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ES CORTS D'ESPANYA
Una de les poques coses en les quals estan d'acord gairebé
bit ; els súbdita espanyols, és en el reconeixement de la falsificado sistemätica de que és obiecte la representació parlamentària.
Ha calgut el darrer pugilat entre el Directori militar de Madrid
el s politice de l'anomenada esquerra dinàstica, perquè algú afirmé ,, amb un perfecte aplom, que les Corts són la representació
tu éntica del país, i que tot el que s'ha dit en contrari és una
,.genda negra".
Tal és la tesi de "La Epoca", diari que s'ha convertit en
fú tima fortalesa del regim caigut. Al seu dir, l'origen d'aqueeta tlegenda està en les Iluites apa s sionades dels partas polítics
colles personalistes, que en llur afany de combatre's i de ferse mal, slan acusat mútuament de falsificar a l'engròs la volurtat popular. I ve l'hora d'expiar això que l'òrgan conservador
qu difica de "lleugereses". Aquelles coses exagerades o inventade que es deien per fer mal a l'advrsari politic i que eren dites
pe s lliberals contra els conservadors i pels conservadors contra
els lliberals, ara la recullen els que són enemics dele uns i dels
altres, els homes del Directori militar i els qui el segueixen, i les
fan -ervir per justificar la dictadura present i l'abolició indefinida del regim parlamentari.
Segons "La Epoca", les Corts eren, en Hur major part,
representació dels espanyols que de debò volien ésser-hi
ye resentats, i els casos d'adulteraci6 de la veritat del sufragi
formaven un petit nombre insignificant. Si les Corte no reprel'enra y en tots els espanyols era perquè una gran part d'aquests
s'abstenia d'actuar en la vida pública, i per tant de prendre part
en les eleccions. Però en canvi hi tenien representació tots els
que volien de debe, ésser representats, i només calia que en districtes i circumscripcions es produis-in moviments d'opinió degudament organitzats, per assolir la representad(' parlamenta ia. "L'eficàcia de les Corts per al be públic—acaba dient do c
toralment "La Epoca"—podria ésser discutida... Llur autenticitat, com a representad(' de tot /1 que verament volia i podia
er representat, no es discutible. L'afany apassionat de negarho, quan poeta aconsolar alguns vençuts, s'està expiant durament en les amargures d'aquests dies."
Hi ha en les paraules i en les teories de "La Epoca" una
torta do s i de cinisme. Per') hem de reconeixer que en el fon8
del fons, hi ha també una veritat. Quan un país no té pols, quan
no intervé en la vida pública ni sent la responsabilitat de les
orientacions estatals, no existeix cap procediment de sufragi
que pugui donar-li representació legítima. En Gabriel Alomar
sostingué anys enrera, des d'un punt de vista que no era pas
el da "La Epoca", l'autenticitat de la representació espanyola
a les Corta. Si, políticament, a Espanya només hi havia cacics i
i les Corte representaven aquest caciquisme i aquests
'aojes, no era auténtica la representació? Tantmateix, és aixes
in ice de paraules, perquè el fet da representar els cacics no
pocha donar als Corts la cateoria de representació del pala.
D'altra banda, cal fer l'excepció de Catalunya, o d'una bona
Pa t de Catalunya, i d'alguna altres segments del territori peni sular. ' ; ' • •
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Mentre que en els altres llocs es trac'.•
ta a d'una lluita entre dos o més caciquismes, entre colles rivals
qu e usaven els mateixos procediments, a la nostra terra havem
vi: t sovint com eren despullats de la representació lleialment
gu anyada els autèntics representante del nostre poble. S6n
ta 'a prou recents els exemples d'aquest bandolerisme polític perqu e calgui recordar-los d'una manera concreta.
Els planys dels política espanyols, davant de la inexistencia
d' na opinió efectiva, eón absolutament farisaics, puix que ells
vi « ien d'aquest buit i per això s'esforçaven a ofegar l'amergèndu le
organitzades i de moviments d'opinió que respo n
gu c-ein a les idees i als sentiments populars.
Allí on l'opinió pública no existeix, allí on el poble no té un
se
de ciutadania i un ideal patriòtic, res no podrà crear un
a tinitic Parlament. Ni la representació proporcional, ni la sinrer.lat del sufragi, poden fer el rniracle. Només el poden fer els
sen iments populars i els ideals patriòtics. I precisament per aixe,
hi a a Catalunya una opinió pública capaç d'elegir representar : veritables, si troba oberts i libares els camina legals.
t
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FEINA PREVIA
is els barcelonins van d'acord a
ess :erar que la famosa Exposici.3
dir ;series Elèctriques no pot esser
ce t:ada sense que previamcnt siguin
l:',ades unes guantes obres d'urbacit 2 ió o de reforma.
primer terme, ningU no discute:*
l • :essitat ineludible de veure remei rada l'actual barraca de l'Estació França per un edifici decorós.
Ca 'Mar que l'estranger, cridat per
,duncis de heneviar i de platxeri.
141 t-menci per rebre la terrible imteŠ
d'aquella molls esquifits, d'ahell coberts haixos de sostre, c lala depedénciea lihreguesi bru1. t ionformes? Conformes.
En segon lloc, sembla pal4 que les
4l e v dels dos Metropolitans han
fésscr enllestides. No podens pas of erir ala forasters la visfil d'una ciutiht
tsbot,ada, amb Irifec de terra, de
tIler a i de rajoles pc1 cF mig de es
vimés
D'acord?

s,

Ea tercer lloc, la Placa de Catete'Ya roe de la metrópoli, ha d'ésser
ea veritabie patea, no un duar rifen,
'ab un paviment desnivellat, un plant dv palmeres raquitiques i una es', e de cadires amb xofers o sense.
h i ha un Meaette: hi ha un projecte

Fara irelecent que el velis•
en realitaat abans de Pencar la nones invitachic a l'univers.
In quart lloc, contemplen l'empeki t de molts carrera i places de Bara. Et tata Ihdignitat. Vindran
y ola i m'ayes'« instas a eamfaar

superficie» Mies icen el palmee
me. De die. desiires d'arreu-le per Barcelona fuetean .mb ele
tdolorlts. Alad no tos aove, ¿a

la

iaslar II Illualelpl palma la
espavinnorneens de la Remata, a 5 que
tä set51•11. _
.
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eviderst, Salinos que hi Aa m vies

d'execució un projecte de renovació
d'empedrats que importa una millonada... Es una pifia persistir en l'empedrat i no anar de dret a l'asfait.
Ho hem dit: ha repecirem ei Deis ens
dina vida. l'en'', en fi, si hem diksser
una cxcepci(s en el concert deis pa.

viments d'Europa i AmSrica, evitrm
d'esser una excepció vergrmvosa. Empedrats: Iloat sia Peal Perr, almenys,
has excellents empedrats.
Es natural que inaugurem i'Expodció sense hacer, si mea no, enlles:it
les millares que comporta l'esmrntada
contracta? No.
Eis citiquè i loe, ningti no gosarà
contradir-me si sostinc que la ciutat
de Barcelona té un servei du neteja
i de re gir/Irle que no serveie gens ni
mica. Be caldrà que hans de convocar el turista Ilaminer i el badoc
internacional i l'"amateur" benestant, endrecem el nastre interior, tal
crun farlaqualsevol dona de la sea
casa sabent que han de venir forastera
En sisé Ilcc... Prou no vull seguir.
Algú velent aquesta Insta 1 els puses

suspensius que Ii he afegit pce sospitar que, en el fans del fons, viu
l'ajornament Indefinit de l'Exposir16
d'histrfistries E èctriques. No tant. no
Sant. No demano pan que la ciutat de
Baregton % hagi a s,solit la prrfecci4
Osan:: d'oferir-se a si, de trompeta a
l'expectació deis estrangers. Demanc,
so'ament que hagi assolit el minim
graNt de pulcritud 1 nI'ordre que. té
avul dia la petita ciutat holandesa,
suissa, austriaca o belga, qae estigui
mis deixada anar.

Carlee SoldevIle

AQI.IEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CEN.
SUBA MILITAR .

BARCELONA, DIUMENGE, la DE
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Declaracions del cap ' del nou Estat
toes1 riostra, envine, misramoisit
que fou Bèlgica i el nord de concepció, Rhenania quedaria
COBLENÇA.-novembre.
França eis la guerra anterior. dividida en dos Estati indepenUn dia el senyor Matthes Aleta nosaltres hu volem evi- denla. Un al Nord, convertit en
d'avui, serà, s'asee cap dubte, tar, costi el que coati. Volem zona d'influència económica
una persoaablat sumpluota del fer del Rin una gran Repúbli- belga, i un altre al Süd reserinún internacional d'EuroPa. ca federal pacifista, torta, per vas per a zona d'influencia ecoCanviarä .la gorra cerda petl
/tamice francesa. La conca de
arribat el cas, conva defenbarret de copa, les paleases que sar la nostra independencia la Ruhr seria abrí mateix diviaval porta, per uns botins ir- contra tots als atece, ¡ fo lla asa dida en dues conos d'influanresistibles, de la ~die ma- cara, per ésser amiga " de tot- eia".
nera que Mussolini va canviar hom, d'Alemanya en primer
(Noti el Regidor que davant
la camisa negra per la pitreturne. 1:11 estat del Rin jade- de l'embrió de l'Estat rhenä hi
ra blanca i eis pautabais gripende/ti que estableixi la conha ja una huila internacional
s os de soldat per uns altres
Jeep ica aria.)
tinnitat entre Suisse al Sud, i
en forma de cantonada. El que Bèlgica i els Pateas It¡sixos
"La riostra oposició decidida
és ara, pera, el senyor Malthee,
Nord, di una necessita poeti- a °Amista sets/ció, ha decidit ja
podria semblar qualeeval cosa, ce, la necessilal, més urgent els belgues a abandonar la neumenys plenipotenciari de la Re- perquè la pau d'Europa sigui tralitat i a posar-se en contra
pública rhenana.
un fet."
nostra. llena estat foragaets
alatthes, s'aasembla, de la
- Aquest Estat, ha d'ésser pu- d'Aquisgra per Ces tropes belun
rament aleniany. En aquest Es- gues. Nosaltres liP111 prolestat
cara, a Juli Vallmitjana,
Vallmitjana mes bale, menys
tat s'hi inearporaran els mi-- ja, per via diplematica, davant
solvalie i cense l'abric de pells. llore elements de la cultura del reí 13algica, que d'uEs un homo de quaranta anys,
germanice. Serit el eras/ama_ na manera precipitada i premafort, nas cato i uraL enlaae, dor de les tradieinns del gertura donà el primer coa a
faecions fetos de qualsevol 1118/1iS1110 occidental. completa- Aquisgris, ¡l'una manera secremanera, sale petits i a iue, ca- ment estrany ras deliris eslaus
ta i d'esquena a nosaltres, oblibells negres i malle. Parta bo- i orientals de Prússia. La nos- gant-nos amb la seca arda a
tes de mutilar, una americana Ira posició, dones, si per un
halar realitzar els nostres
tronada, una camisa mes avtat canta es la del poble mas qua- plans nasa abans que tole els
bruta 1 una barba dc quatie litativameht germànic., pes un detalle fossin ultimats, avui esdies. En aquesta repúbliza, en alise ens converteix en defenta en contra //ostra. Pera no
la qua l tot semlsas provisional, sois de la civilització occiden- per Mar) ens tirarem enrera.
el senyor Matthes és dei sude
tal contra ele afees dels bar- Sana al earrer i no retroeediprovisional que hi ha. l'a 'l'e- bare (Ilegeixas Moscou i deis rem. Dieposern de torees repufecte que el senyor Matthes es- semi-barbars (illegeixi's Ber- blicanes que aval són set mil
pera per mudar-se i fer-se afei- lín). Si la República rhenana
l'ames i que Si As necessari artar qus la República sigui un independent no s'arribis a ribaran a vuitanta mil. Entorn
constituir, Europa es veurä,
fet definitiu.
del govern pro s isioanl, s'hi
L'habitació en que el senyor lard o aviat, devastada per una agrupen tole ele rhenans geloeta
perioctistes,
do
Prúsnova guerra. El geni
alatthes rep
903 (18 la seva llibertat i sie la
una d'aquelles petites habita- sin es expansiu, i la primera in- pau d'Europa. Ara fan una obra
arares
del
palau
les
dústria
de
Prússia,
com
ragua
cions de
de consolidada. Tenim amb
provincial de Goblenes, que ja Voltaire, és la gueera..Lata/on- nosaltres, ja'; 'la Rhenänia i el
tasen deseiita /A l'habitació hi
ea de la Ruhr en maiii'de "Prisa- Palalinat. Estem donant els
un continu entrar i sortir de ala, es convertida, fatalment, time coas per al pla d'ocupaseeretaris, mecanògrafes i mi- en un arsenal. En les nostres da de la Ruhr. Belgica acabara
nistres del govern provisional. mana la indústria de la Ruhr, comprenent que la rad es de la
Tothom li porta, almenys, un un cap matisfeta la quota de part nostra."
paper per Ilegir o una ordre reparaeiens que e n3 corresponEn arribar a aquest punt el
per signar i ell agafa aquestes gui, serä un gran centre pro- senyor Malthes es deté. Davant
andròmines amb unes mans pe- ductor que irt República Rhena- seu, Ii posem la pregunta qua
Mes, grassetes 1 mes aviat bru- na tindria abete per satisfer les
da la eslau del moviment.
tes i ensenya, amb una natu- necessitats de l'Europa sence—1 Anglaterra?
ralitat evident, unes ungles ne- ra".
Mahlten. respon prim o r amh
"Amb el que as acabo de dir,
gres.
poden imaginar quince vaguetat sobre l'imperialisme
ja
us
JUSTIFIOACIO DEL NOU ES- serios las fronteres do la gran anglfus i sabre el que se'n diu
TAT DAVANT DEL CAOS ALE- República federal rhenana. la "perfidia" de Londres, Li
Aquestes fronteres seran més demanem que conereti:
MANY
—"Anglaterra—diu—vo ll teEl senyor Matthes ena fa les emplee que la Ithenisnia histó- nir un Gibraltar al Rin. Colacanta
del
Nord,
voleas
rica.
Pel
declaracions que Ii demanern:
4I s el nostre Gibraltar. Pe—"Sosa radie/eh/les/a i since- ocupar la Rubra que rs !erra nia
5111 riu no is nna mar. Cora
la
la
11uhr,
west
fal
lana.
Ssnes
rament republieans — comenlinda esth completament roRepública
no
tindria
siabilitat.
ea dient i per tant sort indejada do terra, que as nastra.
compatibles amb l'Alemanya Pol canta meridional, tenim ja Si arriba el moment, podrem 1
Palatinat,
que
es
terel
Ocupat
actual. No es pot die que exishaurem de resoldre el probleteixi l'Alemanya republicana de ra baveresa. Al mig, arribarem ma del nostre Gibraltar. Si corlFranofurt.
De
manera
que
la
a
la Constitucii5 de Weimar.
ad el resoldrern per la torea, assituada de l'Alemanya d'avui, regia de la Ruhr i la regia del setiant Colònia. Respecte de la
Mainz
sera/1
les
roques
fortes
descriptible.
Prosfàcilment
és
maniobra d'Adenaureeper conssia, 65 una república nominall india/triaste del nostre Estat. tituir sota la protecció britäen la qual subsisteix, Integra- Amb aquestes terres construi- nica una República rhenana dinmena la influència dels ele- rem la república federal del
Rin. Colònia i Francfurt se- tre del Reich, creiem que no
menta que tenien una preponta cap mas surtida que el traderancia en l'època de l'Impe- ran clutats Muros de la repú- cas. Nosaltres volem una Reri. Aquests elements estan astil blica, com Hamburg, Bramen i
pública del Rin absolutament
malejats per les filtraeions dels Lubeek, san ciutats Iliure3 do independent. I velem el triomf
Diners 1 d'una Indastria domi- Prüssia."
El senyor Matthes parla amb tan segur corn jo us veig a vas
nada per un particularisme foll.
aquí, ara, assegul davant mesa
A Saxania i a Turingia, la re- una gran claredat. No necessita d'estfmul de les pregunten.
Josep Pla
volucia cansunist a Murria ja
•
Expoeada la conciencia general
triomfat si l'exarcit alernany
seves
manilos
del
prebiema,
ocupes aquests paisus de la
festacions agafen un intrires
maldita manera que els (E0r
aliats ocupen el nostre. A ni(!S concret i immediat.
Baviera, domina la imileciplina El. COP SEPARATISTA FOU LA SITUACIÓ A EUROPA
militar al merad de lis dictaduDECRETAT PREMATURAra monärquire. Na es pot,
Seguint l'exempla de Pomelosdance, parlar de repúbliea ale- MENT :: "EL COP FOU DEmi I de Mi'. Baldwin, Mussolimanya i /naif menys es pot ORETAT PER BELOICA" ::
parlar d'unitat alemanya eran FICULTAT8 INTERNACIONALS ni ha precisat la posioió d'Ità
un fe!, real. Tot això sin cospe PER LA CONSTITUCIO DEL
elesti6 de les cepa.-liaen
del pasea!. A dala d'aquesta NOU ESTAY :: DIFERENCIES racione. Ha deolarat que Italia
Alernanya, Ithenänia, que ta una
personalitat pròpia, camina, rh- FRANCO-RELGUES DAVANT no vol de cap manera una cupDE COBLENÇA :: "COLONIA tuca amb Franca, pera que en
pidarnent a la impasieló d'aouHia personalitat."
ES LA NOSTRA GIBRALTAR" les q/estions de l'ex-KronprIng
a--"Volem pagar la quota de
I el control militar, esta al eneP081C10 CULTURAL DELS 8E- reparacions que ens corresponde Franca, I que no censentat
PARATISTES :: LES FRONTE- gui — din Matthes — i aceepRO DEL NOU ESTAT :: LA tem Integrament el Tractat de tire cap ulterior empacad do
REPUILICA FEDERAL NNE. Versalles. Pera pretenem fun- nous terNtoris alemanys. Amb
NANA. COLONIA I 'RANO. dar la República rhonana indo- tot, afirma que ele solaste d'alFURT, CIUTATS LLIURES DE pendent segons les nostres tia tornarlen • manar el solo
concepcions i no al dictat de
LA REPUBLICA. "VOLEN OCU- les potencies ocupante. En °Mes une altea voleada.
PAR LA RHUR"
aquest camp caildria vencer
"Alemanya es un pala—con. grana dificultats amb les quals
Continua aeugurant.ee que
tatua dient Nalthes — que no, hern de Hallar ja des d'ara. El
sap o que no vol trobar Iza fór- cop separatista, que fou decre- el conceder Stressmann te pon
mula de conviva/lela amb Euro. tat pee Bilgieft valent-se dele- dios de poder, 1 Je parla dele
pa. En Sloc d'acceptar la pa- monis irresponsables (Ilegei- probables I poselbloo su ca
10014 que 11 correspon en el xi's Deekkers i eta seus amics)
nota ordre europeu no petisa. I d'esquena veritables di-, eore. Ele Industrial' de la Rubio
Mas ,que en la nova guerra. rectors del moviment rima; velen reetablIr la Jornada do
La /politice de Berlin, eslä, äom fou un fet prematur. Exlstelx deu hoyes. El general Regalito
senipne, dominada per' la Idea la que .podriern anomenar ha declarad, que no ho tolera*.
de la predestinad& 1 Ixt . Si de- °encopetó belga del problema
NI ha hagut eagnante topados
mš és tornee a la guerra, Rho- del Rin, que nosaltres no ponimia apela necessärlament el dem acceptar. Segons aquesta entre lo. lola I ele asnas 1'4W
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L'any 1295, un dele que Re- creado/1s artfstiques en vers 1
man Lull va fer vida mas seden- en prosa la nostra naixent fitäria, assenyala moments dele teratura Ramon Lull as avui
mas aguts de la seca erial espi- vent entr
e nosaltrasa 1 - encara
ritual. Els anys ja començaven que les seves concepcions filode pesar-11, havia traspassat la sòfiques fossin desproveides de
seixantena, i les portes seguien bota valor especulativa,. encara
closes a la seca dèria apabilan- que la seva incansable activitat
ea. La coronació del nou Papa no haguas tingut mas eficacia
Bonifari VIII li havia donat unen que una rada girant dins el buit
horca d'esperança, no •sembta
(. aire 1 sllèt molt discutible),
que rebés cap refús.d'irreete; pe- Reman Lull viura mentre visra el Sant Pare, yo que no ne- qui la nostrallengua, rom Jasa,
gava de paraula, tampoc no ha nmeelvisoe.
p ubl mentre visqui el .
coufirmava d'obra, i les escotes
de missioners, plantees d'hornee
Tot aixa i ensems el millo r
versats en l'apologètica i en lee homenatge centenar', havien
ilensiies orientals, no arribaven d'asser aquella "renta volums
a tenir existencia estable. Des- l'any 1915. El ritme de publicaenganyat una vegeta mas, per cid. pera , llagué relentir-se,
les basiliques de la Cintra eter- morí l'iniciador,. les difirultats
na i pele atores daurats i palu- aliaren ansmulant-se i romana
diem, Reman compasa i centa- gua. interrompuda l'abra l'any,
va el "Desconort", esplai del 1917 en el - volum desa, amb la
ror i examen d'e consciencia on temença que na fos represa.
-no y esca ni una gota de fel. on Avui, perla Ilfn. Gemas eng
la sang regalima per la ferida na el terna volum de l'Arbre'
oberta de, cada estrofa. Va lla- de Cianda", sin dc enntinguda
vors a les terres silenciases de una rfr 1re ende /selles 1 carne,
la Umbela, la dele Capvespres teristiquee produrcions lulliaa
mas-edenes, meravellada encara re s. vull dir l'"Arbre eeemnlifla'
del pas sie Thorne-seraff. A la cal". Pol qual "pot hom hacer'
ciutat humil d'Asets. submer- drutrina a ennaixer Ins secrete
gint-se en els reeords del sets naturals e sobre tintura. e a'
pare Sant Franeese (ami) quan- preterir e a hacer moralitats
ta de gent no parlà dele que nAS o solaç 4 amista t de tes
l'havien tractat i conegut!),
gente, e enriara paf hom hacer
en el capitoll general de Frame- nniversal häbit a entender mola•
rases, amb la narració dele que /es entes pleents a eistendre e
varien de Ihiny i reennten ele plaenls a oir".
Ira-halle, mas persistente tamha
Proverbis i apalees. rreacirl
que no pas eficaeos, per tosa lutliana eta une. del mis (avara
la
societat
cristiana
a
ta
origen PI8 nitres. s'enregimenniar
purersa evansralice. ltamon Lull ten (ibis Varganilzaria salden/aagafa nou braa. Tornarla a Ro- tice del labre, rom una mena
ma, espiant totes les avinente- de mitolrezia metaffsiea. comed/ses d'interessar ele princeps de vena pera. la vida i Ersealf d'a e
l'Església en la seva obra, i mas una producida g enerada. Armella
Que res. pera. ell seguirà treba- debate entre i eI Foc i
llant-hi de cae. i d'espera. Lleantre el Paradas i t rasteen. ena
vare neia la concessei6 de l'"Ar- Mamada d'un genere aguda,
la
seva
meninent banal de la literatura
1,4 de Glande". an
talitab enrieloprclica 1 calas francesa (lid segle XIII, i ele inimfstic del sets cata en les tiran- cis n lee restes d'altres. deriva.,
Pe mes altes donen fruits de da de la faula isapica: els proa
verlas que amb una ratlla erra.
perenne poesia.
Sis mesos fou absorba Re- donen sin leof de fina ribservacha
man en compondre el seis "Ar- 0 una norma ', firme de rondara
bre de Clan( ia"; sis anys luan !a: lee notes d'estat ele remeestat nosaltres, amb la mel als das/da. rin volens veure - hi una
llavis. esperant-ne el segon vo- dada de bio g rafia espiritual. ir
lum. Sortit el primer l'any 1917, aquella sirte de fragmente ei-'
mate, p is uns trefe (1(. !fi " Cont
ea diseolgua la Comissia Editora. i el rnanument Italia. que nome de Dala". els nitres canaEn Mates/ Obrador i Bonnassar pas lament 110113. rus el porta
havia somniat esmereant-hi els nsfslic ja no es era rontenir,
avive mas fecunde de la seca vi- vessa tot el fac SPI1 cm/ en,
lloarcre a Nostra Dona i a Jeda; hauria estat ineomplet,
no asee l'entusiasme. (111P verse sús, arrihant a imaginar celesa
tate ele nhelaeles, de Mn. Sal- tinte difs'egs entre Mere i Fill
i fina entre les tres persnees del
vador nalmAs . Per el t si g ui lote
ta honor d'aquesta noca tase, risa *Me: sei les joies del
qua esperem definitiva, de la non 'alune que tenim damunt,
la Salita.
edició lulliana.
Cal que ¡'edició lulliana sea
La nostra generad') va prensense batzegades; ni que
dra coneixenea do Mallorca gunixi
quan l'any 1904 pasearen per la signi amb retard, cal que el protribuna de l'Ateneu Barcelonas jacte d"En Maten Obrador es
roalitzi. Mrsssan ()almas ha pera
els mas autoritzats represen/lainunt ecu la feixuga lasca do
tante del moviment literari
Joan Alcover, Gabriel l'antiga Comissió: cal que teta
Alomar, Costa i Llobera, Mateu els mil som ora/II/osos de para
lar la !lengua de Ramon Lutl
Obrador, M. S. Oliver, Joan Tor- l'ajudem,
rom ho fan la Dipurendell. (Sis noms, tres dels
tarjó de Baleare 1 l'Institut
guata je eón aval inscrita ifamunt llenes funeràries!) Lia- d'Estudis Catalana. I cal lambe
serveixi per a
vors senlinl - li llegir a confe- que l'obra ene
rasseht "L'arqueolog i a liter:uvia" Festudi sl. 'haue.
Remo»
Lisia
que.
reaceinnant
vais; ronrixer de vista En Mates/
contra 'enralmador anshient
Obrador i SP . 111 va ficar la seva
imatge: de front ensems arruga' Mallorca. ta tusa netivital
lituano, i rema/lona/O caldea el
frie (mirada ami) el
1 SPI'1` .
noble maro de ralsoH- 5 hertse "seny" eatalä plau - li
blasses abans d'hora, d'alta bri- nar- s e "Reman o Foil", 45 el
llante, 1ntelligente I randarnene model que en molla d'aspectos hnurfere d'imitar. Besseita
darrera els petits eristalls
Sanado-ha que una
nos ulleres monàstiques, era el follia lit Seva,
stuspire en, lar/be/m(1Se. Unreve.,
sen sin veritable "cap d'estsidi".
Das anys despeas, qunn el Dr. Ile tendida da senv. vint ansee
seny.—
Rubia i Litich feas 1 ergon cure irintensa medir/aria
seny I de res mas o de seny i
de Literatura catalana (era al
fet del nostre
Pie de dalt de l'Ateneo vell) En efe lisores—han
Matra Obrador villana a donar- noble " el mas assenvat del man,
nos-bi una ronferanein. Vea! 1... el rnée panxaennlenta• Ra,
del silla
amorosamen t part de la "Doc- inon, que estft tan Ilimy
trina pueril", que esteva Im- li s l'anhel del Seli ear, que tot
no
t.< re*
l
conquerir
per
primint. i ens detalla. any per ho la
usa de la follia
ene_ tot el eral ala de /nihil- per conservar,
rada de les Ohres do Ramon herrara, no p as del seny. l a. mAt
Lstll Comenrant l'any t9ne, a noble virtud ronservadora.
1.. BU:01.0 d'Olwer
rail de tres colmas esmalta Serica acahate els (renta volums,
mas preveis. l'any 1915, en ceP. S. Agracie° mesh a En joan
lebrar el Atea centenar da la
Anclada, de Vich, que per omIssi6
mena del Dorarse Illuminat.
Colll a artbAqisaslls trenta valuase calo- del linotipista aparegué
pasa.
ritzarien l'obra lul . liana. Per ells nitn comun icant, la illustrac16
L'origen
veurfem la fecunclitat inexhau- da al mess t'arree article.
rible del notare escriptor, elle que jo suposava del mot ''esquirol•
demostrarien que els textos oil- en' el seu nou sentir, ha correr* alai
secar detalla
gineta eren catalana I no Mi- carta versemblanea. per l'
tin», 1 alai serien un rnonument eña/prOVItOril. per Barcelona; sial
el
de la nostra Ilengua siente parid dones, cree en t'origen tema cree
meneo
en cap d'altra de neoflatina. Cal- exposa i que per d'abres
an

