionari, i

promrdis

va fornits

i
p e ls esIndinnt,

fossional, de lo .

Pit/P

a pro.-

Fartillats

Universitat. sAn
sensiblement idAntirs. anth una

de la postra

notigora evorpriA a favor de la
serricS do oiimeies ovaetes,
on tavi diver goixon bastant favor ' nnstre - dds donat .: pels
mernbres d'alter a Enivorsilat,
d'Espanva. g embla. dones. que hl
natt s valor en la ficariai del imis intelleetnal el modi arnhiont
que no pas lii class o professinnnl estudiada en quant fa re-

fertmeia a les diles ente Faeultaf s.
S e gon. - Els promedis
i cultura (Innata pelta
estudiants lela sI t f curso,
(rnmplant l'ampliariA' de la
carrera d'e mrIge. sAn präcl irament ¡dé/diles, (ron paf vottee's

so g iiont roferquteia:
Ampliari,; de medic. mrs (1.79
observarions s. . nombre exart te
P11 la

respostes 32'0.
0-77.

'Índex ale preei-

Primer catre d e 71leatirina ( I äi
observarion s, . nombre de resposlos IaL fintex de precisid
0.76'8.
Segon mire de Medicina (05
observaeions \ nombre de respostes 32'5, imTex ale preeisiA
11.77'4.
Terror (1P liedieirm (59
observarion s1 . nombre de respostes 3d. fndox. de proeisPi

0.77.

de Medicina (97
obsorva e ions , . nombro do res Índex
de precipostes 32'1,

Onart rers

sh)

Cirio& eurs ala' Medirina (72
observarions I . nombre de resposlos 32, It, cl''
de preeisbl
0,77'?.

Sial' catre de Mesfirina (81 ohservaeions 1 . nombre de resnosles 325. ill1IPX do proeisiA 070'9
Tercer. -- La rorba (111 frenilAni ia apareix desviada en tots
els eursos del (art.', dols t'en,
en quant a prerisiA i mostra

ennvi un profil perfecto en
quant a qunnlitat ale froball. Alida as domil a la Imrlientar estimula/1'a del qüestionari, que fa
que els sithlretes anth un Mieit de rnonament fein
traordinari nombre d'errors i
quedin molt raer sota dele 5,11,jactes normnls menten glip
persones verament intellectuals

tenen un Hmit de diferenciació
mol mes estret. Aixf, essent el .
promedi d'errors, aproximadament, d'un 20 per 100, una persona nula intelligsan solanumt
podrà apartar-se en aquest 20
per 10d de la mitjania, mentas
que un altre que sigui molt tiot arribar al 100 per 100
derror, i prr tant apacéixer molt

ala

alluityada del promedi.
Existeix una nota.
ble diferencia entrA el promedi dona l pele mel.res barcelonms
els allc motges catalans
ran n que han omplert el qü e stionari. Aquesta diferència netarnent acusada a favor dele
primers, es dett, potser més que
a una seleeciA natural - indisrut iblernent existent -al fet
d'haver-se reclutat el primer
contingent en tan medi que sense cap &d.de entranya una se,
leceiö forçada com es el proics,
camal de la Facultat de Medi:
ala i deis Hospitals de la ciu-i
tat . principalment.
Cinquk -Comparant les dades fornides pele ja metges i
pele encara estudiants, no es
nota cap diferAhria apreciable.
Sisk --Es (roben actualment
estudiant la carrera de
na I I subjectes que d'acord amb
les dados del ciiestionari hauran
d'ésser classificats com a dAblts
mes

Quart. -

Setè. - Un 3'7 per 100 (lela
estudiants dels tres darrers
cursos de la farrera ha escrit
que la quinina As una "beguda";
tan 78 per IDO de tots els rursos han afirrnat que Río Janei-,
ro es a l'Argentina, i un 0 , 9 per
1011 11;1 lit que era a Portugal;
un 2 . 6 per 100 han subratllat
que el camaleó As tan insecte,
un U8 per 100 s'han mostrat
d'acord en que era un ene i un
per 100 sostenen que es una
au (!). Finalment. un 58 per
100 crenen que el guix AS un

rnetalloide.
VuitA. - Quant a les qüeltions de raonament, posean
exemple: un 589 per 100 dele
estudiante do tots ele eursos
s'han mostrat conformes a
subratllar com a "injustificat"
el segiient: Tole els soeis del
Club cle NataciA sán socia del

Llufs no As soci del
Club do Real: per taut "flufs no
sori crol Clath de NataciA". Di.guem de passada que tul 272
per 100 del:, ratedrätics i auxiliare de la Facultat que
prestat. a emplenar el yileslictnari han comès !a mat e ixa falta.
NovA. - La enrretariA PXIS(111b (1P rem;

entre els restiltals
qüestionari i les notes de curs
Ita pogut ésser establerta fins
ara fusa,- - ,ment en dos cursos. i
es igual a 0. 7 14. amb auia probable error de 0.02.

trnt

(Contintiar(a en
"Ptig,ina 31Adica".)