dea arribar notser tino a Descartes perquè la Ftlosofia, deispullant - se l'entente° d'una
Ilenquit monto, es dechirle de

parlar la !tened& del anisla. Per
baver creat tot un %le filoststle, per haetr «Irle(t de bellas

m'Ara textil!. ratent anneta,
cona si fa l'altra. l'aniedota creadora
del non renta, »empre tenis es ame
nelateressava de marcar en fet bleg
alele, no Mi assectaci4 jideis. a ta
bus del esed migada del

e

▪
' Dlutnenge • 16 neveMbre
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Nova York
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Holanda
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-Registra aquesta setmana una
.. de puja en els Deutes de l'Estal Mig enter avancen les sèries petites d'Interior, vora un 1.:s grosses
d'Exterior, i fins sitj atreveixen las
cbligacions del Tresor, de les quals
les de venciment gener s'enfilen
0.35. i o'40 les de venciment febrer.

Els .Municipis s'atorguen millor
crèdit encara que la setniana passada. Els de la serie 13 del .1 i mig del
tpon passen a 78; les Ampliacions,
millorades gairebé d'un enter, 76'25,
i els de l'Exposició del 6. Inés valento que cap, co poden comparar
del canvi de 9775 al de yo que jan
avui, popularment soHicitats.
En canvi, les estimades Mancomunitats nostres no es numen de 71.
i-es veuen molt poc operades. i les
noves Diputacions de les sèries B i
C. que estoven a 76 i 75.50, respectivament, baixen a 74.
Es paradoxal i sensible que loentre l'Ajuntament, dissolt i en crisi
de reorganització, s'ha reiet tan depressa. la Mancomunitat i la Diputació, posades com a rnodel, en particular la primera. i presa com a
exemple, es trobi baixa i abatidoIi
„nada.
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rotlle d'especulaciO.
El joc al rotlle del comptat, ni
que de moment el les aparéixer
tOric de vida, ¡Ora la seva iniséria
en un ¡mur no- llunyà.
Tenedors, corredors, ir or si st es
tots, companys i amics, un poc mes
de seriositat, cregueu-nos.
Les obligacions lndustrials en general mes refetes. eixint del to de
pesadesa de la settnana passada.
Les de carril•.: trobligacions ben vives de cotitzaciO, t.ixi les del 3 com
les d'altres intereSSOS i sérico. De
les pritneres van al cap les l'amplones, que de bt'so passen a 6250;
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COOPERATIVA DE FLUID
ELECTRIC
EA ennvofia els senynrs soifis
d'aquesla sorifilal a la Junta
general extraordinaria que f
e o !ebrarit oh Nirtetil fria 22 del
que Sn/11. a les qual II' de la larda, al sal(' il'arles f le) Foment

LA SENYORA

CARPETS ORIENTAL

in MES CARES
DIKCIXOSESMIRNA

.Na
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EL MILLOR PREU
TRAFALGAR • 8

(I n ! Troball Nacional (Placa dc

comide de hostal deis trehallg

Carme HA
Marprii
?Él de Camps
MORT

Havent rebut els Sants Sagraments

Pan)a Anna. .11 a fi de donar
i eennOtoie de C. or iorraliva. i esvair nol irles 1 elltionejnseS tour
lt telar II ando
oiroutlen.
Per la importimeirt moral (por

:385
5315

• 71*
771.

Ob . !libre

Ignorem a punt iix el motin que
/tt baria per a la gran ibis aliado. cont
també cl que hi bao; per a la grato
refeta. liairebé s trata dinteressos particulars. Peril el que de cap
manera en, pla y és el to que la baixa i la puja de les dites obligacions
ha litigia al rotlle del complot. el
n pial, a estimes, tenia aspecte d'un

larva 15 novbre,
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Als sous desconsolat svidu Josep Camps Arincrigol, filio Franecse. Leonci,
Maria do la Soledat, Teresa i Carme, filits politios Rosa Catasús Ferrer,
Maria de

la Junta entumen. PS prPga l'as.
sislf'n«rluo, 1” ora'. dant -sr als Se nyors soeis qm . per ronaOrrorlit ami' voto i v o l ha ll ' observneg . n m'o dispn o a l'arbole :12
(lelo Estaluts srmials. dinosi`ifill •- sP a la CaiXa Sorial les
fu:Motos 0 .1 rrt s guard que arra-

la Mercit Mas-liagir Rubió, Gabriel Benet Campabadal," Antònia Roig Ferré, néts,
germana Maria dels Dolors Marg.arit, vidua d'Aguilera, germana prAttiea, nebots,
cosins i familia tota, en assabentar a ilurs moles i corteixenres tan irreprable
p,'?i , thia. ido proguen que la tinguin present en Iltirs pregàries i vulguin ass!'s*.1r a
tia casa mortuòria, cartee de Claris, número 69, entresol, primera, avui, diumenge,
dia 18 a bits ONZE, per acompanyar la finada a Fesglésia parroquia! de Nostra Senyora de la Coneepcid i
a la sosa darrera estada, Cementiri Nou.

cIdi hbir diphstit en titi e.191,11tn on t baneari (Caín/esta Molar
amb D'os fries d'anfiriparid o
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
"assenya,n
de les abres es fa tina bona colla de
P o r 'an ehe 31 del innIrt.
partides d'Alacae.ts 6 per loo a la
Xos F,Sdatuts, ela socio an.h arel
par.
MIRE() QUE ES
iffi,s i stenein pndran delegar
El Nord 6 'per loo talla cupó seaussausur...--.~46..........s........,..
Ilur r o nnisenlaeid en mi fOtre.
mestral de 3 duros a 1133. 25 1, troFONOS!
:-: ----- -7, ,:e. :-: 7_• :•: -.:-..=.11-: 7_--7._= :-: .--_=„
rernmana que hn faein aixi
der. l.t oBEZ, do SAnt PRIVAS'
Lant el tipus bala, a 100'23, minora
teils els ele no iii puguin
(Prov. Girtma;; Antuni CA
qua p • enen h et Cenacn
Indubtablement, es (len a un nou a too'so i 103.65..
ir persionalment.
Harem vist clara l'òrbita d'aquest
b•da ••n •“.•
SALS. Compte en la Crea ../1
contacte molt mal estalllert a Borsa
Barredona. 1 1 tre
PLA DE DALT (Prov. de Hit,craquests Valors que ata binen tants valor dantunt el qual Ilavent insis..
dr 1 9 2 3.1.71 o er sid o nt ne. del
ACENT DE CANVI I BORSA Wi¡
Igrtasi COR0311NAS. rarpadrins i que ningú se sent padri tit (huata moltes setmanes.
C. A., J. Puig Marcó
PASSEIG
DE GRACIA, 17::
Quelcom semblant creiem que pasrer d. , Beilavista BELLCAIRL
responsable.
El
nou
niOtode
senyor,
y„.
1 '0 *.
D'u II, i 11.1. , Lloyda).
1:,,,liplimenta,./.”. il'ordi es P
Quan s'hi era a tennos Heialment lm sarà ami; 1 . :11acant ud 1. per 11111 de
O n10 0
»a. Set. Pa.
BOER, n . 1 top: 1'
- veniade Itorsa en valors al COM p- :.;
lieNvoee 55
HERNIATS: :31 voten evita
advertirem, i una desatenció tecnica la sCrie G (luan reculi. s'aprimi o ocaFsla
lo
emori
de
Par
f
.
:f
2,
11.11a qué durant aquest
bi
la
collocaciA
Ppateala G RA bSt• COM
' :: tal i en tromedes estrange-técnica i de sentit corni--no en;
levard Edgard viluio:, i , 5 nono le, ' : - . , :illes i funestes corzie
temps
esti
subjecte.
1/.•
PON,.
n I :i.•! -, de les trencadures
res. littorvenciO de contrae- ill. 8 que procura,
i4
va escoltar.
RONICA JI1MCIARIA
acuse cap molesEl fi de n'es en acciona de lerL Mo, at que subs ui3eix ovan . .. lc' s r8810crrials ! P rsiPes ""
visiten el senyor C. A.
D c . totes maneres, invitem el púili,
l
tia
i
iultrue
fent
els
lreballs
la
semana
rocarrils
va
començar
latjw•anwat la Ilet fresea en
blic a vde es fixi en la diferencia de
*** ,,ntice tnereaderies o va- »
BARCELONA.- Tots els dies
ii
• •1' r.. un i leit o e Immediat,
va arrirtis domestio 1 en l'aiinientvelo
preus inexplicable. eatimi un poc ami) u:deuda. De Nords es
I Pelai, 60, 2.on.
, :ile,.i . ript • :ons a emla
reducció
absoluta
desbar
a
6175,
i
als vc;lts de 6025 elt:
la
i
AUDIENCIA
PROVINCIAL
deis inlants. Fa s e1:1 .. s le 1r.t.i.•
mes a-mests valors. i Ii descobrim
I :1
eollaborador de
aparició definitiva de los herAlacaitt .:. Des d'aquells canvis oil
VIST \ DE cArslis
a qui demaiii a la SoCtEl'A I
com la depreciació és &goda a una
I:. 1. 111/Elt visitarä a
Direeció telegrärica
nies, per velles, rebels i v elodeturar,
després
ban
anat
co
van
E.
NESTLE
A.
P.
A.,
Granvil
ignorincia o orgull &l'ornes, cosa
VICH.-Dissabte, di de rp_iN:»in
A la secciti st.g.ona ha comparccut
"12:ARGENTE"
minoses que siguin.
Layeta ,a, 41.-Bareelona.
passatgera davant la solidesa i per- baixant.
bre. Hotel Colomtr.
Gabriel Ca:anoves Tapio!. acusat (l'un
Aquesta tarda, al Mercat Lliure
Telèfons:
445
A.
1 499 A.
No
hi
ha
hèrnia
(trencadudurabilitat de l'obra. No fra. dones,
..Ripoll.-Dninn• lige 25, Hotel
s'ha Latead de Nords a ((tito, i d'A- delicte d'atemptat. El fiscal va denn
ra , que r e sisteixi l'acció dels Monestir.
equi,atiu que l'obra se'n perjudi-Il la pena d'en any i un dia de-liar
te.mmementarmimmememmtv
14CantS a 5863.
toles.
inoomparables
aparclis
C.
A.
presó èorreccional i multa de 25o pro'
..rnANLLEu.-Dilluus 26, Hctel
ILS--.
.e41.9111UMPI~NettaefflinEMOR
No veieni. però. perill de baixa si
80ER, les qualiliv s guarififfres Nlagi.
temperament pessimisquais
son
ta; per tant, ens plau la refeta que no es presenta res inc lii regolfi,
altament
recoDavant de la :cede, (marta s'ha
..SANT CELONI. -Dimeeres 28
CAM/SERIA
per isser aquests els única valors
negudea. Aletees eminente els Fonda Gual.
han tingut aquesta setrnana les . cfblipresentat Joan Capellades i Pata Joira
12
tradicionalment sensibles als esdeve—
usen i els pi . fipaguen pet•que
gacions del 6 per tan de la CoopeGinovart, acusats d'un delicte d'atemp..GRANOLLERS. -Dijous,
e;
niments.
els erenen improst• Indibles per
Nm‘611 Let
rativa de Fluid Elèctric, que era
Fonda Europa.
tat a un conductor de tren. El fiscal fi So 1 oc! n •
2, Portal de l'Angel, 2
R. Surinyach Senties
tots els herniats que desilgen
l'atoe de tots cls negres rumors. De
rj en doleos i centres de nata, 2
va. solEcitar-los el asna de sis meGIRONA.-li-sable, 1 de
43 a qué arribaren han pujat fias
evitar les funestes emiseqüen- olill IlI l , . Hotel Comen.
sas i un din de mesó correccional i
el crema o mantega les rada
Di s sabte, 17 de nov. de 1923.
ei es d'un ahandoi lirolongat.
a 79 i tanquen a 75.
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DIPOSIT DE VALORS EN CUSTODIA - SUBSCIPP- a per n'Aries.
te Vlet'•ria.
Secció
'
t
ercera.
Hospital.
Dos
CIONS A EMPREST1TS
Vilafranca del PENEDES.•
CASA FUNDADA
,CIUTAT N 7 •
oral:: per rapte 1 estafa.
Ton efon 819 A.
11 -Ab', I .1 . desenihr , . mate!
T2l
'
2905A
EN
N
Secció quarta. Granollers.-Quatre
•
11,.ntla de S:1111 Pan. :;.'
de la Ramtla.
ID
orals per lesions, ateniptat i danys.
e. 11,:o>04,
VILLS.-1 l . iiiiueui g e d. Hotel
tamairugamed '
cA.

1 0Filii111 M 21211i [ll:,„.;

LECHERA

HE RNI A

r

RANJA ROYAL

F. VEHILS VIDAL

I BANC DE CATALUNYA

A'_C9HOLS PURS

i

Bricail brm,

ANZSATS

A. ANTICH

e

CAMBRA CUIRASSADA
'OBVIA lum, 1; Carry Creu Coberta, 8 - Tele!) H. 687
',LUCIA útil. 2: „ Iza tudreu, 146 itENCIA rum. 3: „
aIrneÑn, 111
•„

M. 671
6-184

e.