Dr. E. mira
la pròxima

Inu de be

En la ' Página de Ciències Mediques" Ultima i aparegué involuntariarnent, en l'anide del nostre amic ,docton Girona, una grossa errada.
Deia que pancreas és nwl:a en ca-,
tala.
Cal, dones, que rectifiquem. .1Ielsa és
Bazo. Quan al páncreas, el mot vulgar és 11•- tu da; parau:a que és trona
admesa en els darrers diccionaris catalans. perla que nosaltres creiem que no

tut d'ésser acceptada cientilicatnent,
Crcient (rae se n'ha de (lir com en es.
panynl. V.i n creas: paraula que facilita
e:s derivats rancreätic. etc.
També en aquesta mateixa secció de
la lasas e- Pagina aparegué un error
ule caixa: Deia que el dit pulgar se'n
deia eta catan pobre. El boas sentit delt
egidors balara aclara que havia de
dir polze.

Diabetes o diabetis. en català ?-n
(Babeas rúnica forma que consta en e!
Diccionari ortograiic; per tara. nintea forma catalana.
Les terminacions asa, com potasa.
a tn ilata_ han d'eseriure's atub una o
ami, dates sP-Seinpre onib (Mes s;

serS. doncs. rotasso. antilaesa. (Pasten.
Sa.

cte.

Certvnet eerebc . !-- En el dicci .t!inri orteeráfic consta ricament cm'
!-1 es dones. aquesta la grafia correcta. Si be e s cert que cervellet ti sin
calcan méa catalanese rom din el nautre comitnicant. ne la' de nient' s Cate
implssilde adiectivar-le : en canal, de
eerebel tenim cerebeiMs.
()tima és la traducció catalana ate
rtraihi(W Fat catala sitas de Er :149111.
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ESPECTACLES

Baló Catalunya

Gran Teatre del Liceu
Temporada d'hivern 1923-24.
Continua obert l'abonament.
Inauguració de la temporada.Dijous, 22, amb la grandiosa
EI

òpera

princep Igor.

~wad. Clavera da 1•11,..M1

Computes &unte'
ROJAS-CAPA»

Teatre Catan' Romea

opi la t..

PAU DELS CONSELLS

d'En Vallmitjana. i
El

dos

grans

Sus contra

d'En Soldevila. i

DON

Gran Teatre Espanyol

Alberich.

sANTPERIE- BERGE8

lemporada de 'l'ardor
Gran companyia de comèdia
ALBA - BONAFE
Avui, divendre, tarda. a
1111 oluat'l de sie. La C111114..1.11;1 ell tres artes. de Gil

El. PAN NUE3TRO

companyla de sarsueia, opereta I reviste. de

Oran

- o -

Nit. El

iluso

Cañizares i

CIRC EQU RRRRR
Gran eompanyta Internactonal seno.
Delira, ennestre. earniert 1 mula.
rol. Director: Me. Ventura Gane.

creariO de Joan Bon gó, per
al qual fou escrita
dissabte, la - L I El

%vui, divendres. tarda, gran
vermut popular:

i concert per
EMILI VENDRELL

TEATRE NOVETATS

EL VERDUGO DE SEVILLA

PEP VIÑAS

Montmartre

14444444+0644,44444444444
111144444444444444444444444

Grandiós èxit
Nit. a un quart d'onze. Sotrua vi g ilada de Gran Moda. Reestrena de la divertida corni . dia en tres artes.
d'Enric Gareia Alvarez i Pe_
re Muñoz Seca,

TEATRE NOU

La condesa de

1

Av Id, divendres, Ib
Pei,,a. dissalite.

pan nuestro. NO, El verdugo de Sevilla.

Els ovario/1ms :alistes Christen.
sen; Miss Eulalia; Trio Morandi;
Miss Ventar 1 • 1 .; Klelirc .. Trio os.
notas; el, japonesns The Esas

Gran companyia de sarsuela
de JOAN VILA
en la qual figuren

Roser
Leonis, Maria Lacalle, Fran-

- Molt aviat, estrena:
CANCION QUE NO MUERE

CONCERTS..

Gran Teatre del

i
rIPOO44+.44.44444444444.44

AME MARC DE FERAZ/

/ Monumental - Pedró

--

PROGRAMA

Catalunya

Diumenge, dia 18 de novembre do 1923. Tarda, a dos quarts
ele quatre. Representació de la
famosa sarsuela en un arte i
tres quadros , La tempranica. 2.
Estrena de la moderna n .porela
cut tres actes. Los claveles roj08. Nit, a dos quarts ile • e ll l'II
punt. La sempre aplaudida imep la en un acta i

los don.

1

Ursnlrorm%.,

El caprichito. la joia musitres artes. del nieslr
cal
El

PROGRAMES SELECTES

Diana-Argentina
Excelsior

MOlt Ci.lillea, la r01. 12 . o,a COM.:Ala

Aventura de cacera; El can
del desti, per Paulina Freile-

rIrk, 1 primera Jornada de 7,000
Me• lres de la eolossal serie frac,osa, basada en la Morena de re! cnom
universal, ile l'in s igne En.. gellt 5Ue, Els misteris de Parla.

barberillo del Avapiés

{

li.00O4)4.04444114+14.114444+41

es

CORREDOR sita.
" Pa"Y",
Escrlure a LA
I i BLP I LAT, B. T.

Gru Bous coreedors, optes 1
DESIT "'" sinb elientela coneguda
P r a la eritla, a la pitna, a comissar, de
N.o, g enero ..., evrellent vermut 1 Ami,
pany de marca. muta que us presenten
si ose reunir aquestes contlICiOns, tionalit
termes r e terencies. Passetg de la Imana.
Borneen 17, principal, priluer. Barcelona.

o i g Q falten per Deballar en fabrIca

MOSSOS tcri l7uraerd-rst . le.sA 97,`J;1117:

"- s.

»manes, ii. Eusebl,

5. U.

AUXILIAR

"'"re

e.:0:Orel,. _S-

19.11LILITA1', numero 42.

e.

MIG
Ese.:
M1NERVISTA 9 esLAneeeseita.
I BLICI FAT,
II T.

R.MARISTANY
AL COMPTAT
PLASSOSiLLOGUER

8, a les tres tarda.

in s

ARISTOCR ATic Ki
_ CALO -

11111111111•111W

o,, , es necesslien per rentar t po.
"7" . sar etiquetes a les ampolles.
q .0: / 1,111P , CO 1011,1, Presenten-re, atub

ELECTRICISTAneceSsIla.
" ' s ' au ' dar•
"
ESc.,

AJUDANT 2:'sga.V:ittees.

T ORNER

PREMSISTA (2:"}.7,'Auerser,72.;

SL canee de Clan,. 119, nano..
,le l o z e r s t o r te, „u,y:
pp st

tITAT, B. 1.

N

11131.P II Al. 11. T.

I

PLILIT53, 13. '1'.

el

eigdi
MATRIMONI q"
o Cortan,
ordinertrinen

J.,- a l'ora d e Barcelona. es nereselta.
E..crture a LA PLBLILITAT, B. T.

VERNISSADORS,

sT

DnD per a Informes comerCoRRE '4 " elan, que tIngul conelvaLeid, de cena. es necessita. Escrita!,
▪ LA PritLICITAT, 13. T.

NIAINADERA l, elre "emita.
"'diaa LA PUBLICI.

IAT. B. T.

per
eru ter reines. es nevera/ella. ElI re a LA PCBLICITAT. 19. T.

z'„,2

7,,T, B. T.
Per let, es neressIta. EsmilliyntjA
ss' 4or, cerero! a LA PUBLICITAT,
B. T.
pršctlea, es
FierlUr. a LA

CAB1BRERA la.
ENTON
TAT. B. T.

fi. T.

Ca /M1a. 43,

rolliza.

l

APRENENT guano:un
ten"
""
P15"04,
do seguida,
e,
Inicessan. Mariela, 41. Urnas.

5 101 ipi g a coste lesOPERARIA ¡nuera
I fahes, ea necea-

Llarl s , 15, de M g a volt de la nit.

II' toa. Puble Sec.

lampista, prnetle. !S neOPERARI
Eiscriure a LA
1' 11P 11 l 'f, B. 'I.
.
A remendista, especialista
cAixi 128 r • ri els animen+, es vec. >fila Escriure a I.A PUBLICITAT, 13. T.

PUBLICITAT,

la

peraltiatlora, eh tieceä•
Er cnrei uer;:satteinA, A p RENENTraAolla.
beige, 1714, 52,

BLP.11 Al, B. T.

CUINERA

j r ji i . p e e a

t
1.

d'atilinals I carros, que sa.
FERRER s ig a cuidar motors clect i tce, per a lora de Barcelona, es unce:1.3ln. Ese.; a LA PUBL1C1TAT, B. T.

DONA

• lel (111. 1 n •, , 111YeM/r1. , Ce Culi a una,

A Par a IN, es 'termas,
geerbte: LA PUBLIC1.

cc

a n i l la Porte n. mr a mareen' ne
••••• milla real, amb 011a de dinou amo,
Latrieurbits d'Aragd. amb molt bona

ASÓ las Julo!, 34 teer, mas.

4 t pessetes.

451r,

TA falta. bona fadrina. DtpumoDis . n Bici& 2 5 5, segon.

m A per a tot es necessIta. Es.
miNyo lo r3 cnure a I.A Pis ltLICI-

T 4T , 11. T.

Sus 35 o rn a ,

es neCAMBRERA cessita. Estatura a LA
Pi BLICITAT. B. T.
per a tales nace/ni:a. EsMINYONA criure a LA PUBLIC1TOT, 11 T.
-per a lot, d'uns 22 .saya,
co
el. ' re a
, /091'.e3sita' M'
LO 19)BLICITAT

MINYONA

netes s ita. Escriure n
CUINERA e 1.A PUBLICITAT, D. T.
ea

C

A m BRE0 A practica. es necessita

CITAT, B. T.