7loomeamomommowommommoinemenoul
VINE CE TAULA
S.A.
I CENEROSOE
MOJA.-- Yllatranea del Penedds
Eón els mds exielsIts e Insuperables. Demaneu-les als
principals Betel: 1 Restaurants. Despatx: Breen. 8-T. 913 11. P.
g ura raditro @mema1 con« adorador

CA VAS H1LL,

be. *veme., wommodaimu, ha tesalladat
•Irceltultore do 13 Rama., de Ira riere,
24, a lo Ren g a da 55.11 Pan. 30, Pral., 1.•
La 5 • 10 4.1 nIal 1 do t. • 6 de la

a de4 nue/nums
Ex-i " t ""
tira. ‘ampailá Cassi : Parto.
Enferrnetatio
de la dona:

e ntreno'.
••
bletge sgregat deis
tle s'ar.
ia Liada,
Ras I Orellee. Consulta de 4* 6. GonSUlIg
*metales d'II a I. Ilbla. de lee Flore. 4. primar.
Parta. -

Consell de Cent. 322,

j. de Llobet

. Doctor Montaftä

dele Hospital, de Parla. Pell

i

•

«v
JoiERIA 1 ARGENTERIA%.

•0 49.•....,.....•• n>••,...••n •....••...•• n • •

II
u

Sucursals a Girona i Lleyda

HEMORROIDES mine

ANT1

turattrommameent

ANTIGA CASA EXCLUSIVA

Fonda Centre.

EN

GENERES DE PUNT

HL DE GONÇAL CIMA
10 CARDENAL

mamut

lo

Secció especial en articles inencongible s de llana pura
SENSE MESCLA DE COTO :: Articles de fantasia
gran moda en llana i secla
Vestits interiors llana pura, marca MEDICAL

o

REUS.-Dilluns 3, Hotel Paris.
TARRAGONA.-Diniarls
tal Continental.
MCNTBLANC. - Dimeert , - 5,

BE EgilliVE1i13

1

•

FA I_SET.-Dijous 6, Fonda
Narbona).
MORA d'ErPE.-Divcndr,Fonda del Cernera.
TRENCATS:
doixen
end;t . a la NI,‘tia, precisamont 81

dia indical

d'autóninibus i altres
vehicles de transport públic de passatgers a tot Catalunya
Indicador general

per a cada

__ •

C. A. BOER -0110id1
Pe l ayu, h11- 11 A R CELO9A
APARELLS perfeoolcnats

Part medie.
dobVIAHRtaltCEdSe, lienstlocar,rneeasnaamentl

LA MES CLARA I PRACTICA
De venda als quioscos 1 estacions, etc.

veaert, bunt Pau, 38, pral.. 2.•

VARARAS, desvlaold dula ör"
gano do la dona, calgude
la matriu.

OBESITAT, EVENTRACIONK
earlodaele.

hldreeele,

V

Diumenge 18 novembre 1823

GASETA LOCAL La.
Santa d'avui: Dedicació de les Sasiliques de Sant Pare i Sant Pau, a
Roma; Sant afaxim, bisbe, i Santa
aalomea.

i cls ¡asnas, de 11 a 1 del mati, per
a fer la reviste, de jornals i condicions

cultura que amb tant d'èxit esti desenrotllant el doctor Suma Izaguirre,
en qua co treballa, i poder fer complir
prima de "Nocions sobre fisiologia
a I urs patrons les bases últimas, en de !a digestió en els infanta de poco
que es fixà el sou minim de to pes- meses d'edat; disträfies per alitnensetas, puix es compleja amb raras ex- • tacia mal dirigida".
M111~1111~.~.
cepciuns.
Per a reclamacions presentar-se a
LOMAS 1 C u . S. en C.
l'estatge socia!, Peu de la Creta 54,
Passeig de Gracia,
2
'
principal.
Telefon 4592 A

Flassades llana superior,tamany gran ... 18'50

Ti Inmunes

BEhEN

Carme, 8, I Xuc l a, 1 1 3
fi
Bem vist un catàleg de ganares

de

:ssa. Carbonen i Alcu germana, ià57x . de cerarnica artisticuandustrial,
va ultra admirar el bon gust amb
sta alguno comerciants saben ter la
r aaaca tasca de l'anunci, hent pogut
oaaaatar que el negoci no as pas incompatible amb certs deures de cataasaat, ja que l'esmentat catalcg as
a la nostra !lengua.
A la platja de Can Tunis, el car- Josep Artigues Soldevila, da
mes, iou atropellat per un car
no era el que menava. Calgué
S porta: al dispensara on se li
re
la fractura del maxilar iniePENYORES

L. "Jefatura" de polkia ha Meca/ 4 multes de 50 a 500 pessetes per
agar als prohibas, desobediencia de
fle251 7, 5 3eS cle cases de prostitució i
rug ar els establinicnts Laves d'o l'ho-

a assenyalada.

LA ISLA DE CUBA
»lerda, Argenteria, Rellotgeria
?Iaça Brial, I a. — Vidre, 3.
Telefon A. 403

hamens assornt en joies, reWtges 1 objectes d'argent, prolis por a presents.
L'Institut mectico-Farrnaciratic ce:arará sessió científica pública dem,
Jatuas. El Dr. J. Trías Pujol desenrotliarä el tema "Condrornes de
arxemant".

SE Tj0"2,1! ur's'n FARiNOOL

Recoma/,am que aneu a veure
els lots de vaixolla. car Hure
preus excepeionals [iris a fi
de mes Sell, al Ilustre jui, verttablas gangues, en els comereos
de T.luis INglada. de In Itamblit
de les Flors, 8, i Ronda de Sant
Antom, 5.
Llana xeviot, gust
glea, el metro

propòsit de l'anunciada visita deis
itas a'Espanya a la nastra ciutat amb
de la seca tornada d'Itàlia,
lisa ajar segar qt e . aaribarut el dia
; t fornandaän'a Barcelona fina
idimcnge cl:a. '2 de dcstaibt - e, C2st-se una gran re y :31a dels Soaas de Catalunya.
TaMbiS per aquella data es diu que
vi:ah una divisa:, de l'estimulas earamada, cumpasta de cuirassats, tus-

adacrs, creuers, destruiers i sulanar.
camandant de Marina In cstat
l'aprovació de l'alma-ala un
del port, assenyalwit lt llocs
szaran els vaixella do guasea.

lieries layetanes

1

Darme, 8, I Xuclit, 1 I 3
CINEMES ECONOMICS I LLANTERNES PER A PROJEOCIO 1
AMPLIA010. Visiteu la CASA
CUYAS: Parlal de l'Anee!, 11 1
13. Barcelona.

PENIO TAFANER
Atta; s 0 180 pessetes.

Vegitt l'aluvial a "Dispeses".
- - -Sastreria Rosal!, Asalto, 22.
Altas novetats en generes per a
la mida. Vestits i gabanys conface ionats. Dar rers models.
Preus limitats.
TASTEU LES EXellISIDES

Galetes BIRBA
DE CAMPRODON. Les úniques
que etimpoleireen anth les Ini'2s
tnariplos estrangeres.
PAGt7.3 1 ROCAFORT, FERRAN,
núm. 11, i Gota' eta prineipails
-stabliments.

!CuL.LEGIALS!

AnL Color...do viladrosa

d i v. ,Jrnany i Pi, S. en C.
I' - sala
Gräcia, 75. Tate:a a. Ex-apuderztts dele

[ 6 Me s
-

Sin!, S. en C.

de Calar, la Segarra. Osatariatios
percebes tuts
a. En/botita

La Perla Mallorquina
IR , 1 S2cció i.iranja
flo ia . Le- itiaa axquiaidi • s EnIairdeg Mallorquines, de to!s
grandäri,s• Propia Li
va patentada de les Ensa i mades de Nata.
P ARAR:10ES CaRDUS
Portaferrisea, 10

O

:J0 3 DE MONTSCRRAT
1 a Cantiga fabrica de pos-

:- a sopa de foso Bigorre,
de la Boquera:, 40, i a la
-it, plaça de la Llibertat,

UNE PERNIRNYER
Id inflar per a l'eatúnine.
mi per a nana 1 rnalalts. Dito . P. Colomb, 2. Telefon
a A.

Per a comen 1 idiomas, Taout-mece, eta., estudisti, senyor
o senyoreta, a l'ACADEMIA
00T8, correr deis Aros, 10. Teléf. 50'31 A. La más Important
d'Espanya.

IMPEIMEE
SUPERIORS

CASA ROSICH
Sant Pera, 7
Plaga de Sta. Anna, 9
Tapineria, 33

Ronda de

Rosich, S. A.
BARCELONA

el mola exaulslt postre
Grans Magatzems de Sastreria EL SOL, lInspital, 5 i atendizabal. 1. Especialitat en la
mida. Gratis existencias da vestila i gahanys cunfeecionats,
per a senyor i nen. Preus moderats.

Es de bon gust adornar-se les
senyores ScUS VeSt i
atrita atol adornaments que la
moda impuse. Les l ' asaras //o_
gidaros trabaran un aeieete : 55
. a Fa • : • n • ,litada casa pa--b./10

nadés I Carbó. Canne, 16- l'el.
53a0 A.

LLORENS GERMANS
Rambla do les Flora, 39
DILLL1N3, tU (ha carront Natalia
a tul) bou l'ultimo (altninC ASOS ini), de 1 1/1 I., a preu
cost de fàbrica: ptas. 230; dos
t. ida, a ples. 3 peça.
Dilluns es &nana canten.; al Curs
de. Futagrafia qua FEabarr Fotogrit
fic do l'altenau Enziclopédie Popular
ha orgunitzat. Es recorda als socio
que vulguin assistir-hi , que la matricula romatidra oberta josa al mazar
dia del canoa/a:ancla del curs.

—

JOIES V ILANoV A UN10,6

Interessants quadros d'astors ante i moderno

GRGERIES MOR:1611E5

Era/talla classe bona,
el matra ............ 1'—

Placa do la Catedral, 2 bis.
DIMARTS, DIA 20
a les 4 en punt de la tarda.
ENTRADA LLIURE

Almacenes BEGFN
*Irme, 8, I Xuolä, 1 1 S
RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia te dansant da 3 a 2/1
de 8, 1 dinar a l'amerleana. di
9 a 11,

[Casa
OMBRELLES Lo 1. Pt I" - I-

BUICK

PARA I GRES 11.,.ertr".k 1n
4.

ESTUFA J . Ir. B.
Valencia, 310. Telefon 717 8.T.

SA NS
Bouería, 32
£1311 assortit ea

11116 1924: Exposi0Modal
P. Letamendl, 17

CR1 S TALLESiA
POV10ELLAWA
RAJÓLICA
PIZA

dl_h>

ezta

nrrAti.
BLANC

1.

viske

Amerases.. comide. meten»

Flassades de coló ... 1'50

Almacenes
ideal del "gourmet"

4

OREEBRERIA .11
CIANTVETEJUA COURTS
'AMARES EN ART1C1E4
D'UTILITAT I ADORNO
FROPli t'EA A
REGAL
%J.
IZARA
RESTAURANTS
eo
COMUNITATS. ETC.

cubte3

Ensaimades c12 nata

BEhEN

i5

superior COIlusos, el metro

encones BErIEN

GARANTI T S EL LOUVRE
No lossin nt,1s,

presten

n

RALZ CAP:A

Darme , 8, I Xualä, 1 1 3

14/5 A.

Sangra
Lr FEDERACIO GRAFICA
seecló "Unió d'En/madama.
avisa to's el, ohre73 d'aquesta
'& que des del día 18 hm el 23
a ctual la Comissió teenica estara
dies feiners, de 6 a 8 del vespre,

„

Eanyeras

Doné, dilluns. a dos quarts de set
de la tarda. tirdrä Ilac a l'Acadanna
i Labarat'ori (lo Ciancies madiques
Catalunya, Llúria. a, principal, la tercera de les conferencies de pucri-

ELS REGIDORS DE REIAL
ORDRE

Continua circulant id rumor que assegura que seran proveidcs per Reial
ordre les suconts de regidor que hi ha

a l'Ajar:lamen! de Barcelona.
Fent-se fC0 d'aquest retraer, El Diluvio d'ahir Publica 1111 llora sol?, alarma, pe! supersit que alguno deis 'tome.
namcnts en projecte recaiguin a fa.
vor de determinats regidor: del dar.
rer A juntan:0st, sobretot pel que fa
al "regidor desahucias que, ter vergel:ya de Barcelona, despres de les
seves moruna:lees rota a emplea: municipal, arousegui, posara en joc toles les males arts electoral., la reple.
sentació d'un disirict,r amb l'etiqueta de radical".
CONTRA LA CALUMNIA
Amb el tito! de "Farsa la calúmnia
amé les ales csfeses”, el selmanari
Catalunya Social publica un editorial
que ve a coincidir amb el que digné.
ran dies passats sota el r. tol de "La
Caça de norme".
liess-in aquí 1111 parágrof :
''Cal que acabin d'una regada alises.
les COMPLIII3TS infames contra organistnes i contra bornes. Es natural que
siguin castigats aquells que han comes
actes delictiu o lié han malversa as
(abolí del (Intuí, pero) dcixent obrar
Iiiurcmcnt cls bornes encarregats d'administrar justicia. Per que, luan de
Ilenor, con; y :ligamen: CJ dio, 11cnya al foc?"

ACTUANT
Segatis es dia per Granollers, no fa
gair4, probablement dimecres, foren
cridats mis giraras regidors a una de
les dependencia de l'A ¡miran:eta prl
senyor Torras, ex-allá, cx-diputat pel
districte, a fi d'assabentar-los que cl

•

UNIR

1

Oarme, 8, 1 Xuelk, 1 1 3

INICIATIV88 COMARCAL'
Cada dia que passa la importancia' del projecte. d'aquest Co"

mite- d'organitear simultäniaMent centenars da cursets de la
/Fuetea llengua i lISt la nostra literatura en el elos del territori lingüistic catalä, és més ämplament compresa pels homes
amics de la nostra cultura. Així,
és de remarcar mis de diversoa
indrets da Catalunya han sorgil, iniciativas que parmetran
simplificar la tasca del Comité
instituit a l'Ateneu Barcelonf.
D'algunas importants ciutats
havem rebut !listes amb un
nombre de professors preis important per pe/anafre que a dins
de l'u y radi d'accid cultural
hom compti antb el bell entusiasme i la collaboració eficient
do patriotas reconeguls.
Si a cada ciutat de Catalunya,
si a cada vila important, els
afilies do la llengua i de ! la literatura catalanes procuressin
dins dels seus mitjans, secundar Factuaciú d'aquest Comite,
la .vastitud do l'obra projectada
csdevindria molt aviat una tealila!.
BOUS- PROFESSORS INSCRITA,

l'Un ofert darrerament Itur
collaboració com a professors,
els se. nyors Jesús Sane, Miguel
Torroella, Antoni Ve)', J. Homet
Pita i Al. Capuz. Tanibt1
inscrit les distingides senyoretes Ililda Agostini i Maria de
la Cinta Balaguer.
"EL. CORREO CATALAN"

En l'adietó d'abir d'aquest
sea desig seria que dimitissin el Caediari tradicionalista, i sota el ti.
'ce suara conferir, per reemplaçar-loa
tulda "Bella iniciativa. El Coel propi scrlyor Torras i aria q1101 13
mitü per la llengua catalana",
tia
haurien
aquells
i
ClItiCS SetIS,
hom comenta l'obra d'aquest
del
nou
temer
les
consegiiimcirs
de
Comite amb els següents mots:
esta?.
"Dir que havem vist amb
¡leus din, també, que els regidor,
moltissint de goig la bella inique de primer autuzi avingueciativa del Comite per la llenreir, acabaren per cedir.
gua catalana, és cosa quo de saSemi« tamb.; segons la ven pl i blibuda no caldria repetir-la; tot
ca, que la maniobra obeei.r al propf3sit allü que sigui espandiment i dede mirar de defugir les raponsabili.
puraciú.de la nostra parla, serla
Mis que puguin haver-se contrct dutasca assenyaladament • patriórara el lemps de lis dominacij torrista
tica i cultural.
a 1 '.1juntainent d'aquella cinta?.
"En l'aclualitat excepcional
de la nostra vida política, en
"LA VEU DE TARR.1GONA"
moments dc rigorositat extraEl sermanari "La Veis de Tarraordinäria, el caient agradós
gona", addicte incondicional a la Did'una croada (le ealalanitat desga Regionalista, continua, en cl sea
vetllara arrea de la torra siendarrer ?Minero, demosirant min sincer patios extraordinàries, i ser esenittsiasme per l'actual estat de co- tfmtil petqne la 'catalana vot.;.
ses.
guin aprontar l'ensenyament de
aquí les darrercs ralles de
llur Mengua i literatura qua tan
l'tv-ricle editorial:
generosament se'ls ofereix.
"Estatua, per a ?milis, era tot aixd
"Creiein encartada l'actualiton cereal—abans en fa una e lume- tat per la tasca que es proposen
ora resulta que Cl °cuera/
de realitzar; és just que cls que
i amb estimen/ la terra i a tota hora
Primo de Ribera, amb
el palo, lambe n'a, de separatisra de
treballem per ella amb ardidaav:al que
totes aquestes ensotes;
sa, confiem a la missió deis edttseparasista, dirlens anorreadar, descadors, la reeonquesta de tots i
frueloe de tanta rodridura.
cadaseun deis fills de Catalunya
Son, al egmenrament del principi."
per a l'esdevenid o r de glòria
que la 1r/sitie/ti Ita d'aeonseEL LERROUXISIIE 1 EL
gu
NOC REGI.tf
"Cal que els culata/1s es reAtril, no menys adusiasme que "La
trobin a si mateixos pe! ' conreu
Peu de Tarragona' ' , el diari barreta- do la Rangua i literatura prOni "El Progreso" contenta " Les af:r.
pies, tot elcailjant qua l lot
marions del Directori'', q,,,tlfiamisb aenidor correspongui ii la pred'ample i modera el concepie que le- térita grantlesa.
110! 'ti SellS ruines de la ilibertat.
"Que els bons palriates cer1 alege is: nostre uilss1ro cap,
quita en l'expandiment del Inés
N'Alexandre Lenroux, en ari document
e/ir/tete/6nd i essencial do la
l

117t'S

electricisti ¡ove

que tingui garantice, colina:salí/
Prometedora, en una empresa
industrial. Escrime a 1'. 1717
11. Apartat 228.
•nn2111111.,

Almacenes BUEN
Carme, 8, i íuoIà, 1 i 3
'legua saluateile: can LA GARZA.
Els temes do les cana:rancies que
d savi agustí P. Gracia Martínez donara a la Sala aluzar:. Canuda, 31,
durant e:J diL3 au. i 24 d'aquest

Ahir s'inflama una caldera d'una
fabrica da vernissos del carrer do l'ujades. A conseqüancia de l'explosió
forea auxiliats al dispemari del Poble Nou els obrero Juan Gallerní Borras, da cinquaata dos anys; Antoni
Babea:: Lacanut, do vait-i-quatre, i
lamo de l'esta/Amena Andrea Cerda,
de aa. El Gallead i el 1.1.1suca preseatavea cremades da segcn i tercer
graus. du promaatic greu; el Cerda,
cremadas a totes data. mana (12 pronenstiz Ileu.
Acudiren al lloc del succés els bembeis de! Pare, lit llama estar :tecessaris, ja qua l'incendi loo dentalat
seguida.
Els dos primera passaren a I'llospital Chino i el tercer al sau domicili.

memorable, se nse dubles Si rodeigs,
el{ L'IS e,: & 1 : 1..S! n S ri:0, i t'1,43,
can, PS
JIU declara que eres, sincerament rille
SellyWS lime ara governen s'ami
inspirar vers el lé pablic amb Jipi
iraos iliteliCienS. La darrei.a nota gli.•
lum publicar preten enrobustír .1quest

judici thl scnyor Lerroux."

les dames d: La Unta con-

tra la mcrtalitar infantil, seran els
següents: "Valor social de l'esposa",
"Valor social do la mara" i "Santa
Teresa. ami feminista ?".
Les alai:adra/a podan recollir-se a
las Ilibraries "Hormiga de Oro", Plaça Santa Atina, 25; Su/arana. Partaferrissa, 1 4, i llibreria Litúrgica, °aris. 15.
A aquestes conferencies hi puden
assistir tutea les passonas. qua desitgin
al: flia.:5:ra orador.