Earrlure a LA PUBLI-

mur rol:Mudar del nene l de neu.

mälles. es necessita. Escrlure 8
•
LA PUBLICITAT. 11. T.

serrailer lIngul prärnea en
Ter pressupostns ele les
neu del ram , es nrcesalta. Estriare a LA
PUBLICITAT, D. T.

MESTRE

per a metalls,

'TAL,

-

neeensita. Esernire a
ii. T.

que
CORREDORA Irr a brodats,
parlieularS,
es necesolla, Ese.: I,A PUBLICITAT, Ir. T.
pu . liodista: falten °llenaos,
luji 'unges oficiales I apremnla
Unsell
Cent, 201, principal, segona.

sAsT

APRENENTS

ançats per a rumas erles, es neressIten.

E Trineo a I A 1 . 1111.1CITAT, 11. T.

CORREDOR

thEferr cae rleanylorlovsejial

me• s nI, es neressIta. Escriure a LA
Pi BLICITAT, 11. T.

el

DEMANDESDETREBALL

"' Eserlure
a 45 aa".
a LA 1 ; 1 • BLI-

SERRALLER' MI.C4"ie Escrture
""Sta""'a

PRENENT
/11.1cITAT, It. 9.,

1.O 1 , 119.1cI1'5T. It.

olla, EslIllIle a La. PU.
LLAUNER,

de corredor d'uns 101 anys,
imeessila. Encelare a
LO PI 111.13.11AT. B. T.

AJLJDANT

Ni ossn que igul
fitster, es
nereball11. Escriare a LA
Pi 111.11 rAT, B. 'f.

de 29 30 any s , es "eMINYONA
pi ni juTAT. 7.essita.
Ese a LA
e eareissi
ne AlEnsiegui:
CAMBRERA re
TOT, II. T.

,

RECADER"
° Eserlure
" °"".a LA
ne.
f.essIta.
l't BLICILAT, 11. T.

nIndiSte g ,
necessIten.
FADRINES Liarla,
38, pren.
es

M iNyONA P er 4 tot es neceserlIa.
criure a LA PUBLIC1TAT, II, T.
Ulula) de
AUXILIAR d'escrIptorl,
quintes, es neeesslta.
E-eritne a LA PUBLICITAT, fr. T.

SASTR
y unir niel t . spreneme,
ASTRE
cer, gehena.

RecessItem corredor
"OLIS actoi que litigia a la Plaça
atores bona ellentela 11'0115 1105 d'oliva.
condiciona i &unes
Imita sense apuestes
reir/inicies. Eoti 1 counsnin. Dieurin-vos
per eserit a ii0. lloqutalet
t1.1 Llobregat. Garanuda la reserva cas
II, lis COI1V1.1111%

es i"ees

CR IATS
C17AT, II T.

per servir mairlumn1 sonne tI lis, es ‚toll ha.
primer,
Diagonal,

MINYONA

1.1 PritlACITAT, B. T.
b. 's 1 . 1

Hila, per a nenes, es
11.,1`551ta. Es:anuo a

necesaria. Córtela, 0, ter•

4 i i ir I r g

S;n 1;;;r c lc k: se riri r5 ar

MAINADERA EaCrItIre
" 15 "".
a LA PUBLI.
e/ ST. II.

T.

rA
moDie
ODISTA
rAT. B. T.

de 17 anys. s'oferelx.
a LA PUBL1-

,

1 trances. de Si
TAQIII-n..eanöRrata
artes, s'oferelx. Escriure •
LA PUBLICITAT, B. T.

de
CUINERA 30 soya, s'o g erelx. e.
T.

crlUre a LA PUBLICITAT,

s'oferels.
CAMBRERA Estriareanys,
a LA PUBLI.
de 41

CITAT, 13. T.

AUXILIARS1.5""ainVi.

le
P f53, " I

E s crlure a LA PUBLICITAT, /31'9TeeelIen.

PROFESSORAcell,
" "*""
" tris.
die SI »ye.
11.0.
(tren. Escriure • LA PUBLICITAT, B. T.

Rambla Santa Mónica, si.

Garat4e Bruc,
FONDA SIMON
731EN.JARS A LA CATALAM

LSPAlt 1 ER1A. 6-VIDRIERIA.1;
Telefon t378 A.

. Guareix la Tos, Broce uitis, Tuberculosi, Mitas gel!Mis, Ofec, Constipats, etc., etc.
El preparat d'afectes Inés räpids 1 segura 1 el mas
econòmic. Venda: Farrnac:a Poch, Princesa, 39, 1 a
Can Secalà, Rambla de les Flors, 14.

, i ge i s ia„ i s ,ie i

a

mosso

ic,

de St

a'
LSCrIllre a LA PUBLI-

VERNISSADOR,
asr;r7,1icniVi:
TOT, B

o [M'altera. de 23 anys,
s'otereix. EbertUre a LA
rl nt.lcITAT. EL T.

APRENENT rr'2,7*.'11°A"rj:'HLIEt;s1:

BOTIGUERA
Cl TAT, B. T.

CAIXERA

pRAcTip de laboraterl o fartnäcla.

s'oferelx. Escriure a LA
PI Irl IcITAT, B. T.

corriere/0ns, VoDEPENDENT
l.% pi-DucITAT. terma.
Escrture a

T

APRENENT

s'amen.. Escriure a LA
I'LliLILITAT, B. T.

FOTOGRAF

p u B L w i TA i rli . .r.

s 'o r e re lx . Es c tu re a LA

de 34 suya, s'oterelx. Es.
CUINERA crlure • LA PUBLICITAT,
a. T.

MINYONA
5. T.

09

Eo.
"
e'eterel'.
come •suyo.
LA PLBLICITAT,

Aj u DARIT rerraller d'obres avengat,
Meren. Escriure a LA
PI BILICITAT, B. T.

DEPENDENT

rIel

de "lineen aram
l'enforn,
de
anys, s'eterels. Estriare a LA PUI.11 ICITAT. II. T.

cotnesttbles
DEPENDENTS senda
ultramarins, de
33 I 27 aros. s'oterelon. Escraire a LA
p i BLICITAT, B. T.

m iN yo N re de 99 1 33 anys, Vote-

., c iten. emi g re a LA
P1'131.1C1TAT, B. T.

- aLer
dei2„"stri
AUXILIAR Toee„arn,eigie
PI vi l n 1 1 0 r, II. T.
inecanAgran 1 re
responsal trances 1
•
s'olercilen. Escrture a LA PltiLl.
CITAT. li . T.

AUXILIARS

Tadel electricista. s'arena, N'
a LA PUBLICITAT, B. L
-25
COMPTABLE Pe9e"e,
s Meren. Escrill.
LI
II El 11.11.0 I. kl. T.

M 'U cenit,

MERITORIEscriure
" " "".
a LA Pf Ni
CITAT, B. T.

CUINERA

Comer

mente'.
reta. E • crturo' ae.9".
LA

1111LITOT, 11. T.

B. T.

s'o:iteren. Eserliirr a
LA PI BLIC1 TAL

L

PI ni it'ITAT, B. T.

de 19
AUxILIAR mecanCirraf.
s'oferelx. Esrrture
II PI

13

ITAT. B. T,

VENDES
CAIXA

‚'311315, refractaria. hui'

Ilssuins. Malhiera. I dó

AMPOLLES
O.
II-

17,7, ier :s vi,41edne,3 137

REGISTRADORA

Maquina u"

rIonal. tle
1 a prcil MO•
dic. Cedol, ti, principal. sogona.
en b oli s lst

22 anca. 93-iteren.
CAMBRERA de
Ehoriure a LA l't BLICITAT. 13, T.

en q
s'oreAPRENENT rels.uadernatior.
Eherarre a LA PUn' ICITAT. P. T.
comerç.
1111111.
les.
meto:el:tus, 7 2 anys,
ESeelllee a LA
PI 111.1 1 IT.AT, Manero 37.

DEPENDENT

23 an y a. (testo:In/virar-se Sijo urLä da.
Co mplabillial, nircanorra.

Ila, Eserlore LA Pl 111.1c1TAT, nota. 38.

MOSSOS

terina. s'orerela. E•CVie
a I A l't BLILITAT. 2.11.

electricista al XII.
A PRENENT s'otereix.
Escrarre I

TAT, B. T.

de »res, de 39 allys.
TENEDOR saiferell. Escriure a LA
Pt BLIC1TAT, 11. T.

CUINER

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

meres

p rj r tic c r t l' ft rt i r• l e de
ksre72.arle"ra• sii°ArerAt: OPERARI
de la pell, ebtorecc. Escome a LA r . U.
BLILITAT, II, T.
AJUSTADORS ''"
" e"
s '°"
relon.
Escriure
c Ce, magatzem, Ile rarretra
a LA 1'1 IILICITAT, 13. T.
descArrega. Ile droguea 1
colcanals, 'orereixen. Escriure a LA PUB] ICITAT, B. T.
AP g ritar, de 18 anys,
AJUDANT s oterelx. Escriure a LA
PI BLILITAT, 13. T.
DEPENDENT de
re"da
de "wee.
tibies.
s'oferelx.
Esmore a I.A PLBLIcITAT, B. T.
en Iota mena de maquiPRACTIC naria. s'Oferent. Escriure
pulidor de formes per a
a LA la iti.liaTAT. it. T.
AJUDANT erecta. s. nterelx. Escraure
a LO Pi BLICITAT. Ir. T.
d c 17 anys, IT'dre
s ‘fTe.11.scrlur a
PEO
II,
per al repartimnt sotoCOTXER ron. Escriure ae.
LA PU decorador, s'oferelx. EsPALETA criare a LA Ii 131.1LITAf, /11 !cut o f. II. T.
T.
'le 35
AIJXILIAR "'""'grar.
".
shrereix. E...achuro an
a LA
LsA'oir,ettllix_iciErsAcrrl.uure
PI 111.1C/TAT. /1. T.
CAMBRER,
ICITAT, B. T.