S'emparieren habltaclons a 15
p essetes. Fcnt de Sant 11114usl,
Darrera de la Casa la Ciutat.
JOIES, VERITABLE OCASIO
i objectes usats do totes Osases. p reu fix, Tallers, 41.
Ila mart a aqursta ciutat el qui
fou ea vida nostre estimat amic i
company de causa En Ricard M(mtserrat, victima danta malaltia que en
rasques satinamos ha venaut el S2U COS
jove.
S'havia sempre distingit Es Motusa nat pe! ouu caracter cordial 1 gema-

CABES
131 BANY
LLURS ACCESORIS
r— —

5Ati/ERES 1

PreuD

LAVABOS

Ret_Ittil

WATERS

BIDETS

1

DUTXES
Al XETES
Lt c

ENRIC CARDONA n
Ven/ ara ny I
CoirsI 5i,a aa

I/ ni59 ci•1

ARCELON

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES, etc.
JAUME SAURET
PELAYO,

CAPITOL DE DENÚNCIES
En Guillen/ Trürnger ha /lenunciat
a Manuel de la Ceda i Angel Boseta,
acusant-lus d'haver-li denat u:1 Se e
per al pagament (le dues maquinas
d'escriure, el qual Ita resultar fals.
— Rosa Baila ha denunciat que del
sou domicili (lel curar de Robador,
número. 29, durara la seva absència,
ti prengueren rebas i joies evaluadas en aoo pessetes, sospitant qua els
autor] de la sostracció san uns IrinSuri eme pinta ven l'escala, i els quals
raposa que entraren al pis per la finestra.
— Al carien de l'Arc del Teatre,
foren detinguts Manuel Cubo Blattes
i Francesa Gómez Mora, als quals
policia ocupa una pistola a cada
uit qu2 portasen bei/Se
— )(en Maruenda ha denunciat que
enträ al bar La Pausa, de la lilao
d'Espanya, scient el una taula. Es va
trcure la cartera per escriure una lletra, i en acabar, s'id:oca deixant-s."
la cartera. Qua/1 era a la porta sean
(Tacada i ett voler-la recollir es troba
que ja havia desaparegut.
Con a pressumptes autors de la
sostracciaa han estat detinguts tres
cambrers de l'estnentat bar.
— A la plaeu d'Urquinaona, un Iladregot que es (lita Angel Florar, arrahassä el monedur d'una senyora, essent
astinant melare corría.
— El sitar Alexandre Ramita, ha
denunciat que un senyor Ii !logia l'au-

to per anar a Esplugues. i• en asee al
pont li va prendre el rellotge, fugint
per aquells campa.
— La S. A. Singa ha denunciat a
Francesa Orricds, per no hacer pagat ganares par salar de toar peines,
tes.

1
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ZSPANYOL. — Estrene de "Trens
•nn•n•••••••n

raci.5—;

PAR AICOES Rda. Sant Paro, 18
ti a/nimia
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1

Treballant al n'oil dcls Pescadors,
_Toses) Folgua caigui i es produi ferides d'importancia al cap, amb com.
murió carebral.

CalefacciO ideal

POlitic.a.

EN TORRAS SEGUEIX

Treballant dalt d'una mäquina de
tren, a l'estacit1 del Nord, Josep Vicens Contreras, de vint-4-tres anys;
caiga,: a terra i 'es produi cammocia
cerebral i contusió a la cadera dreta,
da prenastic reservat.

ritus, a

ANUA

rer tribut, acompanyant el fèretre fina
a l'església de Betlem i molts fins al
cementiri.
Donem el nostre stncer condol al
pare del finat. En Josep A. almaserrat, ex-alcalde popular de Tarragona, a la seca bona mare, a la germana, als germans i altres parenta
desitjant -tos resignació per suportar
la gran desgracia que els ha colpit.

Grao

Istracan superior per
abrics, el metro ... 1 7 50

Erhaimades de nata

corregudissint de companys i correligionaris que volgueren retre-li el dar-

Whis13
:e mli its i oecles

Pera quimil
Hules e impermenbles

rós, i per l'entusiasta° que des de l'adolescència aetitii per l'ideal eatala.
En l'actualitat era individu de la Junta Directiva de l'Ateneu Nacionalista del districte V, avui clausurat.
L'enterrament del malaguanyat amic,
efectuat altir a la tarda, es vele co».

Podeu comprar «dial cama
pletament de freno. lean.
dld Bazar. 71, Saimerón, 71

MISERIA

CAPES

ansism~a~anuasasasaanator
L s selectas xocolates elaborats
pels

La más ben medida en
ABRICS OONFECOIONATS

el•Imoll•r•n••

cAT11 ...
.\NI.-:

al eBLES, JOIES, TAPI8S0S
LA,MPARES decoracid, projer . l ea pea eminente artibtes

0.50

n'amenes KIEN

LA VISITA DELS REIS
D'ESPANYA A BARCELONA

IS

,

f PURLICETAZ

•n••

IluStra N'Uta: la parla un fruti

j.id del pua
legílint de e atlanitza
bis', per tal que aquest no se

senti mai mes estrany a casa
sala, per tal sitie els .estainenta
proletaris estimin les instan(ions tradicionals je Catalunya,
euneixent - les no- mis per rete.
reacioa . simi per elles niateixes.
Quo l'exit mes afalagador
;tea/ tati l'empresa d'aquest estol de . pittriotes; quo no pugui
die-se quo en hores de realitats adversas, deivärem do banda la defensa del tradicional i
araaleaislio, sina al contri/11.
que tot estudiant i propagant la
;lengua, concretaron/ una /le t unció str hilenei."
"JUSTICIA SOCIAL"
(1 . n 1 , 1 11- d.:1111112St
1itt l'1
set mamut socialista. referint-se
a latatutteta del Camita, escriu:
a Creiem qua l'adveniment d'aquest Comite, constilnit a l'Ataren Bareehmi,' no Kit- eSer
n'es oportuti.. Ea evoques cont
l'aeltml, la !lengua i lia literatura d'un pais tenen encara una
valor més gran que eit els temps
Mormals.
La idea del Comite ha assolit
un exit grandiús. Sdn multe els
professors que s'han ofert tots
alts homes de N• Ixtua de dife'repts
idepe rsegptohliiillb: itn;z entilata obro._

res que vulguin que luan els doni alguna elasse da Mengua o do
literatura catalanes, qua s'adraein ii secretari del Comité; Alenott Barcelona Aparlat, 117,

NOVES SOL.LICITUDS
Acollitil la l'ostra auggealió
d'organilattr cursets indepeti-

denlinent dr: les ontituts cons.
lituides, havom rebut d'alguna
barris la petieid d'un esto l do
ciutadans, dcmanant professora
aceita estilaos. Durreruneent
havent rebut aullicituda Tär.
vega. Igualada, Badalona, Silges , Canet, Sarria, etc.

de luxe", d'Abel Hermant, traducció" d'En Carlea Capclevila:
Un dels personatges de l'obra en
una escena estableix la següent din'lindó entre el que s'entén per colónia estrangera de Paris, i elS'tiptia
cosmopolites que intervenen en l'o.
bra: colonia vol de el can ta: ya d'estrangule eatablerti a Parlo per "treballar-hi". Nosaltres, dones, no sola
la aolania, nosaltres som com els
'trena de luxe", que van e. tot arreo i no san millar.
En afecte, san "trena de luxe"
aquella gent pintoreaca, clasaifica(la ea el gaan latan (me va i va do
per tot arreu; serme arralar a cap
banda; que es passa la vida en tia
constata traga pera del pas de la
qual res no ha d'esperar-se, perqua
van i vénen voltats duna atmósfera
de distinció, de frivolitat, de ruqueria, i rnolt sovint de corrupció.
L'argunient es reduix a Una aterió senzilla, en la qual l'autor hi posa unes amantes situacions deliriosament atrevidas i sempre un dialea;
punxant, tan afama que cal tenir'
Inolt (r "espt a" per anulo saguint
en el • ranscael• dels (matra astas.
Altranient, el a t talevilla" francas sala vist ta adulterat a s•avís
de a artes !eotmiCciri,:' i sIc 1 . 9 interpretaconis que se /l'han fet. que
inc és d'estranyar que el paladar del
públic estigui esmossat després de
tant temps; l'aguda sitira de l'obra
d'Ifermant no va pas impressionar,
cal reconaixer-ho, als que assistiren
a l'estrena.
El traductor ha estat mansa escrupulas; ha deixat l'obra en catalä
igual que en el seu original, no recordant-se que cert públic vol molla mostassa.
Els artistea de l'Espanyol s'esforçaren per situar els personatgea al
seu just ambient, peras no ho aconseguiren mas que a estones.
Cal esrnentar, pecó, la senyoreta
Visita López, i en alguns moments
En Santpere.
Molt acurada la presentació escénica, essent de felicitar l'empresa del
teatre Espanyol, per l'avenç que representa volar introduir en el "seul
públic obres d'aquesta categoría-

K.
TEATRE CATALA ROMEA. —
Una obra de Pirandello.
Aquesta tarda, a dos quarts de
quatre, es posara en escena l'obra
d'En Folch i Torres "L'infant que
no sap son nora". A dos quarts de
sis, i a les deu de la &a, es representara la comèdia d'En Soldevila
"Vacances reials" i la comadia tantimental estrenada ahir ala adaptació d'En Lluis Almerich "La familia deis Esteres".
L'empresa, seguint en el seu propasa de donar a conèixer les mas interessants manifestacions escaniques
del ntúlt, ha oluingut del raniós dramaturg italia Lluís Pira/alano caca
avui indubtablement és Fautor més
discutir i aplaudit en tetes les escenas, Fautorització per posar alguna
de les sa y as obres mes famosas.
La triada per aquesta °casita as
l'obra en dos actas ''El barret de
cascavells", la traducció de la qual
Ina estar confiada a EN Josep M. de
L'aena d'aquesta obra, que des-.
Sagaersrar.
pertara viva curiositat en el luan
i una gran mpressia per
la seva aína/ emotiva, s'anunciara
d'aquí poca dies.
• • •

Ens ha estat pregada la publicació
del següent solt:
La Societat d'Autors txecoslovacs
"Centruni a , de Praga, havent sabut
que algunas traduccions castellanas
i catalancs de les ubres dsl c.lcbre
dramaturg taca ductur laarel Capek:
"R. U. R." i "De la vida deis irasectas" (traduccions :ates de l'Unalemany o francas) san ofertes
als teatrea espanyols per un age:icia
teatral nordamericana, crida l'atencia de les persoues interessadea respecte a qué manes el que subscriu,
en qualitat de representant acreditat
prop de la Socictat d'Autor; Esa
paleada, Sil cl dret de disposar de
abi'es
de Capek tant a Espansa
a
clesin
o
Ice Repúbliques espanyoles
d'Amarica. Per traduir les camamades obres al catala ha estat autora¿al En Caries Capdevila. Qualsevol
infracció deis drets de l'autor i deis
traductora autoritzats, seré, dones,
/íerp
saeigzi d,
Es
t o per la Societat d'Autor,
La Societat "Centrum" preva aftrarnent a tota persona que no es
deba sorprendre en la seNa bona te
per un súbdit txecosluvac resident
a Barcelona, cl qual atavía mandes.
tat el sea propasa (le traduir les
obres de Capek i oferir-lea als teatres espanyols contra la voluntat de
l'autor, i per tul de procurar-se e rtanta ata ccrcics Merara] i teatral&
txecoslovacs iingeix asser catedratic de la Universitat de Barcelona, i
es presenta a Barcelona cola a tated i atic taecoslovac. Aguce individtt
ha estat una cinta temporada profassur d'una academia particular a
Praga, i ta, ere tant, tan de dret
par ostetttar el titul acatcdratic"
col» Cl té uttalaeval curander.
A. V. Bejeck, ieprisculant de 10
Societat d*.luturs tscco.sloosts "Cm.
trine ii Espanya i presiden de la
s c eeij d someousals del Siadir at
Professiotial de te,iodistes de Secos

AQUEST NUMERO HA
ASSÄT PER LA CZNa
gURA, MATAR .
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Una conversa aprofitada
Si el cas q ue vaig a referir mes perque•era • eara ja que n'Id
sita

todstituis una excepció, no val- feien pagar a 'di peiseles el
de 60 quilos.
En quan! 111 primer, Si haig
te , Lar és cosa sabuda que iliontre -l'agricultor eatalä ;n'anea, de parlar ainb franquesa, no
encara que un xic lentainent, ed tole la seguretat illiaver-lo
el emití del progres, a eada po- venvut, ama lot i priniirtre'in
a do_
ble hi ha agrieultors quo, mal- (pie comenoria n'Os acial
har-los lmmuuI,lium ho, l' en) en
grat tot, volen quedar rerassaquant a la "l'ario. la", es va ren•
gats.
Perb es que . es D'arta (Tuna ilmr 'lavan!. d ' Un Comide que N:uron ter.
actuaciA de quasi ' Iota una ooEm primer lloc, vaig asonsemara i pol que plmgmmi allieonar
en
ale denles. vaig a ensenyar el guir infondre-li desconfiança
iquoll gOilore que. si be costara
botd de 'ilustra.
ear, l`ra suseept dele ile learregos
Al poble de X (pesque odas,ffibinaeions anib all res de
per ver'. compost de poni fre- mu.omlc valor nutritin i fins anib
itp valer;
balladora i intelligent. tenen el lull 105 sulestatmies
bon ensturn tEaregir a les seres dosprAs va r000neixor que mitascpies de pag• n• s la ro.'ria trua llor seria omprar farines per.,
o
blableinor ., Ii Ile g uins,
l' arel ' . de P orcs dora " , rollY.
la de' t e r un puroll detigreuxos senotre amb la co n i ll i' l••n ele roto pral. el gro i for-lo ninhire '01;
dels -, sia mes acorto-id:Os.
aixi que es va emicencer traix.")
La intencid-d'aquella gent no
es Pas . ere guanyar-hi pessetes hi van entrar vis números.
quilos de "facl_
Aquells
segons Ilur expressid). sin( )*
nela" (qu o valien lioi tani eom
la de tenir por s u. Molts adobs i
60 quilos de la millor (atina
PO ¡ore per al entisnin propi.
re podrion eonvort ir
PerO ('om que peiesant on no dp
d'ordriala pena de donar-ne comp-

en una liarreja do lo 1,.

gllanyar pessefes, n'hi imril e n,

' I) que %l adea, al m'ea travilt.
In nesseteS, m ul 20 quilos de

resulta que es can adonant
que . els surt car el poro que es
mengen. i paguen a preu d'or blidelentorre. quo en v•aldrion
nso o s¡a ii i en tielal. , 1 980 1,u'els • pOes • adohs que • ohtrnen. Per
sete•s. que junl amb la mollui deinä
això avui
va pujarä fine a 2 151) pessrles.
can ' deixant aquesta p o li l a
anda un a II' mes de la
d'Asiria casolana i es van que- per
n j uiil al del preu, 1 uuuul mlii mmml iftlen I.••
(111 cense poro.. sellSe
qua; s.lo nodria poallit jal,,n
fins senso pesseies.
out . inllion de casa seva. aduella sur mnlia mes tqatiatioa,
m'artera do lleguni; : uns onants Perie va quedar una ilitiesli6
1

saes (IP 1rumte s, i .les mutuos
ei hito-. se'n can" per futeses
nue no.treuen . cap a les.
Un

dia parlaca amb un

da -

nuest s pageso: drOleng;:otyals,
(ole t-In treta que en liaxer arawat.. lengroix dele dos l'ores

que tenia a misil de venda (cale:flaca que li telele unes 65 cae-

biss s ies. pes Mor( t no en 1.0riaria mes.- Vai dir-li que
baCia qui arrite ni-NO bi guanyava -pes:setos. i de primer ;Infusa
es va rehellar assegurant atie
anitt els poresfs'hi . perdia sent-

pre.
Per?). tanmat e ix, :lisl une anh-

vera erinvorsant, 94 , 1 veja com
orlara d e ihtant 1, en 'toallas. fine
es -va deeidir a as s ajar PI -non

sIsterna", posant-hi un xic d'espera ri ca •
Poronii. ron) rricilts arten len
holle% comarca quasi tots ele
pas os. ell (Tela que fins quo
el poro baria misal els os s os per
Et o g enir la raro "(i en aixi) i p escara lins allalre o ein( Mesos)
It0 ce ii po. .clia donar montar bo.
desucAs , guau la lutvia arrilial el cae. nrovoin d'una "un-nula", en la qual tenia molla

resoldr o z el pav és ainie comprava aquosta -faein et a - a fiar;
rerS quan el rompte baria osderingut nuiS , 9 gros..en.rolarIA
amb les possibilita l s o el crfe'lil
tole hi invreixia al provolder,
aduest Ii tancara les portes i
ale:shores'es vela iddi g at tt venfer l'endre els port. ,: abans
greix tomplet.
- I varn quedar en uta. si es feia
soci del Sinilieal .\grieola. que
denle, tenia eStabl it rla la C.aixa
Rural_ Iluimlestul li prestarla la
suma que Itauria do menester,
qtle podria esser d'unes .100 pes..
Set es. por • a mig ittly. que raga 1 len d'inter e s sos (1 pen e 12 pesseles, (plantita! insignifleard..si
hon" le en entnot e el guany un,
FotTria hacer de D'II pie iX(1111e mi l
dels pores.
Ara jo espero ei resultat .10

l'assaig en l'absoluta segurolat mie . l'ami,. en ¡loe d'abandonar. rolo os propresara. l'engreix .limo paroll de porrs,
solainent ennt inuarä el polit no.
pool. stro't que l ' au g llientara almencs d'un dio: .Ins per a y en •
d're 1 un per al seil ronsum.
Josep maria Rondé
confiança, ssgurament que no- I

Els animals balemetros
Tole admirem el 1rehall de-

dicat i enginyós de l'aranya. riere ben pocs sabrin que Vara¡ ya pot indicar-Ift_e, mmmli tor potser que un servei de nieteorologia, ti ternos que;faris
Quan ha de ',loare, )'aranya
oscura els últims fils, als
quals es suspesa la seca tela
i la deixa aixi inentre dura el
temps variable. Si allarga els
col dir que ve el lenes
bo i eixut, i del menor o majos
allargament es san conèixer la
sena duració.
Si ' Faranya es queda quieta,
vol- dir que . el perfode de phiges ser ä llarg; si ;durant la
pluja es posa a treballar indica que acabaran les burnitala
i retornarà l brillar el sol.
L'aranya cancia el teixit de
Ja seca tela cada vinl-i-quatre
llores. Si aquests cattris tenen
Hm; poc abans de la posta del
col. nit serà clara i estrellada.
Però no Solainent l'aranya
pot servir de barionetre.
Les- °remetes indiquen phija
(luan rolen arran de forra i
dPixen sentir mina Mena de red,
eurt; si al rontrari V010y1

les ,volen dir que el ternps

se.

Tä bu.
Quati a la printarera una sola parca deixa el MIL la Muja As sogura; si el deis" mero
i mace junts, no hi Ilit por d'hu-

nlitats;
Molls altres ooetls 1Pnen virtuts semblants; el nall ilindi.
les figure s, les gavines ¡ fi/1s
les mateixes gallines,
.Qui cap si no seria ronce_
nient d'utilitzar ola animada
per establir amb eerta exaclitfid un servei de precisió del
temas.

hl

viven di

t

*Mulo. Plàtans
(Clima)
Me"

Espigoiant
EL REGUST D'ANISSAT
Quan (ti una l ' Out Iii ha estat
ja sabian que tnai inés put servir
per cz.p abra beguda. De manera que
aixi s'inutilitzen inoltes estires ,
l fer treure-li aquest regust i. per
tant, fer- h a servible, es poden entinar
dize; pracediments:
El de la vaporització forma i per
espai d'una IMra -i el lavatge: El primer ufere n x la dificultat -que a les
cases pagès i petits cellers no ei
pot disposar del aparen productor de
vapor. El segon consisteix co otnplir
d'aigua clara la häta i deixar-la estar
/delta dos o tres des. al cap drls intals
es buida i ce tracta ammub clortir de
calç i zicid
Per cada hectolitre ile caltuda
abocaran (nana grams de clorur de
calç dissolt eii inig litre d'aigna. i
despri:s 1 •enta grams d • kizt sulfúric
diluit ammmtm mig litre lambe (Nigua. Es
barrcja i després de deixar-li algunes
hores. (hirma les quals s'aun-a reinohen
en i cativiant
lavara amb aigua clara i siul cremara
un buque: de . sufre. ,

EIS oniGr.xsmE. L'OLIVER.4
1,111 xii- de mitediZgia. Comen els
IPlires que mmm. savi rei d'Atgnes,
sitjant que el seu pide conri•és
vera, fe» pAblic l'ori g en diri d'aquesta platba. Neptú i Ilinerra es disputaren el pa,•ronat g e d' Atenas.
Ira, gran i justicier. declara que hauda estar mallellat (malt.'. de la como
aquel1 que ltaguits sabia dmar-li la
cosl mis Mil.
N e-liti. a rana t %el( t'ident. {él)
néiXer el cavan; 14 1 tterva. arel( la seta magica vareta fed m,èlxer l'obrera.
Jupitra declarä Minerva vencedora. Fl
cavall. denle. pot ésser arma de
gutrra i la guerra de st rueix les chita , s4 a rombra de l'olivo:a, en can'progressen.
le, eileats cre n xen
L'olivera es ei slinhol cl^ , 1a pau.
1:aneerlota, dilas, le: cr;iniques,
a g radi als -atenesoi i en breu la ciu
tat fou voltada per una mar ruda
•
crollveres.
CONSERV,4R. LES MAQUINES

sgrieultors saben tenis per les

mäquines les cures necessäries. No és
rar de vence, prop de les cases risateix, els carros cxpostos eternament
a sol i pluja, com si no fossin de ningil o com si 00 es fessin malbé. El
pages més cuidadós limita la sera cura a posar les mäquines sota un celiert.
Perb no ha d'ésser aixi. Una maquina 'ten conservada dura un nombre
Inés gran d'anys i si, per exemple,
rum lloe de cinc anys es fa durar deu,
es ve a estalviar una regada la despesa d'adquisició.
Cal que tot pagis guardi les miguilles en lloc separat de l'intemperi i
que les engrassi sovint o quan, havent
acabat la feina han de conservar-se
durant algun temps. Es una equivocació el voler estalviar cn
maquines un xk complicpde,
slan de desmig ar tina regada l'any
per netejar i engranar lotes les peces, i les parte de fusta s'han de pintar.
LA PRODITCI O DE RAIM .4
ANATOLIA
Els con7eu5 mes avançats de l'AnatOha eón els del cep, (letra i figUera.
El cep. sobretot, i lamhé l'obrera.
tenen un gran esderenblor si s'utilitzen les serres. aviii incubes, que presenten coudicions immillorables pet
temperatura, altitud i exposicin, per
aquests eellreM.
I.a collita del raim ha estat en els
anys de 40 a 5it 11111 tones. La
d'aquest any, a causa cle l'expulsió co
inassa de la població rural grega que
preveia la inä d'obra necessäria i que
pr.(11 del 50 per cela del,
premian, vinyes. senil molt (-sea s sa, car les plantacions {oren abatidonades quasi completament. Es calcula
«que es colliran *mines unes 25.000 LO-