i

S. 1

"oniö]

TEMPLE DE LA

OROLESTRINA SUlE.- SALO DE REUNID DE FANIILIES DISTINGIDEs
Avul, iliveridros. Nicomedes client,
molta broma: Bernal d'alarma, urania
SOP(1114S
1.1.111.3 cit
epottm,
etit
Sin Ventura (sida d'una pecadora irredempta), mintiera ra Mi' a n eselusiva
d'avpiesla Empresa, 111/11 de! M. n II' novella de - El Caballero
Audaz". Arma el papel' d'AM/niebla. 'II II.- 1.eirrand; gran eslt de la comedia
Reslitats de la vida. per Viola liana. Falsa sesuda, de
Ivrlid!scitna.
NOTA.-Avid. ilivendees, i (lema, dissable. ;le sis a vult, es desprinaran /narren,:
por a la 51,Si A especial de
tle,
/arda Id•
Aviar. el gran endeveldment de la temporada: Lea <Pos Örtenes,
W. Calr11111
adaplarld g le la famosa oliva de A. li'Ennery

BUGADERA
companyta, apta per
SENYOR
ENYORA prin g ar. manar 1 cusir,
a'oleren Ese.: EA PUBLICITAT, B. T.
de

AGENTS:

CI EEEEE OGRAgot

11111010111111

BI

LO 19 ttl.li 11 vr, It. T.

11

16.PlaGaCgalund.18

AA

-CAMIONS--

11[111 W

Casa fundada el 1870

SE RRALLE R

C

-

Sublim marca

^64444444444444444444134444444444411

forca.

CAMBRERA, ve a LA tltlLtcl-

AUTOMOBILS

DE CCRDES CRELIACU

1: 1
13arrelona
Sabadell-U. S. de Sass
Camp Sabadell

caldo, Charlot al basar, Falsa
aospita, Nicomedes client per

1..1.V1 ,

A prens mai viStOs

(flarnbla-Plaça Retal)

Martinenc - Barcelona

Avui. 11ivontlres. prilllora jtirnada Tallan í de Tarascó, El
carni del destí. La filla de l'al-

APRENENT

BASTONS
Fäbrioa: Passatge Bacardi

PETITS ANUNCIS CLASSIFICATS
OFERTES DE TREBALL

444444:444-664444,-,,,

PIANOS

FUTBOL
CAMPIONAT DE CATALUNYA

Llàgrimes de

Aviii. Mvendre v. . tarda I MI. proe..erin d,. les ine.mles n Alraonlinseles Nicomedes client per força,

GRAN BALO DE MODA

GANDIDO TENORIO

NO. a

iliVPIIIICPS.

cavall, El tren número 24, 6 vid.1 f na I ; La boheme, Pobres
rens!

5 HORES
CASA CASELLAII
Correr de Santa gen.%
(Prop de la Rambla)

481111111111111n

Walkyria

Palace Cine

Exilas del bonic sainet
cine quadros. original d'En
J. Fel'Ili1111IPZ del Vi I la e. Ion
seca del mestre J. iluerrera,

/ AFICIONATS A LA POTOGRAIrg
Revela , de plaques 1 Plahoolls
1 MI tiene de laboratert. Es ei.
met a/ cap de

Concert nit

FSPORTS - -

DillInelige. 1

PESSET

I

OH MES

FILL DE PAUL IZABAL

--CINEM ES --

Bose

Llongueras

Demostrad.") sinti g ica. Nn.
lode (le Jarques-Delr .111
ENTRADA, UNA

SALA EOLIAN

cesa Gallezm i Marian Ozob444•444444444.44.4444•414
res. - Avni. divendres, tarda,
a
les
cinc.
L'enlrenlis
Teatres Triomf i Marina
I
#44414.4.444.444+444444444
4444444~44444444444444.
Pa que la viä ust6 hablä
i Cinema Non
Actu•litata
Gaumont;
Empresa Sindlcat Musical de

Sota la lImPrriA d'En Jclie

41144444444•04444444444.44

444444.944444~44444444.

644444444444444+444444444

reo de l'Institut Català
Rítmica aplicada

Grandiós èxit del
Jazz-band VILA

4444444464444644.44444444

Vidocg,
div e ndre s .
primer rapttol; El cana da la Jara;
Madama Morland, II I dar T'era: La
princeseta del chitan; "Arma. al
hambreo . , per Charle s Chap!In,
charlot. Dlumenge, niti Vidocq,
II capitel; L'enima de Kura-San,
per Sensue Ilayakawa

Nota: El dret a retirar el
moldes que constiturLee
els prernis caduca el 17, de
desernbre.
Diumenge, dla 18, tarda,
Gran metió selecta a c

El saló mes hIglanic de
Barcelona

PR/31E11A P ART
Overtura núm. 3, Leonera, Bembov*,n.
L'Arlesienne, Bizet.
a,
Pretina 1 AlinnetIo.
1,',
Adarrletto, Carrillon.
Le reuet d'Ophale, Saint-Saens.
anib ¡mime AEGLIAN
sEi if PA A PART
Graneen en 1.a menor, Grieg,
51 Al le g ro moho moderato.
b) Mlagin. Allegro. Moderato,
por a plan0 1 °maestra
Plann-PIANGLA STEINWAT, I
liras OrKIM AEIILIAN
TERCERA PAIIT
Allegro appessionato, Saint•haens.
Impromptu, cnnInn.
Rociare, ihrepill.
Vals de concert, Wierliawskt.
En 1 . 1.ilal PIAMILA STEINWAY
Invitacions corn de «unan/
Plrerfor artfstic, Janos Baranyl.

Al ni,

a les cl
de la tarda s'efectuar à
Palau Industrial l'acta
sorteig de 25 mobiliaria a
vista del públic I davant
tari.

Pati Blau

33, PASSEIG DE GRACIA, 35
Mili, dicta:Mas +. 1.1 do novembre,
a 1111 0 iplarls de sis 1 7:1 I andiein,.
Tercer gran corc o rt d'inauguran:,

e.Munes
pe . 1, t fI N 1,10,
lli
Gerome, Sil Va i
Ninehi.
lamento, does extraorilinäries
funciona, does . Tarda, a 1,5 (marre, i III. a les Ilk.11.
DImerres,
1, gran velllaila
BONA, camplonat il'Espanya.

Avui, divendres,

11.44444444404~44444444

programes de gran 'xil : Senyal
d'amor, preciosa comihlitt alDeal.icana. erearió de la
fi M'II Gessaml,
lisia Mary J
prerihs drama interprotat per
l'eminent artista Stuard
Seleete programa Anida: Quina "tenorlos"1, assimipeiunic; Aventures de Martaneta, preciosa dramatira. interpretada por la simpa! ira artista Dorottiy Gish.
selorte programa Anula; LIA.
grimes de cavall, (Mes parts ele
broma. - Diumenge. nit. est rena de la colossal cinta Tallan i
de Tarascó, magnifica /mullir(Mes jornades. - Dilluns
lot nis l Po nes. Pro gra ma extra-.
ordinari.

ClUWII, Nanas

PARC DE MONTJUI

RESTAURANTS

.44444/44444114414444ffleddeed

Tellifon 1371 A.
Avui, divendres, i rada dia,

Entrades

EXPOSICIO I

TERNACIONA
DEL MOBLE

Camp Gracia
Per entrades i localitats, als
camps de joc.
Pel partit Martinenc-Barcelona, des de divendres, a les taquilles del Teatre Principal.

la poMenla 'eral Panine, segons
la novella de Jordi mas,.
NOTA.- Es despat‘en Inealltata
numerados per a la runeld especial de dominare, a taquilla, de
cuir a set.

Cinema Princesa

( Esa ); The Franatos; Trio Saltos;
' Alberto; Gordon and Beedy.

144444+114444411444+444444+
ELDORADO

per Gaietä Peñalver

Camp Júpiter
3.1141/110MIITIIPM9a
Camp Badalona

Estupenda Osas de la companyia!

n44.4444+44,4144.94•44.114444*

Los mosqueteros del rey

In ha l'unen'..

seimilieSeS
runritins. Tarda, a t los guarro de
vino, matiner a ;roas ecoliMincs,
I MI. a les den.

444+1).4.41~~.~).11414;

DIVERSO

-

Camp Europa
Alphar-Aveno

siria Twist o El AH de la parróquia, riel prodiglds nen Jackle
Critican: a la larda, a la sessIó
especial de 515 a 1 III, ...drena Co

Vidocq.

dIvendres, tarda, a Ira cine.
Entrada nutaca UNA pesseta
L'immens exit
LA SENYORETA MAMA
Nit, a Jor dru CII print. estrena de
la vi:medra galatit. d'alta sorletat,
en (platee all,' ' . 1/ *Alle/ Herniara,
l'aLlnirriA de Caries Cap:lerda,
TRENS DE LUXE
InunIllorable presentaefil, E s plenilecorat de Imanan 1 Girleal.
Diaal, do:hable. tarda. a dos quarts
do cine, e s raient a eeniut
EL RARO DE LA RABASSADA
Alt,
TRENS DE LUXE

Teatre Barcelona

444.4~3444.44444444+.44>

1

44441304444443444.604444.44
*444.66•44444~4444444.44

14+04•44444e1+044444.6044,.

comptaduria.