Imitar bé

els arbre

¡leus aquí tina operad.") . es'que ols' 'mostees 'arborieuttOrs no' fa» gaire leí; i it la
qtuiales deu sórint qure eis tubreS. • 110 . prenguin o oreixin raquflies o retaritin • la fructifieasone iol

Per .aix?) enel.perMelem
mitre aquest aetiele P c hs Il egi
"Yitgibit Agrkoda-.-dorscla
emit•eitents de fer una cosa, da
gran utilitat.• •
• Es general. a Calalunca. ol
eoStürii de plantar a sillines
vera/ o al coniençanient de la

pors's( I n

aquells

primavera; ben
que planten ala tardos.
Cal que iliguom ulule laid les
se/libres ' emil it . S • .plantarions
lian• (Usser sempre primeren-

ques•
El . sombrar o plantar tard As
iulu porjuiliVi i hl-emita ter-ho
s o l:un en ' tosí:al-per !a ¡teces-

sita!.
Plaidant a la larddr. Varbee
l enip s . aprofilaill le s bolles

l e ntperatures que ten g iiin presentar - so _ d'anal' pretieut posseSsil del terreny_ per eomenear
husera vegetad.") artiva tot just
N'e la primavera; en la peärt1-

a; aquests dos 'o' tres o m'ah...
n'esos d'antieipiteiO - en . la plantae l A tminiah . 11 a un any de .1te. . . •
I

uzos /non
:t4ttlanti t til °A els Ch
en I errie s• lintuides.
III( reeOrrer a la idantimiit fila
al final do Thirern, por tal ron'
una temperatura nuis s a liaixa

podeia enniproinelro la vida

La compra d'adobs
Eneara que hi hagi una Ilei
que regula la venda dele adobs,
hi 1111 conlet • eiants que traliquegen anib ells d'una manera
por itecent.
L'artiAle cinque del It. II, de
2 de desembre de 1020 obliga
vis fabrieanla o expenediirs
d'adoba a indicar als compra_
dora la qualilal del proilloile
Iliurant una lindura en la qual
consten el 110 III (le 1 . (111011, ell
sint origen i procedencia, la sera composiriii quinlica expressant el laut per tela de riquesa
en cada un dels prineipis fortilitsants essencials 1 fldrogelli
polassa, fosfats 1 i l l'es1 al o
berma quititica d'aquests eleraen s.
Cada saC elivits ha de portar, domes, una etiqurt a aseenyalant la riquesa de radar) en
talla un deis prineipis fertilitsalde eementats, i aquestee
Momean t te rttlicordar arnh
¡lee do la factura. Aquesia
tura ha d'exprossar latid.... la
quantitat i la (palita' do la materia Merla que rontitigni Fadeb en el vas que se n'llagi
u

Slalgrat aquestem disposioions
tan categòriques, maree
les enganyiles.
L'agrioultor ha d'adquirir els
adobe en cases serioses,
sindicals vi entilats agríenles
que ofereixen garantía, exigail
sempre, cona estaineix la ¡lid.

la.declaraeiti eserill. tm la !actora, de la composielh Je Fadob.
lides aquí eo que cal esigis
en els diferente adobe lIldS torrente:
Sulfat de potassa: el 90-92
per edil, equivalent a! 49-511
¡ter cero. (le polassa anhidra.
IIIorur polassa: ol tio-85 per
renl, equivalient al 50-51 per
veril de l ial,tssit anhidra.
els atIolts fo,latals 10 gin)
tostärio.
II I talier te s
calc i
soluble e niel eilral
li, superlosfal
lingui loi Vanlifdrid fiest6ric en
forma de iienipost insoluble no
Id val o r: p ro . ,i , x15 cal exigir in
deolarariii soluble en el citriii
.Illiutu j i. El superfi e slat pul eOn•
segons el tipits, el 1;1-1
18-20 d'anniidelq
el 111 - 18
i el set] prell
losfiirie

serä proporeional a la riquesa.
En el.: adohs nilrogenals
que le calor As el nitriig t1 11. 1:1 nitral de. ,e,:1 I a (lo
rinilenir-ne el 15-16 p er cel o
1 el oulfal aninnio ii 'il -21 per
vi e nt. En el primer val exiwr
en la lindura la derlararii t (Id
niträgen tuii mio. i en el segun la

de nitrbgen amottiaeal.
Cal que els agrioullors sigui') senior.. exigents
oompra dele adobs i proeurin
d'adquirir-dos ami) totes les smranties per evitar d'esser PIIgiinyals, enea que s'esdevA amb

majos freqüenda que no es.
petisa.
Baudill Juseafrevea

del

lot: p is all res
10 ,111 1):1 I le protorir la plantad'',
de- ardor.
. .
'linmut ‚lira cosa que cal tenir
prosonlAs la preparari A del
1orrony.• Com InAs romo:zuda 51gui la terra. mAs s'ass og ura la

fresca i el desenrrdllarnent n IP I
plarie.";. Per val ter bonos
Ir ' ban:id o s prenarathries. Eben_
lital de ter un
eartin
ta la posSibi
diestreas general o per r(1SPS,
tieron'', resulta 111(ISSa (

mes (mi s ta el elostons por elots,
usat a la nostra
mo, As 1' di
• •
le
Ele clots . por?.. snlon fer-so
massa petits . .%reentalit ui lurt'i
de la ronveni .'moia Ile for
gran
till remonanient el neil s
possible do la lorra, resii11,1
¡
' Si ri (( H P 'ele Milla Siguin
mal! gratis. La p l anta Irithar't
aixi tul pa do- terra voltinelnAs
por pod e r Poletolr e les accel.s.
sense hacer de vleneer
ie s massa fortes.
1.a pretuirari.", do la erra per
plant.o . i,') hin d'Osser fola 111.11
ayial por donariemps perola, e •
muid enri 1 ei. aixte es, pernue

sol. la llum. ¡'filo, hes nluges,
.els
Im deStotosiiii . 1

••1106..
priorirlis. +1. 101 . 11in:4
uta ssa
tlonat aSos'
Pl(i'O. 111;13 In
rars'fainin e r.

ra no susteoritsarta Im'produit
lii Mort del s planeonS.
• itesinf e rrin do la lerie es
pe .e p ssItinn. .ene(11.1- ulPIO el
terrenc ; qu e es vol Plantar ora
.11 abanS blindar d'arbresi i riit_
eni . ara allres

(3 11 u-te la mat o ixa esrat-ie..Fr,
r e Porral, ro l ilit e• ir ; 1 0 oonv,t
b1 1 , una rittaciA sIlornant.en
l e inteiva len"0 . • erbre s do riasses
T i abom san que l'atoolll o r itarmra l'ans ú l ?lee 101 Nn

ca l re he. :Ski)

tlegot al fel

agrete olio han 'moda!
a lit l e en en arrabassar la pl anla , os plublven. :duend o s l eer un
film; anal a infortar
lot ei li e rrenr i O enx;tir los ar11h10 hr

r,..1, Javos dele planeons, eausanl llor
1r011.

lii

le,: (I ((reta e,
l( - PIS ((Pbro .: . pe rn
Ila :111 . 1in s onin el rop,
Imdri11111 . 11 li g•

plan ia

ranoilller. la liguera.
,h •
si')! MAS 1“ • n • n l i sminf e a
aquests ar!me, mildt • it, per aixit, anide rrits
.
alele rotente,
dislitneia • tle ii ntaittae1t1
tter
110 itot lenir van
s ti'Vnt •nchetts d e la pielei%lit e11111
Oltra per lal etsiti
planta/. ;timen. 1 1eS arre!: c • ostetut ¿'5 diS'esf altInen
Pon
receMns. forman' eenn mill teixit
s blerrani. ti, u8 lnellVa
u S)),-

rerb too nr -la

per

PO ' nll e ea refereix a la t'opa.
Za • Tobjee t e d'impedir q ue . Pls
p el . 11 (II (I I ni`e r- Cle freid-ni I _ sn In 1111(0 . on e As tan n y cessaria a la teurlif e etieb l . i for-

a a
'nid
m i Ieixitd 'arrels wss
u
ics pes. dolie ra-lío:1M tina torta
eompellt uria e l lal. llo o t ;1 regla
rds tot hee:
gell e rte. ealdrit
es . posin a 11111 (tclh o eia tal onie
n
arr i ba!): al enmplet d eserolla_

ment les copes ni) arribin a loeav-sn. Aquesta distheiria estil
en eelae t il amb emites., d'arbre. el elinen i el lerreny Tn P 11
enenvs favorables al sen
n'en! i la manera do criar-loe.

Fetes aquestes ohiseryacions

'fe carneter general, passem a
descriure Id manera de plantar.
"Vonim els clots tete i els plansons a punf. A aquests bre o' Dad
les ariels (101P1111 . 3. ferides o vai lient escurent la par;
iferia proporcionont-lit a la pa rf
suitierranui, a Eiibjerte. entupodir un desequilihri q ue pitarla
iqsSer fatal per a l'estire.
Comenearem per gratin% vonb
les pare?:
e
Una Pilla qu alsvol.
'lot per angmenlar
fons
v ilinMnsiil 1 dosprA s lala soa
d un
munt
rr e ntro d el (li
te'
n
de terne daniunt el (vial lti
apoiarem el plancA. Arome-1
muta ha tb . f futir una alçada
.11firient perquet plant- .nio'.
posai a sobre, vingni a quedar
a li . nialeixa aleada que tenia
al plantel. , .ii tun
molt inwor flalaluya.
n
ldo
iu En general.
o s planta massa fondo. que
vr,
la
oti,
gran
inal
tiernita out
eleieiel do loe arrels i ohliga l'ar_

brut al trohall de produir-ne de
towes que substiturixin les
inortes.
Entimini g iri• los rirrels es va
tirant torra tina . 1,1 mes bona,
primuranf qiie quedi len rolar-

tid:1. al nialoix lemps ilarn

ateneid e , •xti alapatul per asseti . contarle ami) les
segurar
• I rro ls. Quan anuestosestanres'agUanla sol.
robertes i
e m posa Una rape * de terne brea
quo els
M
desteto.. Es eressari
tenis no toquin mai les arreta.
rar porten sompre gPrttli e ns de
mal ; I II ion ¡ poden ' eent agmr
Per últim, s'acaba d'omplir el
rho,
1',,, , hagi eornPer mAs
prioill la terne intimida no so_
poe a TM' ,
ni leen atapeida i.
proni pes 1 de le:
per u' bu'
Pl11211a. anirit ltaIXanl. arros:egard i e l planeó el qual vindrä
quedar alo s horos a la fruid:teja
oportuna. a
As, pocs dit- mes
(1 \ :111 I( 17 .• el p l an I er.
;
rogron
o-il. Per assogill'ar
Es
la vida do i el sol] via
tina
baria adobada
v or, rto don r
a
amb tome adobs minera 1 st,
filrmula i nc,11 recoman:11de A s la
( . 0m/efes:ida ner O quilos
de tenis i '2 quilos de superfosfal po r elol.
El s teni s es. reubrt Pivote isidro
lii tersa qm . forma el eau (lamunt del mial s'apoion les arre 1 a i la !erra OUP és al llamutil d'ellos per.) seto:, ¡M'ari o s. Els adobe minerals igual'n r o n phoital l'arbrr.
ronconiont de for tina rogada

el r tentarle de los
per.assegurar
.
. 0110
el terrenc, co
arrels
esseneial per
ea tina
ten i s una bona presa.
Plant at 1-11, I n manera moi
hreurnrid 11 e.ro Ile s crit, el talo
lote rent de fallo. An molt im•ie
els arlsr ,t : ereiXen Iltitb malla

stgor i•ufana.

T. Torra

El tlat ("e moro
El l'hit 1.1e moro es, per exvellAiteitt_ el eeieztl deis paisos
raigua
välids i hualids.Alli
mio eseassieja- -ja sigui perque leed donar-se zimb les 11.g:tIt.
ilo JO),...ii..iqupilerti,lititi;..ypileeittliyr,i,:sguffra„Is•tzeii_
i la temperatura es mes axial
elevada. (lana rendiments ele adissims.
El blat de Moril . prefereix les
solles, pro!erres

proveides de subsfundes,
lame:a organica.
Es, pulsee, Ila planla tipica
entre leš eittreearndes: ()hin !les
reetacions perqüe ticcessita fundes trehallades de preparació
ili e les quals . se serveixen lambe les plantes que el seguerxen.
Essont un regeral . de 'qu'id
desenrotIlitment detnana una
l'orla quanlitat sulestäneies
'mulla! Ros ¿he fileil assitnilaciö.
L'adobada anib tema . no Itatirit
di e mancar-4i mili; si aquesta
tima in)). pld
dica/a els adoba veras,
1.'úpitett n ' As pr.ipiebt per a
l'adobada alud, fems, es variable segons la lealuralesa de les
les, que sön timuihl le..
terreS.
I
tires, is s a die.
on els fonittnens Mea_
eintiPosieiA tie nen 11ot' rapidament, vis tenis es' poden donar
en

I winiavera,

¿'Iderratit

)thans de la sernbra.
En els terrenySfreds, eouipaetes, arg,lerirs. As millor
stitentinistrar vis tenis a la lardee. En nn i altre- eas, e al e nterrar-los mol l prottindament;
p oni mes desrompostres nues superficial pot fer-se l'enterra-

ment.
Coin se sap. els toma sOn pobres en aullidrid tosförio; per
aixit d eis tenis ante , son insuficients per proporrionar una
adobada romplet a i harmemitm.
eorregirConve, per tanl,
detestes amb la subannr
iiiitrarid d'adoba quimirs tosdeis fetos.. enrasa
qu.e contingut en un proporcid
•
• •
'
en. it ri.igep .

Num 34

Eis amors de les flors
Les flore tumbé s'estimen, i
seus capricis i
prefecències admirases. Aquest
Ich que semblit que no pot interessar n'es que con' arguinent de '1i-el -la ronlänlica,
de transcendental importancia
e n la produceiú agrícola i J'agricult o r no solament ha de
fue, tellen els

saber que les flora s'estimen,
Siliii (Ille 110 10 .1 ignorar , quan i
com s'eetimen i quiileS citi les
flors que es lentos nuituanient
',sor p rendes amoroses.
La flor es el roceptaele proteelor i embellider dels ele-

mettls niaseulins i femenins de
la planta.
ha plantes que tenen les
flors mascles en un i les

femelles en un alise peu diferent, (mal per exentple, 1:arentes i luu palmera; altres pianles tenen les flt;rs iimur,cl''e i
les feinelles en Itm mateixa
!Anida, con' per-exentple, el noPerú en la
gitee i

laajoria de les plantes es troben a ilintre d'una mateixa flor

eleinents maseles i elements
femelles, coas per exemple,
el cep, Colivera, l'ainelller, el
roser, etc.
Per desenrotllar-se un fruit
necessita que l'element temeque l'origina liagi estat feon edil! per un olement masele
tle la tnateixa te sperie. Aquest
denle]) I not esser lransportat
Pol' les alieliles o pel veta.
Es sabut que co el cuneen
del gilrrof e r. que rom Ilesa dil
tenen els mascles on pous elites'ente tle frinelles, val inlerealar garrotees inaseles entre dels garrofers temelles

o einpeltar una branea de
masele a . catla pen feinella. Perö en els arhres que tenen flors
maseles i llora fontelles en PI
mateix hell i els pto tenen elements mascles i demente femelles en In InalPixa flor. se inIda que aquesta precaueiti sigui
inneeessäria per assegurar la
remitida...id; posó no CS aixi. No
l'a prou que estiguin ple gals els eleme»ts maseles i temed/es de les flors perquè les
plantes fruot i f i quin ; Cal que
aquest s element s simpatit sin
pi . rque es feeundin. El coneixement cande d'aquestes sinituttios. die aelualinent objeele
d'esperial estudi en les especies fruiteres de capital import ii,, vea en la produeció.

Dls maseles i les temelles
mal eixa viu . iel al no ea

d'una

feettuden o Ito fan incita/aletainent ; per aquesta rail cal cultivar les varietats fruiteres
barrejades per ublenir bonos
condes.
catup immens d'estudis i

ohsemacions s'obre davant de
l'investigador en 5-4,1.. t . saber
tluilues varietals de ead 'a e s pecie vegetal fecunden o siln fecundados per quines
. A Califürnia ola aronsegpit, ter fruilar un eautp immens de prunere.s lotos de la
Malviva carielat. quut . no fruilacen Mili, llotilt'S intercalan t

plantada primeros de diferent carietat.
Es ben sabut outre els pagesos que till eamp ile blat
donar IlleS gra sembrant-hi diferente varietal s barreiaties,
que no pas si se n'bi sembra
una de sola,
La importatioia que artli assoleix el roznen de l'ametller
a-Catallinya, ha fel. que ens premulp.'. ssint del que passa en la
feo ti t'elite iú de los di leven: s . va riPlats d'aques1.-fruiti e r. Els estudie mes acabale que sita')
realifzat sobre atines( assurnpte sdn ele del senyer Tutts. de

en la

SO1

la 1 . bk . or s ity Farol do I l a\ is

mes elevada, no es troba quasi mai en un estat d'assintilaciO que eonsenteixi les elles

produseions que hom pOt esvoti reu,
U:I inStode idead de prepatet

pera r (1 . 1111 bon

terreny . consistpix en
tina profunda a la
'ardor, en la qual os fa l'entercan-lord deis tenis.
Quien les planteles (Pilen
qual re fuPle t s e, pol {me la piel_
mera
out reoat ;tela:
aquesta
hattria d'Asser seguida per una
e.: ! ra al cap d'una o de diles

selmanes. per0,
os fa una sola entrecavada seguida nol raleament.
L'osi : apeat 't'O - ha/fria le ferse mal. I . ar si PS prartira quita
III ',larda As envara cerda, inthie . x desfavorahlement en la
produeei6.

Despu»lar el ¡dat dr moro
ajudar ! la reeolleceia:
despuntar-lo veril. per fer-ne
ge, es sempre una cosa
pbc reeounanable.
O. O.