Aval, dl g endres, tarda I nit, extraordinaria programes. Tot esas!
La poHlcula ~lea Nicomedes
cllent per Torea; el ctnedrama El
can del destl, per la celebre artista Paulina Frederlek; la termos& comedia La Ella de l'alcalde; la
n Armas al hombro", pel
famosisalm Charlot, l primera Jornada de la grandlosa
francesa, d'entoclocant argument.

LA COPA DEL OLVIDO

PAU DELS CONSELLS

•L'Infant que no sap son nom. A
dos quarts de
Vacances
relata i La familia deis Estayes,
Nit, La familia deis Esta y es i
Vacanoes relata. Es despatxa

popular:

Cada dia:

Dlumenge, gran sessió matinal de
110X.1 r

VACANCES REIALS

Butaques a 2 pessetes. Dorna. tarda, última representació
a preu popular de la famosa coroidiri en cinc artes (deu quadros. d'En Rossinvol, L'auca del
senyor Esteva. Nit, Vacances
relais, i eStrella de la r n-ini;..lia
i . n dos artes La familia deis Es,
adaptació de L. Almez irli.
- Diumenge a dos quarts de
(matra, la mis s emocionant
les obres d'En Folch i Torres:

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohèmia

PREUS:
Butaca de preferencia, 1 peaseUs.
Entrada general, SO cantims.
¡m'incita°, dos eidelentinents ar11,11es: Al mal!. en sessle marina/.
a {nena ordlnarIs. represa de Oil-

LA COPA DEL OLVIDO

-

truc del sen yor Banyuls

Nit, els

Nit, a les deu.

Aval, dIvendres, int. a dos gitana
ile dru: Unlea representa/ad del
tatues (Irania en set acres, de gran
entortó.
LA PORTERA DE LA FABRICA
Dissatite, estrena en aquest teatro
del drama popular, en set arte.,
DIEGO CORRIENTES,
EL BANDIDO GENEROSO

Telèfon 3500 4
Avui. divendres. tarda, a les
cinc. Butaques al ia 0'65 rissoles. Programa de gran broma. Per última vegada, a preu
DON

444~44444.444.444444,

Alberlint, sensaelonalli salta a la
corla Infernal; Per un poni de oss.
badana, per Ciaron Toelle.
Diumenge, lItt, Krandlds esdesenlnient: LA filis de la mar. SonsIO10ton escenes al fans de la mar;
Ntilta d'un bus amb un pop mono.
triu6S. Mist, l'obra de D. W. Granar, Lee den erren'.

444444444441444444444444e
Avui, divendres, tarda, a les
cinc, a-tablas ° popular:
LA SEÑORITA SIN NOMBRE

TSIgfen SUB A
Aval, dues SeSsiOnS, a les guano
de la tarda I a un quart de deu
de la nit.
SELECCIO EMPINE
Actualitate Ilaurnertti II dla de
bang, pm (Motee; Can tle turnan'
Talmad g e en la ;eran exclusiva
nattmont Oh, la «Itera «ideal; estrena de la rontedla del Programa
1115110 Un heme nou, per 7111511155
Melaban. En les funclons de tarda
1 ult acomPan y a rie la Prolerchl
l'orquestra de 45 praressne s , dirigida per mestre arnvor Josep CHI:le/las RIMA,

LIslatratel. 2, Segona represen- 4444444441•4444444444444.1
Meló de l'opereta en tres artes
Los claveles rojos. Preus
Teatre Poliorama
costum. Pròximament gran esileveniment.
Companyia de Comedias •

/ TEATRE COMIC

emes easstense, ase si as

aun cuna DB MODA
Notables textet I tele
ron', dag endres, Moda, el grandlds
5111 dulce l'apta., per l'Intrepld

•-••n••nn•

--TEATRES--

COLISEUM

Zuropa-lapanyol

de mamaren de 16, 17.
19, as, 30, 31, 35 1

ea
atly g , s'or p reixott. Escrture a LA PUBLI-

CITAT, II. T.

I r orresponsal, alemany. anales 1 espanyol. eli• :13 aros. s'oterelX. Escriure a
LA PlAiLICJTAT, ll. T.
•

COMPTABLE

DIVERSES

itts

DR. MASSOT

Br" "
. ".
Cali.
m'elles.
•Iitairaolonr. 1 cordrres eennIcpica
racions a preus
Telef. 1778

VIDREs pur a reallocetes1,5rollIpoeestS
Hartara. 17. (altor.

-•n••••

de comestibles. II

CORREDORS rla placa

de (Ora

A1,11.91 santa Tensa. 7 (0.1.

pintan. La ra r a Tas
importara d'Es/nie'
E - 199'1811M MI tapisco«. religiosos ntl•
5, 1111 nerrnanrnt ile e:ataire a rOil. Frr
tr, p,, olemos/1es. etc. Fabricarle de mar0
1 nuollturea.-o compren sanee
anuesta casa. F. Mouttaleolo.
Onal PortaterrlaaAl.

TAPISSOS