(Califörnia), el qual ha com.
provat que les varietats d'aqtlell JulIS gairebé lotes eón ea.
(elide si han d'esser fecunda.
des per n'asoles de•ita mateixs
varielat.i gran nombre de varietats eón estèrils entre elles.
Pel que fa referencia a lee
carietats catalanes, harem
gut observar:
Primer. - A Alió. en 11111
d'aufetllere de la varietat "m'ellas de Tarragona',
es (roba un ameüller "esperan.
ca torta". Aquest te., gairess
rada • any, una regular
els dos atollara que Ii estan a

la aura la tener' taMbe; els
que .segueixen a cada costal te,.
Ihn il101iss amelldes, 1 els
en donen tant menys -cual-m.11
dluny estan de l'"esperanea
furia".
s..t egon. -- Emu rnig d'un cama
d'ametllers "mollar de Tarragona" hi ha "esperança ter1:1 - ..tquest 1 é nora roillta. "rota
el, moliars de Tarragona que
eslan t' Odre un Cercle de 5 O
/mitres de sutil a partir de la
soca del f.ud, tenen colilla: fuea' d'aquest cutre-le Cenen indos
alucines com me . ; Iluny estas
del fort.
:Tercer. - En mig d'un rama
ile -mollars de Tarragona" 11.)
¡Sil .un "desmai Ilargueta": le
collita plena i el; mollar'
la seca cura no tenen arnetlies.
Quart. - Lii camp integral
hit de "desmai Ilargueta"mitja colilla.
te
Cinque. - A l'Ergell ahans
tle dominar els "ile.smai llargueta" els pues ametllers que
lii hacia d'aquesta varietat

imitaren bit, peró ha 'lis/Mima
Im produceiii a mida que sima
Imtit traient les Narietats an-

ligues i ha quedat gairebeaitmih
la,da en esser els arnettlerars
integrats per "desmai Ilarguela ".
Sise. - A Sant Marti de
*lit, en un earnp de "dreamat
llargueta" llorneS frnetifiqtlea
els que es troben a la vora d'un
as/menee -buril amargant"
ha en un marge.
Setè. El mateix fenenin
que s'observa a l'Urgen antb
"desmai Ilargueta - , ella observa( a Tarra g ona aliste el mellar. a mida que n' II: han hagut
mes, menys han trulla/.
De toles aquestes observacions i d'altres de semblants
renlitzades arreo de- Catalunya
amb des »ostres carietats, se'n
dedueix aue es quasi segur que
la yarietat mollar a Tarrag..na no es !edilicia ella mateixa,
que la "desmai Itargueta" ho
fa ineompletament; qui' r"•sperailea torta" fecunda la •
llar Je 'Tarragona" i reciprt•
inent. que la desmai llar:su ele
la " n o tremola la -mol:ar
'Tarragona" ¡ en canci
rnndada per aqueshi, i que ,-1!
arnelllera -borda" tenen t' al
poder feeundant.
A quest 5 t•rit¡eixonierl t s
degutlantept eonfinuals •••
eada cas espeoial. indisn
tot tion amettlleultnr.
lile:

Com es ceu, poden u set .1P
gran utililet les indisered•dti
que eomentem en' los rehto: rl
amoro s es de les nostres
Joan Setos
d-

PROPIETATS ASEPTIQUES

DEL VINAGRE
Amad,. e sia Colilldrunuent cenemoral. es molt sensible a l'aeCk,
dele acida. En el vi es nota que tles'
apareix rapidament, i basta iuegir
una mica de, vinagre a l'aigua Sts
berem per °Munir una disminuia6
del bacil d'Eberth.
Els dos metges han cerca; h
quant g at d'acidesa que havien de
donar al liquid, i han esbrinat gue
;mi)) grains d . 1111 bon rilitgre
aiegits a un litre d'aigua quedo
inutilitzats Cl! ale-olut els geneet3
al cap d'una hora.
de la ,
Per. aixO. aixi cura es recoinan3
en gran manera de no rer"
dures crues en temps que lia 51es'
regut el ilagell es fa excepcie
l'enciam si esta preparat
nece 11 . harem-10 posat una llora
remull amb ajena i atull el vinagre
jet l'assaig and'
corresponent.
altres lecirtalices i, ni bé no tau sa•
listaeteri, clix conetatat un bolle"
bultat.
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FRANÇA

11A CELERRAtEL
CONGRES _INTERNA.
CLORAL DE BONA

I senspil

ocié deis coidemials

17.—Avul s'ha oelebral
. Sise', Congres. internacional
de. la boza Unid, sota la presiAtene5,17.—Les eleccions le- ciencia del senyor Colard, de la
gelatives s'ajot naran probable- Federació belga.
Les federacions de .Beltitlea,
metal. per quinte dios, a l'oh.
Lu.s-'e de permetre al acivern Franca. Holanda,' Italia,
;;;, abans de celebrar-lea, es xemburg i Sulssa hi eren
presentades
alxf
com
la
Natiofer un "referendum"
nal Boxing Ässoclation dele EsHayas.
'lenes. 17.—Els partidaria tats Units.
El representant de la Fedela República han organitzat
1:51 gran rnanifestacid per a ració eapanyola ha donat deseärrecs.—Havas.
4k; ,à diumenge.
VAIXELL EN PERILL
.‘ceedint a des peticiona forirdades per diversos perlita, el
Marsella. 17.—L'estacid raiieeern ha ecordat suspendre diotelegräfica recolif anit pasnunentäniament l'execució deis sada un senyal de Cadic anunchsials que foren condemnate ciant que el vaixell "Duxhampa 7---lort.—Ilavas.
ton" ea troba en perill,—Radio.

El senyor MusiolIi prectsa, I lenat Italia, la seva política de
reparamos

Darrera hora
DE BARCELONA
L'ASSEMBLEA
DE LA FEDERACIÓ
EL NOU COMITE DIRECTIU
Anit passada, sense cap merla d'incident ni discòrdia. i, pel contrarl, cha772 la mis completa correcció, es reuní la Federació en assemblea, a l'Aesscu Empordanes, per tal d'elegir el
eva Comitè directiu.
Fet rescrutini resulta elegit presi.lsrd e/ "F. C. Rarceana", per 170
s •s. i vocals: el "Centre d'Esports
Sebadell", per 169 vots; el "P. C.
7crrasea". per 168: el "F. C. Martisin", per 165ft i el "R. C. D. Es(anyol". per 84.

El "Club Deportiu Europa" obtin'e 84 fvots; i la candidatura del
-bloc deis 65 ' n'ha obtingut 12, 50:znYnt.
AGRESSIO .s
Asid. a dos quarts d'una dc la nra.
enad p , va éster auxiliat al Dispen-an de Grkia, Just Giménez Bessa,
euaranta nota anys, habitant al tare:. de Còrsega. 55s, barraca.
Presentava diverses ferides al cap,
rrnatoma als ulls i commoció ceses:. Pronbstic reservat. En ésser cura passar al Clínic.
sens manifestacions 'de rinteres, s ferides Ii foren causades per
elesconeguts al carrer de I.epant.
CURSA DE LES VINT-IATIZE HORES A BADALONA
sanear aquesta edició, podem
.r les següents noves d'aquesta in- -ant cursa:
.'. :es deu es dona sortida als cor-s. formats com soguea:
rey germans.
Tresserres-Janer.
Sars-Musio.
1.1,,rens-Regnier.
'enas-.1slonteys.
uy-Teixier.
Armengol-Martl.
.er-Alegre.
.•e7ia i el seu company, que no es
'la fins 30 minuts mis tard.
. cant la primera horas van ea
lloc Narcy germans, DupuyTeis er, Armengol-Marti.
T rent la segona hora, els trancesos Tembla que es reserven les fol.ces. Sixi veiem com a la tercera hora
sise ;en de ferm.
I) rant la tercera hora són tetes ja
515 voltee. equivalentes a 103 quite,
oet ss, classificant-se ele corredors
al sm segueix:
G 'mares Narcy, Dupux-Teixier,
Ree 'er-Llorens. Bover Alegre, JanerTte :erres. Musio-Sans.
Linimació és extraordinaria: Per
ara gräcies a Deu. no cal lamentar
up -,ecident.
7 . deplorable servei telefònic ene
p.''. de recollir les dudes interesrae ,Taquesta cursa,, que ene eón
ese e ses des del Velòdrom de Badaestant, pel nostre enviat teperedició d'espete ele demà en
ein una amplissima ressenya.

DE CATALUNYA
ELS REIS D'ESPANYA
A MALLORCA
Ta'rna de Mallorca.—Les 'autoritats
han rebut la noticia oficial de la vine
Inda dels reis dr5panya, en tornar

DE L'ESTRANGER
UN ALTRE ENERGIC

CURS DE M. POINCARE
Paris, 17. — M. Pointare, presidint
el banquet anual del Comité republi-

ea del Comerç, Inditatria i Agricultura, ha sleonunciat un disctars del
Isst treiem ele següente parägrafa:
Despees de tincident d'Agadir
'anea esperaba i creta que la eleva
nt sderacid hauria deaarmat M ema i omis pensaba en evitar la
berra, recordant-li la diana acció
Pacificadora que caer-cíe:u a l'estranSer.
' Avid sila, aconseguida
victdria
i signada la pau, ele fruits de la qual
perdre, el nostre prora-

ma politic nacional es condensa en
aquestes dttes paraules: "reparacions

i seguretat".
Abans que tot tot liem de "construir la patt".
Som leals amic g de la Humanitat.
perä no cencebim aquesta sense
una Franca próspera i respectada,
es a dir. tense una Fra . a amb ple-

na satisfacen', tant per a la reparaen) dels danys qus ha sofert cota
per a garantit de la SCV1 seguretat
territorial.
No sim els darrers esdeveniments
per inclinar-se a éster rebles envers Alemanya, i per fer-nos experimentar cap sentiment per haver
ocupas la Ruhr, ans el contrari, han
de felicitar-nos per tenir sota la nostra custädia i vigilancia les principalo ronques minaires alemanycs i
les grans fabriques d'armes dels que
foren els nostres enemics i que estan
actualment lliurats en un tot a les
reaccione nacionalistes en les quals
s'in amaguen propòsits de revenía.
Així és com cito trobem en condiciono per defensar la pau i sal-,
var la nostra victòria.
1. - s afirmo una cosa i és que no
tolerem que ni runa ni l'altra quedin comprometes.
Ha passat llora de les roncessions: el Tractat sera executat de
bon o mal grat.
Deixar a Alernanya temps i mitjans per preparar-se a una nova
agressió contra França fóra un crim
contra la prosperitat, celes que no
hem de cometre.—Havas.
SON COMPTADES LES HORES
DEL GABINET STRESEMANN
COMENÇA DE PARLAR-SE
DELS SUCCESSORS
Berlín. 16 —Considerant -se als cercles politice com a comptades les llores del Gabinet StreSeMann, sonen ja
diverses combinacions ministerials.
Els nacionalistes i els socialstes neguen llur confianeea al Govern actual,
i altrament el partit demócrata i el
partit del centre no aproven per eranplet la política del Govern. especialment en ço que es refereix als territorio ocupats.
Hi ha qui arribueix als socialistes
el desig de negociar arnh els demhcrates i el centre per formar una nova
coalició sota la direcció de l'ex-canceller senyor Wirth. sOució que sembla poc prohahle, car no peelria comptar amb raprovació del partit populista.
Si dimitís el canceller tense esperar
la reunió del Reichsta g . deixaria al
san eacesssor la cura de disoldre el
Parlament cm el cas de no obtenir
una majoria
Una part de la premia no cree que
el presiden: de la R e pública doni pet
segona segada el decret de (Insola-

rió

Si abrí fos. probahkment el nou
Govern seria a base dels plena poder
dictatorial , de « general von Seecle ,
amb una marcada orientació cap a la
dreta, i estaria forma per persemalitre s estranyes partits polítics.—
Radio
Si STRESEMANN NO ORTE UN

VOT DE CONFIfsNCA ES DIRIGIR.% DIRECTAMENT ALS
ELECTORS
Berlín. 17.—El canceller Stresernann
ha sollicitat que se li concedeixi
vot de confiança. i en cas d'esser-li
denceat cl dirigirà . directament ala
electors.
Semb'e que ele encialstes accepMrien collaborar amb un Govern barde.
Els nacionali s tes segleixen preconhant tito Govern dc Aretes.--- Ha vas.

TOPADA SAGNANT
NOMBROSOS MORTS I FERITS
Desselds-tris 17.—Ahir es registrà un

sarenant montee catre la noticia i els

.manifeetruns que rantestaven cintra
l'entariment de la vida i l'atur for-

e6s.
Resultaren mona marta i
llevas.

tente.—

DIARIS SOCIALISTES SUSPESOS
Breslau, 17. — Les autorltate han prohiblt la publicació
dele diaria socialiate9 de Goerlita i Oels.—HaVaS.
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Els senadors voten la confiança per aclamació : El discurs
de M. Poincard a la Cambra francesa : La imminència
de la crisi alemanya i les probables successions
Sagnants topados a la Ruhr
L'AMENAÇA DALEMANYA
"No estem en el cas d'encendre Iturninäries". Aquesta era ha
frase final d'un article que Leon
Daudet credicä al cop intentat a
Baviera per Hitler i Ludendorf.
No estem d'acord gaires vegades
amb el co-director efe "L'Action
Franoisc"; però confessem
que aquesta vegada Ii donarem
la re&
El fracäs del complot havers tot havent deixat en ridicul
elA . Sella protagonistes, no demostra la inexistAncia del perill imperialista al Reich. Com
remarcas°. Daudet, entre Ludendorf i von Seeekt, els dos rivals
d'un dia, no hi ha cap mes diferencia d'opini ó. pe l que fa al
problema exterior. que el d'eseollir l'hora. L'un i laltre pensen en la revertja, i la desitgen.
Ludendorf, impacient. amb'una
d'aquestes crisis ele nirvis pròpies del seu caräcter, volgue
avançar l'hora. Vota Se •eekt, mes
senyor d'ell mateix, més conscient de la realitat europea. va
trabar que l'hora de Ludendorf .
era mal triada i que el camí
seguit per aquest no era el miflor.
Si Ludendorf ha fracassat
suara, mes endavant pot reeixir.
La cosa mes probable es que no
repeteixi el cop personalment,
almenys en les mateixes condiciona de l'anterior, sinó que et
eop !tallar sigui donat per un
Conjunt d' e lements. entre els
quals n'hi batirla molts dele que
ara s'han oposat. mes P11 la ter_
ma que en el fons. a la provatnre baveresa. Per aixo ere,ern
que hi hn ne solament un agut
"esprit". sin() una profunda verital . en el diäleg que publicase
dies encera "Le Mi( Illen". (IP
París. Dos generals alemanys,
prussiä lun. baser( s l'altre, es
trnhav e n a la frontera prussobaveresa arnb orasie del rep
Munir. I en llor dlacusar-se com
adversaris . parlav r n iehssa_
ment rom ii rompatrintes que
persegneixon la mateixa finalitat. Llur diàleg foja aixf:
—Excelents maniobres —dala
l'un.
—Sf — contestava Peltre . —
I SPriSe agregats militara eslrangers.
En . evident que ele preparalins militara que en lee darreres
setmanes han fet en el Ilei g h els
governamnta l s i el *Mistes, els
imperialistes impacienta 1 els
que tenen mes espera. han ron_
tribuit a po s ar a les mans deisalemanys una quantitai iroportant d'armes. les forres regulars i irre g nlars que amb melisa
del reta ele Munir es van trobar
davant per (lavant. poden trobar- s e qualsevel dia costat per
unides contra un eilemita
comú.
Ca l tenle present que fa non
mesos que no s exereetx al
Reich, ni por ni molt, el control
militar interaliehla estahlert pel
Tra c tat de Versalles ((matinal
que diri g ia el g eneral franesCs
Nollet. Den segur une ele alernanys no han perdttl anuests
non TAPSOS. La prosa esta en les
revelad o /1s CIli c acaba de fer el

mariscal Foell. Aquests fets nn
sorprendr e , perqui) era
inversembla nt que. ami) control
A sP115 c , els n'Os pngties:, in des-

poden

torhar l'arman -1 0 rd elandestf
d'un noble (le Its4 (le 60 milions
atot s
Ea preven que ,tant si Stresen'aun ro»linua al Poder cona si
re rol ira. Al re p ensa prentieh
aviat una ttetillid resella. A
Frenen es ten] que el llover?) de
Berlín donartt per rotulad el
tracia, fi(' Verenlbe s, hasant-se
Pn ele artes francese s que, al
seu apartat de lee
diSposlrion s d'aquel!. El nrobb,i-na graneo-alme a/1y. nito avut
conatitn e tx el rentre de gravetat de lote els prehleMes europelle, ti s en realitat una qiiestliS
de forra. Si Aleronnva tri g a a
Intentar la reveirja. is perqueno
es seurft encara anal) forres per
int entar- la• Tan aviat entra les
I Ingui o fregad featir - les, Pititeett
di` riel/maja vintirä, n'oh qualsevol motin 0 pretext poni le, econbMic, eocial o diploman°.
I. *Pelea 1 Vitelli

que poden resoldre cl problerna
les reparacions. Malgrat aix.) i malgran els elogis al pla mliii. aquest
no fou acceptat en la Conferéncia de
Londres.
Poc despres de la Conferencia de
Londres, se'n celebrava una altra a
Paris, en la qual els anglesos presentaren un projecte recollint part deis
nostres punts de vista, com eren, reduccions en el deute alemany i facilitats per al pagament dels deutes dels
aliats a Anglaterra. Peró cl projecte
de Borlar Law tenia punts ruse no podien éster acceptats per nosaltres, ja
que la dita acceptació significava cede a Anglaterra mil cinc cents milions sobre els quatre mil milions que
Italia ha de cobrar per reparacions, i
a mes a mes abandonar a Anglaterra els sis cents cinquanta milicias de
lees er dipositades al Batee de Londres i renunciar per llarg temps als
lliuraments alemanys.
Fracassades aemestes conferèseles,
vingui el propósit francs d'ocupar la
Ruhr, al qual vam donar parcialment
la nostra adhesió i al qual s'oposà
Anglaterra. La nostra ahstenció no
lumia evitas la realitzacid del pla
francés i ens banda deixat fora en
cas d'un acord franco-alernany. Altrament, la no intervenció significan
si proveiment de. earbó molt problematic. i per aixo trameterern els nostres técnico a la Ruhr al costal dels
francesos.
El sensor Mussolini continua dient
que tina política suc rendís a rompre
amb França i a allitnyar- s e moralment
deis aliats per armilar el Tractat de
Versalles, collocaria ei l'actualitat
Italia en un terrible isolanent.
Italia ha tingut sempre el desig mes
gran d'evitar. i evitara en tot el que
d'Italia depen g ui. arribar a una ruptura arnh Erario.
Partem despres de les qüestions
de rex-kronprinz i del restaldiment
del control militar. el president declara que Italia esta d'acord amb
Anglaterra sobre aquestes qüestions.
Dirigir tina intimació a Alemanya
sollicitant l'extradicid de l'ex-kronprinz seria un lamentable error per
als aliats, el3 ruede, amb anal, es ficarien en un carreta) sense sentida,
o almenys d'on no podrien sortir
sense complicar la situad.).
A continuació. Mussolini afirma
que Italia no consentirla cap oettpació ulterior dels territoris ale-

mass.
Esposa després que els punts directius de la política italiana sésil la
reducció del deute atentany i dele
deutes interaliatS, i laconcessid d'una moratòria (llevas per a les reparacions en naturalesa) i l'evacuació
de la Rule després d'obtenir els deguts avantatges i garanties, la qual
cosa constituida un ajut moral de
la politica del Reich perque no es
produis cap canvi en l'Estatut territorial d'Alemanya.
Parlant després de rincident italo-grec, Mussolini digne que Italia
no pot romandre a la Societat de Na
cions sense establir el dret de la
seva absoluta igualtat ami) les tres
potencies don-dilates.
Expressa a continuad() la su y a esperanea d'arribar aviat a tus acord
sobre la qüeetiii de Fimimitc, i que Italia no obra hipnotitzarla per la vista
d'aquell recó de l'Adriatic.
Acaliä afirmant que la política exterior d'Italia es rautonotnia. i de
pau, al servei de la qual treballara
mili:ida/11cm el país, així coto talabe' el nostre Iteroic exèrcit, el qualdigué, — si fus novatnent cridas, reemprendria la seva gloriosa marxa.

—Hayas.

GOVERN . EN EL
PROTECCIONISME-

EL

° Londres, 17.—En un discurs prontinci'ar a Ncethívich, lord • Derby
has declarat que havia * eaiata Mteepretada rnalament la sesea actitud
respecte la qüestió del proteccionisme.
Lord Derby ha declaras que en
a q ues t a qüestió abriera el Govern.

a caen
cii Ir. ähigm È de
Jl
ollgg ic le la Se....4:1,

MR. • MACKENNA DESMENT
QUE ES PRESENTI
CANDIDAT
Londres, 17.—Machnua ha desmenta la noticia segons la qual havia decidit de presentar-se candidat
en les próximes eleccions—Radio.

Roma, 17.—Al Senat ha pronunciat diments, aproearen - una ordre del
el senyor Mussolini un important dis' dia concebuda en aquesta forma:
"El Senat, despres d'haver escolcurs politic.
Abans de començar expressà la ben- tas les declaracions tetes- pel president
del Consell de ministres sobre
vinguda als rete d Espanya, posantse, en pronunciar aquestes paraules, la directiva de la seva política, en ço
drcts els senadors i tributant tina ova- que es refereix a l'estranger, aptova plenament la política desenrotllació.
El senyor Mussolini parla en pri- de pel Goverte— }Javas.
mer terme cte rassumple de les rej. EI. DISCURS PRONUNCIAT
paracions de rocupacid de la Ruhr, PER 111. POINCARE DIVENDRES
París, 16.—Cambra dels dlrecordant el punt de vista italia de
conectar les esmentades reparacions putats.
Tal cona eslava previst, el pro
amb els &ates interaliats, de reducció del deute alemany, de l'obtenció sident del . Consell, senyor Poincare no ha esperat, per interde garanties d'Alemanya, tense recórer a cap accid militar. de la conces-r senii• en la ,discussió sobre les
sió d'una moratória i de la continua- interpollacions relatives a la
política exterior, que s'haguesció de les prcstacions alemanycs.
Scgons cl senyor Mussolini, les esnientades directives són les úniques

ESTATS

D'ANGLATERRA

ALEMANYA I ELS ALIATS
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ens advertí que no pagaria res
fina passats dos anys.
Ocupärem la Ruhr despnis de
comprosats els mancaments
d'Alemanya per delegats dß
Frenen, i Bélgica a la comisan.) de Itepartteisms.
Ilaurfem pogut pensar (le rea.
titear una operació, a eonseqüencia de. la qual el territori
aleruany hauria quedat dividit
en dues parts, perä solament
na
(le fer,
feretn el que 'viera
l foro de les coobligats pera
ses, perqUe els nostres› drets
quedessin garantit s . i això ferem, sense segona intenció ni
cap propäsit asnagat.
Parla .(lespres de com s'organitzä a Alemanya resistencia
passiva a la Itultr i deseem s'a.
eabit.

sin explanat totes les. que eslaven anunciatles.
Després de parlar tan sois
al guna oradora, el president ha
fet es de la pareada pronunciant
Acabada nquesta resistencia
un discurs, en el qual ha justi- el Reta volgue coscar en el pafica!, l'actuació de Franea en gament les prestacions; els
relació amb el problema do les industrials parlasen d'acanalas
Reparacions,
'
dar part del personal i dhunoEl senyor Poineare corneneä sar als obrers que continuesten ganes de pa r- sin treballant la-jornada de deu
dient que tenia
lar avui mateix, perque les da- hores.
des que han estat facilitadeS Dones 'be, Franca no poilla
davant (le - determinar, parlament rteceptar tal-cosa i no Pacceptä,
aliat fan preds que exposi, sen- L'industrial Krupp fon posat en
se . trigar; quina di -la políticasde Illbertat condicional, pert)
ho
Fraiteh.
fou sinó amb l'expressa
digne, no deixar creure ció que fie simpusaria als seus
que l'Entesa pot, quedar com. • obrers la jornada 'de den hopromesa per culpa ilustra.
res.
-Fa anys quo veniin fent, conReferint-se a l'empresa frutalinues ouncessions, però
no co-belga que administra els
fetrocarrils de
he m thi Sta
Ihtelleimi
Ruhr, diu que
els propòsits que se'ns han atri constitueix una empresa que
eatä en plena activitat rendi- Alemanya protongué ttonir ab- rdcent;-s'hart adines -al 'techan
soluta llibertat pet quo al' aviaobrera ferroviaria i mete) es retorta i aquesta preten- pleats, s'Itera aignat amb inste) promogué a la Conferencia dustrials diversos acords, Púld'Am baixadors una an imada tina aquest mateix mati, i els alpocha cotas- lees no tindran més remei que
discussiú, la qual
tiluir un veritable proces.
fer el mateix.
El representantangles en
Mai ha repetit, no hern conra í) sentiCque frene modificada la
aquella Conferencia donés
a la test sostinguda allavors per jornada de Nuit, hores, ni volAlemany-a.
guerern fer-nos cienplices
Aquest assurnpte- segueix es- l'abominable maniobra que es
de
.negociacions
i
objecte
sent
projectava contra els Memela:
pensern que se'ns donara satis- obrers.
•
facció.
Els resultats de i'AilminisüaPosa despres de manifest que ció franco-belga deis ferrocareh esdeveniments desenrotlIals rils, són'rnes favorables del que
han demostrat que ens assistia
p e nsavit, 1 ( es despeses i ^la rat.) en continuar en la nostra stillen hiferiors • al que es tenia
política "de penyores".
previst en fer-se votar . pel ParRecordó que els maneatnents lamen el corresponda!. crèdit.
d'Alernanya en compliment
Les despeses pugen
dels seus compromiaos forera
mentre quo els ingresels que portaren els aliats
sos semen 395 railiOnS,
ocupar els porta carbonera. de la comptar els embarganpat,,s
Ruhr i a elaborar l'Estat de pa- copfiseacions duaneres i els
ganients que fou aeordat a Lon- deutes per l'impost sobre els
dres.
carbone.
Aquest Estat de pagamente
'l'entra, dones , dret a congrafou obra directa deis Governs tular-nos del resultat que hem
alittts, entre els quals figurase, aconseguit.
naturalment, el Govern britänic.
El senyor Poineare
El aliats havien, dones, de set- despees la satisfacen) exposà
que haullar per l'estricta exectrció d'a- ria experimentat si els Estats
quell Estat de pagaments i aixt Units liaguessin pres part
la
semblava haver-ho entes. ha- prOjeetuda Conferència eleenpesent dirigit Alernanya un sil- ritsl
E.
tintälum intimant-la que aecepsenyor Poincare segueix dient
Iris el ti. dit Estat.
que França no pot acceptar que els
De no avenir-se el Reta ai- perits obrin una informació massa
sä, què !lauda ocorregut?
extensa dirigida contra ella. Creiem
riera campal. tots els aliats la un deure nostre ile mantenir-nos al
correa de la Ruhr, perä per marge del pendent i no deixar-nos
lliurar-se d'aquesta se/tele), el aliar pel davallant.
!l'Imperi acceptä
Canceller
Lamentant-ho vivament, no pototes les estipulacions e qu
den/ col-laborar amb els nostres
constituida resmentat Estat do andes d'Amèrica, puix que considepagaments.
-recordis
El senyor poineane -recordis
despide les - Conterencies de
Gamma i Londres, observant
que Alemanya, tot . i lavent aucentat • el' referit Estat de- pagamenta, dentella que conde.
cliOsin n'orlarles, -quo es fIxe‘s
l'iMport lolnl . del seti Denle i
deapees la reunió d'una Conferencia tdernaitya, (ter preeism no
oblidar que la ideas de- la reunió
d'aquesta Conferéhela nasque
a Alentanya, i a poc poi; anä
opleAlernanya arribant a la cm
ta depreciad() del mere. A 01tinas de l'any 1922 quedase, re.
duil a no • res, veient-se els
'aliats davant-la mancanea abso.
luta del Reich per al compliment de- les seves obligacions.
Els nostres adversaria oli.
tics segueix dient el. President,
volen comparar eis -resultats
la siostra ineautaeiú, de, "penyo-

• • •

res" amb el que haurfem cobrat.

Roma, 17.—Terminat el discurs
del senyor NIussedini, tots els ministres i setaadors rac/antaren durant 'larga estona, maul desprde a
personalment.
Despees els senadors, per aclamació, i entre nodrides Dalvc• d'aplau-

d'Alemanya, peri, ohliden una

ntolt. 3ClIZilla ¡ter cert, pe.
rä mon imnorta»t, i es que no

cosa

sols Alentanyu ella batida

pagabral ,qtte devia, sitió que
abatas de prendre'its aquestes
penyoves el <joyera del Reja

reto que esun deure /pasee deixar
que la Comissió Reo:nacimos pugin procede a un exatnen de la informació dels périts. La Comissió
sie Reparacions sera lijare d'indicar
a Alemanya les, reformes que es considerin netessaries, i d'acord amb ella
tixar un programa de conjunt.
Din que estudia ami) I,j major atenció i bones disposicions la proposta
formularla pels senyors Curaos/ i
Huglies, per() evaluar, COsos volien els
esmentats ministres, la capacitat ess
devenidora d'Alemanya-- en cl precia
morada en que es troba a punt d'enfonsar-se al seu mes baix niveli, sols
slauria pogut °tedie una reduccir;
en el deute alemany.
Dones, be, una tal reducció no pot
fer-se sitió amb la unanimitat abso•
luna deis abato.

França avenea ja cent mil milions
Per comte d'Aleinanya, per reparar

les regions devastades i pastar neodona a les víctimes de la guerra.
França, Segun% recordava algü,
deu diners als sIEsta, pee mercaderico que compra a amicsts amb intc-

res (le la victòria coma.
Coni, dones, Franca podria consentir semblant reducció? (Gran ovació.)
El senyor l'educan: explica racti.

Nova York, 16. — Un dels
didats a la presidAncia da
República serä el %enluten'

Johnson, de e...Manija. Atoes&
polítie es deePra ariver g art do
la Socirtat do les NACi0113 1 de
totes Iris or4anilzaolona QUO
que emanen de la 'p atojea. —
Radio
VICTIMES DE LA LLEI SECA
Nova York. 16. — Segons e1•1
tadstiques ofieials. aquest tse
a conseqiiAnria de la prohibichi
de l'alcohol s'han regIstrat sino
mil morts causats per nIs d'ah
coholet nocius.— Radio.

tud adoptada per reservar les Obligacions C, que corresnonien i Ffan.
ea per a pagament dels semi deutes.
No ti ha pum de comparad& afirIna el president, entre els deutes de
França, deutes que mai hem pensat
secar. i ele desees d'Alemanya.
França no ha reclamat als setas
aliats els asertos que féu. No et pot
admetre que eis avenen. que s'han
fet imituatnent els aliase, siguin reclatnats als interessats abans que
aquests hagin cobrat el que se'ls deu
pele danys 'i perjudicis que han soIrrt en Iltes persones i en Hure Miss.
Mentreetant, continuarem explotant, arnb la major intensitat, les garanties de que ens hem incautat.
França no té cap satisfacció d'obrar isoladament, i continuarem fent
cl que depengui de nosaltres per
obrar de coniplet acord amb els nostres aliats. Mai nO ha sortit de nosaltres cap paraula contra els t'Un!.
cap paraula que pogués servir pef
fer engallar els nostres afiles enemies. (Forts aplaudiments.)
Per a Franca, la fraternitat dele
aliats no foil oir encontre fortuit i
passatger sobre els camps de batalla; ha estat i es una emocionant
prova de l'amistat entre nosaltres,
tan timadora i necessaria per a la
tranquillitat de tots els aliats i per
a la pau del rnón.
França no es pot prestar a fer el

jec dels interessos financiera internacionals. Te el deure de posar-se
en guardia contra l'eventualitat que
precisament volia constiltar en la
Conferencia de perits.
*Opinem que la mujer garantia
contra aquesta eeentualitat era precisament, i segueix essent-ho l'ajustar-se als termes del Tractat de Versalles.
Es la Cornissid de Reparacions la
que ha de calcular la capacitat de
pagament del Reiclb i això sense
pastar de rany 1930.
Alernanya ha liquidat el seu deute interior i no te mes deute exterior
que el de les reparacions.
Dones be, si aquesta arribes a
esser-li condonada, ja no tindria cap
carrega i podria ressorgir amb rapidesa i contemplar aleshorm altiva-

ment els aliats anorreats per forte.
càrregues.

Per la costra part, contribuirem
un esperit amistós a aconseguir
la conclusió d'un acord sobre les reparacions, Miestid tan vital per a
nosaltres com la seguretat de Eranea; perd ni per tina ni per altea raí)
sacrificaren/ els drets de França, eh.
ni que els defensarem dintre d'un
esperit amistós, sense traicione.
En acabar el seu discutes, el senyor
Poincare fou aclamat i ovacionat
amb entusiastne.—Havae.

m'ab

AJORNAMENT DE LA C. D'AM•
BAIXADORS
EL GOVERN ANCLES VOL
REFLEXIONAR
París, 17.—La reunió de la Conferbscia d'ambaixadors, que s'havia
d'haver efectuat aval, ha estat &jornada per al dilluns. La causa de l'ajornament és una petició tle l'ambaixador angles. lord Creme. foramentada en cl desig del seu Govern de
reflexionar i estudiar alguns punta
que slian de tractar en resmentada
confcrincia.—Ilavas.
ACTITUD D•ITALIA
Roma, 17. — Ahir es publicas
una nota oficiosa en ta qual es
dita que teta sandó relativa a la
tornada de l'ex - lsronprini i una
aplicació estricta del tracte( en
çu que es refereix a aquesta
tornada, nomes es pot adoptar
(restares d'una decidí coma) dele
aliste. — llevas.
ELS MOTIUS DE L'AJORNA,
MEN'f. — LA TORNADA DE
L'EX-KRONPRINZ E EL CON1.'ROL MILITAR
-Pede, 17. — La peiCió de lord
Crewe perque fos ajornada la
reunió de la Conferentia d'Amhaixadotd, que s'havia d'haver
celcbrat avui, obeeileasl
de reG overn a n
que td
flexionar, abans de donar una
ço
que
es
contesta definitiva en
refereix a da tornada de l'u»
krouprin i el restabliment del
Londres, 16. — En un diptero pre•
nuaciat aval pel Cap del partit
Asquith. ha «mural 'sine
elpaltmad la politice del Gavera, el
qual, ha dit, no ha tiara al 'aviejar.
ni decisib, itt itTratal en ;o qp" es
refereiz e l'ocupació de lh
mitant-se a adoptar una
pectiant.—Radio.

n

31.'S
PitiniéngS 111.1tbvitheti-:
sar en unterntini fix I; Oread& del
LiAiSISCI ACIÓ •CAT ALANÁ
Cos Sitie dels esmentats ajudants, sota
les bases que ja ocian asstnayalades.
D'ESTUENATITS:r EL NO"LA CAMBRA DE LA PROPIETAT, MENANENT
I
L'ex-diputat senyor Alvarez Arranz
Com a Zutteek ,MrpreSui6 v 'deha anat aqüesta tarda a.' la Presidinestat retint et nennenante nt re
cia azompanyant una C.011/iSbió de la com haen
el doctor Martínez entre els-caigut
Callara de la Propierat.

bt • 'RECTOR

,
UÑA N OT A DE LA PRESIDENCIA DIU QUE HA
QUEDAT ORGANITZAT EL SOMETENT A LES
SiS.PROVINCIES DE LA PRIMERA REGIO MILITAR D'ESPANYA
LÁ . PRESIDENCIA DEL MAR.
QUES DE MAGAZ
'A les den del niatí ha acudit a la
Presidencia el marques de alagaz.
'Ha- rebut la visita de tots ele generals vocals del Directori, del general -Martínez Anido i de n'ararregat de'Negocis de rambaixada crI•
taliá;
DESPATX I VISITES A LA
PRESIDENCIA
Aquesta tarda han acuda a la
Presidencia. per tal .de. despatxar
anab el general alavendia, els encarregate de Finances i Estat. senyors
Mana i Espinosa de los Monteros.
'Ha visitat el general Mayendia
una, CbrniSSió de maquinistes i fagainers, per tal d'interessar-lo en la
rápida tramitad.; de la gestió iniciada per tal d'aconseguir l'abonament de les hores extraordinäries, i
alle es prenguln mesures per milloratael carbó i cl material.
,També Iba visitat tina comissió
de fabricante d'adobe quimics. una
comissió d'agrleuftors, i una altra de
fabricante etectroanetallúrgics.

EL SOMETENT A CAST
A la Presidencia del Directori
han facilitat la següent nota: .
.. s El dia 13. u les quatre de la
tarda, al despatx del general governador militar de Madrid, os
.reurif la Comissió organitzadora
del Cos ele Sometents de la primera regid, presidida pel seu
coneandant, general senyor Animal Daban, qui. en frases do(M ents i amb la modestia que
earacteritza tan prestigiós general, dirigí una resnecuosa salutael6 a tots els senyors vocals.
els cape.oficials i auxiliare. expre.ssant la seva satisfacció per
l'entusiasme que tots han demostrat en llur cooperació - en
ee treballs d'organització dele
Sometents d'aquesta regid. responent aixi a la confiança que
lea dipositat en la seva persona
el eapitä general de la regid.
-cap nat dele Sornetents.
. Tres hores dura la reunió.
r: ..sposant-se , tant pel general
president com pele alerce aln
congregats. tots els treballs preparatoris per a la dinfecció
Reglament i organitzacio". del
Sometent a les- sis provneies
d:aouesta regid. quedant consti- I
luida la Comissió organitzadora
per ,a l'aprovació dele seus eme-llenamente respectius pel capila-general aixf cona les pronosles ole eatiorals i sols-eanorals
sie partits judicials i ele distrtr1es' municipale i. per tant. q ueda rrgaritzat inhs important
'del -Snmaient, quedant única-

artent l'admissió d'un nombrós
loneli de ciutadans les instioncies
dels quals rarlinuen la a la secretaria de la Comandancia general. considerant-se com un
exil la implanlació de tan !loable
i •patriedica institució."

El que disposa la "Gaceta"
d'avui
. La "Gaceta - publica, entre
altres, les següents disposieions:
• Del Direetori.— Reial Decret
coneedint una transferencia de
1 5,000 pessetes en el pressuppst da . despeses d'instrueeió
vahea per a . la terminaejó
les obres al pavelló dEspanya
fi-Venecia. destinat a l'Expdsició
d'Art.
• }tela( Ordre trasllaolant la reenlució de la Junta inspectora
recaiguda en l'expedient núm.
30 -ejeguit al senyor Pare Moren
Gis.Pert, com a jutge de primera instancia i instrucció d'Olot.
,.Una altra 01. Id. roceiguda en
l'expedient núm. 31, instruït
:eral) Anotiu de la visita feta a
l'Aildiende de Barcelona • pel
magistral del 'fribunal Suprein
senyor Teodolf Gil, contra cl
elagistrat senyor Gömez
Barbera.
Una altra olisposant que lee
seccione administratives d'ensenyament primate s'atenguin
estrictament a l'ordre .circular
del 5 de seternbre de l'any aeWat ' cense raes excepció que les
possessions i eessaments dele
mestres nacionals, que correspon conferir ale alcaldes presidente de les Juntes olocals
d'insen •yernent primate.
Una afine adjudicant el premi - de '1 5.00 0 pessetes, en el
coileurs nacional de Cultura,
14S23-2 4 al esnyor F. Mares, pel
sett ,• projecte de bane ornamental..
ttst . altra concedint a la senyeda' Merla del Carme ViRas 'Ar iritosa l'excedenda del
carrec 'd'auxiliar de -Pedagogia
de ('Escola Normal ' de Mestres-Girona.
seo
•s tita a:tra concedint l'excedencia per assumptes proris a
.senyora Melänia Casasús
Latidter, prntessora especial de
frances'da les escoles d'adultes
jeis ::eeoles p af:dona/a de
gerfsiblimo.

•

astendint e sea

senyora
de 2.000 pessetes 'a
l'eresa Noguer Set ter, auxiliar
de• •Segona d'aq,s e st departament, amb destinaeió a l'Escota
Normal de Mestresses de 'farragona.
Una allra ,amortitzant el sou
anual de 1.300 pessetes que vb
gaudint a l'Escota Normal de
Mestresses Tarragona la senyora Teresa Noguer Soler.
Del Trehall. Iteial ordre
.desestimant. una ins‘ancia de
tes socielats, cerdos, etc., en
sollicitud que es dicti una filSpo.sic ió deslarant-les expelentes
del pagament de quotes per al
sosteniment sle la CaMbra Oficial ele Comere i Indústrla.
Reial ordre ajornatit fine al
2 5 elo q ines leelual el termini
assenyalat per a la informaren
per escrit a la (Mal es t dereix ola Reial ordre de 3 dol cm'retal, relativa a la reviste.", 'da
la llei i reglament de pases baca! cs.

El Directori i la Cambra
Internacional d'inter-canvi
Per a tractar atub el Directori problemes crinteres comercial. especialment ibero-americans, han arrihat a
aquesta Cort ele censure Josep Mar.
sane Reif i _loan P. Eabregues, president i secretari. respectivament. de
la Cambra Internacional d'altercarvi de tarcelona.

Un Ajuntament en pes
a la presó
Gravarla.—.\ conseqüencia de la
visita d'inspecció feta per un tinent
coronel i un comandant a rhospital
de Sant Joan de Détt, ha estat ordenada la detencia del director de resmentat establiment.
El delegat governatim comandant
senyor Miguel Campos. que estä inspeccionant l'Ajuntament de Moreda,
ha ordenat la detencia i empresonament de l'alcalde, regalare i secretaris que cessaren en 21 d'octubre úl-

tim.
.EL SENYOR ROMANONES
A la seva aisenda dc Loe Santos
marxarà avui el cornte (le Romanones i tornará a Madrid dilluns vinena
ORGANITZACIÕ PROVINCIAL
Una cornissií. de diputats provincial; maurins, de iiadrid. ha lliurat
al president inserí del Directori un
projecte d'estatut sobre rarganització provincial. inspirat en el projecte
d'administrada local d'En afaura.
EN FORON DA PASSA A SUPER-

NUMERAIll
Denla publicada el Diari Oficial de Guerra la R. O. disposant que pa sei a supernumera_
ri el cornandant de cavalleria
En Miii U " S'oronda.

"El Debate" creu que les
Cambres agrícoles han d'ésser de tipus corporatiu
a Ll Debate - dentaria ii Director; una investigado; sobre
toles les Calares Agríenles
d'Espanya, i si en resulta que
han de dosapareixer, que se suprimeixin i que es olerogui el
Decret del senyor Calderón que .
les crea.
afegeix:
"No pi el ertim mulo aix9 privar l'agricultura d'una representació oficial, la qual ans al
contrate, consideren; II...ces:sirria. 1 cense perjudio • i d'ocuparnos a conerelar un altos , ala el
mocito pensament, avanerm avui
que les Cambres o els organisraes •que representen oficialment l'agricultura, han d'ésser,
a judici nostre, de tiples corpus
infiel. o sigui que han d'estar
integrats per representacions
de segon gran.
Aquesta es la condició que
cal, Fi lean de representar els
genuïns interessos de la elasse
agraria, avui organit za da en
gran part en Sindical e, Federacions i organismos nacionals. I
una alisa condició loanda d'esser que puguin formar part .olels
er,gans °tiende agrio•oles, 'en
proporció 11 la seva forero, lotes
;es entitals i itgricultors qualt' evo' que siguin les seves idees
socials."
LA CONEEDERACIO
D'AJUDANTS FACULTATIUS
DE MINES
Una Comissió de la Confederaci6

d'Ajudants de Mines i fabriques metallúrgiques d'Espanya, ha llanas un
document al Directal Irritar, en e)
qual demanen que es dicti una digasicia de caneen general per tal que
els propietaris de mines i fabriques
metaüúrgiques puguin explotar-les lliurement. • subjentant-se ¿comités a les
prescripcions de policia minera i
tres d'ordre social.
També demanen que es nomeni tma
Cornissió presidida per un cap de l'e:Oreja formada per tres enginyers del
,Coa de Mines, ele quals han d g arropo-.

Els periodistes han suposat que la
visita estaca relacionada amb el decret sobre eis Ileguers.
UNA NOIA DEMANA JUSTICIA
CONTRA EL SEU SEDUCTOR

Avui ha anal a la Presidencia una nota per demanar juslíen( contra un seductor .que
va abandonar després d'abusar
d'ella i que a mes a mes ti roba 501) pessetes.
Sima dit que es fruta d'un
.soldat.
EN BENAVENTE PARLA DE
LA MODA
Aquesta tarda lea donat una
conferencia al teatre Lara. sobre -La moda', el dramaturg
En • Jacint Belmovent.
EL SALVAMENT DE L'"ESPA ÑA"
— Continuen els Iretalle (le salvament de l'"Espe
fea", havent estat desmontats
canons del tul.
Molt acial arribaran floladone i la comísele', italiana per
tal de traslladar t . -España" a
les Drassanes de Cartagena.
ELS DELEGATS GOVERNATIUS
"Informaciones" din que ja
celan cobertes les places de de.
legalsgovernatins creados pel
Director"; molls d'aquests han
;narval aviii cap als llore on
van destinals.
LA JUNTA NACIONAL DEL COMERÇ ESPANYOL A ULTRAMAR
La Junta Nacional. del Coinere Espanyol a Ultramar lea
donat una extensa nota donant
compte ele les deliberacions
mantingudes en la darrera reunió.
Es va acordar demanar al
Govern que convo-oqui la comissid espeeiid designada per Retal
decret per tal d'acabar eme el
termini de sis mesos una revisió de les disposicions vigente en materia de comunisadone madi Unes.
Es faculta la comissió permanent per prendre acord sobre les mesures de govern que
calgui proposar en materia
d'estímuls a l'exportació i organització del credit al comerç
exterior i organització dele serveis consulars' i diplomittles.
Tambo ; es tractic de l'arranjament amislós amb Govern
;le Mexic i les reelamarions deis
espanyols residents en aquella

estudiants, ens plau reproduir el comunicat que amb data d'ahir li ha
turnio l'Associació Catalana d'Estudiants. Diu així:
Excm.
En representació de l'Associació Catalana d'Estudiaras, 1 per acord de
la seca Junta directiva. ens cal manifestar-vos, sencer, en nom de la nodrida opinió escolar de la qual som
ressa—i entenent-ho un deure esseneial de consciencia de classe—, que el
fet d'haver passat a ocupar la costra
persona la regencia de rensenyamena
oficial a Catalunya i illes germanes.
ultra entramar una evident deshornan nia amb la vostra capacitat pedagógica, fa temer poderosament que. a
jutjar per la vostra història pnlitiea,
seg,uirea fent aposició—,reforeatla ara
per rautaritat del càrrec —als ideals
universitaris i de cultura general pre.conitaats per nosaltres, i ädhuc als
deis estaments que, per un K g irn fa114, es aaviea , si de cas, de donar
aquella investidura.
Amb la recança dolorosa deis fets
ineludibles, ene apressem, (ames, sincerament i noblement. a denegar-vos
la uretra adliesió personal davant la
consagració que us ha estat atorgada. tot esmentant que nomas la disciplina académica. pera, ten la confían'ea cordial, ens far à súbdits escolars
vostres.
La qual cosa poseen en coneixement

de V. E., cona a fidel interpretació
dele Ilustres francs sentiments.—Barcelona, r6 de novembre de 1923 —netävi Saltar, president; Feliu alinea
secretara

ei Ro N TA DE CULTURA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Dimecres passat talaste 11c;c la Maugarata', dels cursos de gramätica rueca comparada, arria exercicis pràctics
i de resuma de la Hisairia general de
la Literatura eslava, a cärrec del
professor Slavig.
— Dirnecres prendra possessió del
sea cärrec, el nou rector.
— Havent quedat deserta la beca
"Museum Universitary"-. fundada per
la Reial Academia de Ciències i Arte,
de Barcelona, amb destinada a la
Facultat de Ciencies. s'anuncia navament la sea provisió amb les mateixes condicions establertes en el cartell-convocanaria general de beques
per al present curs.
• Les instäncies, amh els dacuments
justificatius, han d'ésser adreçades al

tâbiìì en periode d'informació o exposició al públic estaran de manifest de nou a tretze del mati dele
dies feiners 'al . local de l'Oficina
d'Informáciä anexa a la gliärdia urbana.
Demés. se n'establex una altra
destinada 'a facilitar la tramitació
räpida de les rectificacions de rebuts
d'impostos i arbitris municipals que
continguin un error de fct. Quan es
tracta de diferencies ele criteri entre
l'administració i els contribuents
aquests hauran de reclamar per escrit mitjançant una instancia.
S'han pres lee mides nccessäries
per a la tramitació rapidissima d'aquestes reclamacions. De conformitat amb lee disposicions vigente, el
cobrament dele rehuse sobre els
quals hi ha alguna eliscussió, no pot
ésser suspes mes que pel dipasit del
seu import més un vint per cent.
Pera en el cas especial dels datan
de fet (duplicitat evident, errors de
càlcul,. confusions, direccia equivocada, etc.) s'estahleix una tramitada rapidissima. Els interessats formularan verbalment la seca allegació amb les provee que posseeixin,
de nou a onze, a l'oficina especial
de reclamacions del Negociat d'In.gressos que queda estahlerta al dit
.Registre general de Secretaria, on
fins aval estaven els conserges. La
dita oficina paseará la nota a lacte
al iuncionari correspondía que, si
comprova l'error de fet, ordenara
la set-a suspensa; per un breu termina fins que es rectifiqui.
Quan es tracti de documente com
permisos per a canalitzacions ci comprovants relatius a arbitris i impostos municipal; que slan de ¡en directament als registres dele Negociats, podran continuar essent-ho de
nou a deu del mata Els plecs per
prendre part en suhhastes es presentaran directament a l'oficina corresponent, durant les hores iixades.
PAGAMENT
El lloguer del; local; que te arrendats l'Ajuntament correspondas
als 'tiesos d'octubre, novembre i desembre, es pagará a la Dipositaria
municipal del dia 19 al 23 del cecee
que som, le dcu a una.

EL PONT
DE LES DESGRACIES

Catalunu
CASTELLO OE LA
.

.

PLANA
.

! --

Driprés d'uns 4i,.n3 de
' t5'.2ial
1 -guadim d'un temps boniisitm que 14
gcnt del camp aprofita per la tasca
de lee slimbres.

Concert
Per al concert inaugural de
la noma Societat Filharmònica, I
de Castelló de la Plana. opte tin- I
drit ¡Ion el virient, d'Heme, ha es- 1
te contrartat Peminent "Trio
do Barcelona". fornent pels einlistos Ricard Vives, 31arian Perdió i J. Pere Mares.

TERNAS«

En representado .; oh" la Juma
local del Fornent" minora telvabilanions a bote pren i a l'slp
jeete dl gestionar assumptes
• Ist vital ihterits per a la eiutat
i concórrer a la informadó pfls
blica per tal que da Ilei i reglament de Cases Barates
gui mejor eficacia, han ss i . , t
cap a Maolriol el president
secretan i de la mateixa, N'A/vur
Yinyals i En Itafet 3lufeido..
— Avui celebra aques•x
ciutat la tradicional fina, dita
d'Hivern, que, com tots Sels
anys, sera installada al pi—,
seig.
•
— El Centre de Dependen.s
pe l mateix- dia un Iluit ball a
eärree de l'aplaudit quintet
naixerneat, d'aquesta capital.
— S'hair portal a la Sup
rimitat les altes i balan
a la rectificado" continua .d,4
seas- pat ronal • i obrer, d'aque -ta eintat, que.. esta disposat
que. presentin Lote els patrons
—tots els que tinguin persa.
nal assalariat al seu cancel -so
(Entre dele cinc primera dies te
cada mee. Cona que molla pas
trons han faltat a aqnesta dieposicid, Seis Di fa avinent que
el. • seu • descuit sera castigat
amb una multa.

SANT FELIU DE GUIRÓLS
Diverses noticies
La Direcció d'Obres Pabliques ha
declarat la caducitat del termini concedit a l'Ajuntament per urbatatzar
el terrcny sobrant de la zona estad-.
sana (le la platja (le Sant Pol.
—A setanta vuit anys d'edat ha
mora a I.loret de Mar, Na Marta
Brugués Frigola, mare palitica del
corresponsal (le LA PUBLICITAT
i director de "I-'Avi Munné a , N'Enric Bosch Viola.
—A la rnateixa vila ha traspassat
el vei de la nostra ciutat, En Uran.
cese Puig Vitae, retaste. pintor i literal. La ema noblesa de caràcter i
modestia cense afectacions Ii havien
conquerit generala simpatice.
Descansi en pan el bon antic.
—Ilan començat els treballs del
ramal de via gire unirá amb restaci6
,del tren a Girona el port de Sattt
Feliu.
ministeri del Treltall ha disposat que les Cambres de Comerç
sic Palamaa i Sasst Fetal informin
detalladament solare la situada de la
indústria suro-tapera i dels mitjans
(Me al ecu judici podrien posar-se en
práctica per millorar - la.
—Han estat tiomenades raestresses
en propietat de la nostra ciutat i
Santa Cristina d'Aro, respectivament,
leasanna Patena Zaragoza i Na Maria Campassol laraixanct.
—En la darrera subscripcia d'Obligacions del Tresor, el Banc de
Palafrugell Iti contribuí amb quatre
centes mil pessetes.
—Divendres fou conduit a la darrera estada el cadáver dcl conegut
comerciant Fit Josep Martí Deis.

RIPIES RELIGIOSES
(ah/ara:tia Horea: Església paras
quial de la alerte.
Mores d'exposició: de 'es vuit del
vespre a les sis de la tarda.
— Cort de Maria: Avui es fa la
visita a Nostra Dona de l'Esperara:a,

al Boa Sucede.
— Comuna:, reparadora: Parraquia de Sant Joan. de Gracia.

CORONA
.Un homenatge a Ravetliat

D'ensä del dia que el malaguanyat Elocolons
Partit de futbol
eompany En Pere Buxareu de Siria
Protesta :: La Comissló "pro-.
va trabar una murt trágica al Pont
/anclar Els cursets de nondo Can Draga, sobara linia del
dba 1 literatura catalana :: Per
Nord. entre, aloa:cada i Sant Andrea.
van nou les víctimes que ha fet el
la riquesa suro-tapera
pont fatal.
L'Ateneu de Girona ha acorEs ja, a les redaccions, el succa
dat fev constar en acta el sen
local de la "darrera hora". En fcr-se , sentiment per la mort del merinit, els vianants que paseen per la
tssien biòleg senyor Joaquim
linia del Nord no traben a Ilur pas
Itmetllat, donar a coneixer la
altra advertencia sinó un retal de 'a
seva obra en una conferencia i
Companyia prohilaint -el tállala el
demanar a l'Ajuntament ele Salt
Rectorat, fins al 28 del que son/.
— La junta administrativa de qual retol la foscer no permet de Ile- ! que posi el seu nom a un dels
carrers o places mas importants
l'Hospital Clínic ha rebut, per con- gir. i immediatament ve l'obstacle.
Legalment. la Cornpanyia salva la de la poblado; i una lapida corredude del sett president, senyor Puig
Han facilitat tambe al Con- i Alfonso, els segiients donatius: de sera responsabilitat. Humanament, la r memorativa ala casa on viequé.
La conferencia anide a dares
latas' Arbell. Tan pessetes; de la fa- responsabilitat és de tothom.
sell permanent per preparar i
De fet. inalgrat de la prohibida de . del doctor R. Pla i Arneengol,
Hincar al Govern las in forma- milia vidua de Mercó, 250: (lela Ce va compartir en aquests
cions i propostes ipee conside- mied' de Festes de Cata Batlaa, roo; la Companyia. la linia del ferrocarril que
darrars termas los tasques dei
ren conveniente sobre els trae- de Josep Albiol. 5 0 ; de af. Recolons, es transitadiasima. Ho és de dia, sen- senyar Ravrallaa
200: de J. Creixell, ron: del Cercle
se perill. 11) is de nit, amb els rebis comorcials.
— El dice 2 de desembre
de Sane, arto; de la senaora af. P.,
sultare lamentab'es que han donat
dran lloc, a les Cases Cnneisio_
vidua. de C.. 25.000: de Josep Palä,
Pont de Can Dragó el sobremon de
rials d'aquesta ciutat, les elec118'25, i com a participació dele be- "Penh de les desgràcies".
cions de vocals de la Cambra
neficis ohtinguts per una casa comer- •
Altrament, és ridícul que per una Agreola "provineial".
Procedent d'Alltucernas han tornat cial, arao pessetes.
despeo insignificant, el pont Hale
Avui, a les (mezo dal mata
el personal trenginyers, dos escafan— La Reial Academia de Bones
no eleixi d'ésser una Indina per al;
se celebrara un parlit da futbol
drers que han estat treballant ccc raLletres, de Barcelona. celebrará so- vianante. Amb un senzil entarimar de
de campionat a prnvineiítl" grup
dol, del rnall (le Pulsera.
'tenme se;saa avui, diumerate. a les unLuna i una haraneta damunt el rala
D, a l'estadi de la U. D. Girona,
Per Maja de la dinamita han veas del mata al Saló del Consell da s'evitarien notes desgracies. Las Ilum entro l'Eseala E. C. i el Grup
lat mires ('algunes tones. per faca queda Universitat. per a la recepció
que iHumini rl aloo peralas, es el
E i E . Gironf.
litar raccés trembarcacions de mes de racadeniic electe N'Antoni de la menys que pot dernanar-se. Que el
— L'A:sanea -tea; Forestal Esde too tones a un i aitre costal.
Torre, cl grial Ilegira el set/ distare
posi la Campanyia o que el pcei l'A- panyola Ila ao-fraeat, des d'aguasHan foradat també la muralla per- reglamentara En ccm de l'Academia juntament. pera que s'arregli d'una
ta cauta un tele g rama al Din''.
que des del inall es pugui entrar i 11 7 contestara el . senyor Ferian' Valle
vegada.
Inri, protestan) contra el qufr
surtir de la illa , fóra de la vista de
Taberner.
Que no se'ns doni per excusa que qualifica d'usurpado', de la sera
l'enea:je.
per allí hi és prohibit el tränsit.
rapresantaria pela surn - tapors
Des de fa alguns dies els iticligenes
passa. i s'hi pasa; mala I per hé que
que han visitat ccl general s s
de la costa han tornat a llurs cases,
sear,
el
cästig
des
-nyorHemsa.
no s'hi mana pat
quasi destruidem per l'artilleria, per a
una
sentencia
pot
Peer
— El dia 20 oramiest 111Pf e,
infractors po
dedican -se a les tasques de sembrar
ada
per
la
deixadesa
de
refinira
la
Comissió
"provin
de mort dica
i pasturar. els ramats.
la Campal/yac. de l'Ajuntantent o de
Des de la setmana pareada no se
ELS AFICIONATS A
— Per impressions que fequi
sao cap tret en aquella costa.
REGIDORS
sarate moot osmoorreguts
Des de les poblacions de Tizzi AzEn la sessió de l'Ajuntament
515 cursets
llengua i
era
za, Loma Roja i avanaadeta d'Aíras',
dillune vinent parlaran els senyors
tu y a eatalana quo a prineinis ole!
Exposició
han estat canonejate diversos grups
Eduard Batalla, ex-regidor i parti(le rebele- que estaven en actitud exdari de la rehaixa del vi; Ricard Altemo] da (tirotea dl 'i eminente
Moble i
pcctant.
sina. coniiter i inventor; el tràgic
pnatheistes; aeynee Pompeu FaEnric Sopena, ex-empleat municiCOMUNICAT DEL MARROC
bra
i Nieolau offilwer.
coració d'Interior
— Avtli t inefra llor, l' A junZona oriental.—Avui ella efectuar pal, i Eugeni af. Salvador.
EL SORTEIG DELS MOBILIARIS
lammd. do al, Bishat. sena as•
un comboi de queviures i aigua i
L'OFICINA D'INFORMACIONS
Tal corn estava antmciat, s'efectuä
sembloa ronvoradie por la Pamaterial (le fortificació a les posa
I RECLAMACIONS
abans d'alar a la tarda a l'Expesició
tronal Sume-tapara ele la matei.
cions ile Tizzi-Azza, prntegit per
xa o•intat, por lid dof proeedir
En compliment de l'acord consis- del Hoble el sorteig deis 25 mobiliauna camama-la del batalla d'Alava.
rie que figuren en el concurs de la
torial del dia 29 d'octubre, queda
nomona mea d'una comiss S'o
Alar va ingressar a l'hospital de
Casa Modesta.
feenira e noa rrega da río goal i.5._
Drius el soldat de Garellano, Pauli prohilat al públic l'accés a lee °fiti a r l'aolopció mesures- enea
larrea, ami, una ferida de pronòstic cines administratives i facultatives
Assistirm a l'acre el president del
de
l'Ajuntament,
tret
del cas que li Comité Executiu de l'Exposició del minades a mi 1 defensa drí la timenys greta produida per rexplosia
hagin
expedit
pepereta
quessa surera.
d'un cartutx o de morter.
Moble, tinent d'alcalde En Ruma ataA Alltucemes es veieren grups de- i en aquest cas será indispensable
rla Puigmarti, ele m'ubres de l'esque rinteressat es presenti proveït mentat Comité, En Jautne Marco i
dicats al conreu dels camps.
SARREAL
•
(le reamentada citació, i a l'hora
Aviii han sortit de Quebdani dues
N'Antoni Valls, diversos alts fundo- Carro estimbat. — Pos. -- El
precisa que s'assenyali.
coltunnes compostes d'un batalla
naris de l'Exposició, i doni fe del
temps.
d'Asia i un de Melilla. per fer un
S'estableix a l'oficina on avui hi dit sorteig, aixecant la corresponent
rellevament al sector d'Axdir, Sidi
Dijous
passat
el t ei d'aquesta En
ha el Registre general de Secretaatta. el notari d'aquest illustre Collealesaud Tifarauin,
ria thaixos de les Cases ConsistoJosep Tarragó Batid, venia de Santa
gi Ecc jO5Cp NI Aguirre.
laesquadreta de servei d'aeroplans rialat, una oficina especial d'inforColonia de Queralt, am bel carro caí'
L'acte s'efectua davant nombrosa
ha bombardead els amagatalls d'Ud mació i reclamacions, que estara
regat farina portat per una mula
concurrencia,
i
abane
de
procedir-se
dia i cana clAncicial, amb 24 l'out- oberta de nou a onze del matí dels
cena, i al eseer al puta ccmcgut per
al
sorteig.
s'indica
que
alga
d'entre
dies
1)c.
feinere, Hi halita un talonari,
"Pone de (Mimes" l'animal el desla manta del qual chi anotará el el públic podría treure les boles per viä de la carretera. :mata a parar al
la 5eVa prapia ma.. Per tata es presnotn, domicili i extracte de la inforlotes dala espadat d'uns deu metres
mada o demanda que formuli l'in- ta voluntàriament a efectuar la dita
d'alçada, quedantal jove Tarraga sota
teressat i consignara sota la se- °petaca; el noi de deu anys )(tau Sauel carro. colgat de caes.
ce i Estcve, sortint premiare che se°AFEO NURIA
va signatura, d'una manera breu peUns veinsque treha Laven per aquel1
L'Orfeó Núria, seguint la seva He clara, la reclarnacid o informe güents números en t'orara qua a can_ indret lasaihiaren, salvant-la d'una
tinuació
s'expressa:
tasca cultural,. ha organitzat, que desitgi, en el primer taló del dit
mort eeettra, ei he, sartosament, sois
com en temporades anteriors, !libre. Aquest primer taló i un altre
Lot número 1, 13.442: Lot número
robé alaunes rascades.
2.
11,705;
tina serie d'escollits comerte, en blanc passaran al Negociat roeLot 3, 50,455; Lot 4, 41,562;
Divendres al vespre. la gent va
havent-se confiat el primer al responent, el (mal,. Tendemä tot el Lot 5, 720; Lot 6, 4.745: Lot 7, 3.966; veme. alarmada, que enrtien galeses
notable guitarrista en J. Nogué,( mes tard, tornará' el segon taló a Lot 8 . 35 . 726 : Lot 9, 5.9 1 4; Lot to, fumerades de !a casa de Francesc SaPon, qui executarà un atractivol l'oficina de reclamacions amb la noLot ii, 534.18; Los sa. 44.128; vida, al correr de Sane Rae, per haprograma, figurant en primera ta de l'estat de l'assumpte, signada Lot 13 , 52.993; Lot 14, 44,877; Lot ver-ahl calat fue.
audició Fantasia Romant lea, del pel cap. Les informacions seran ab- a s, 1 3.076; Lot 16. 36450; Lot 17,
Mi acudí un boa nombre de VCIII3
medre Marques. El dit concert solutament franquee, facilitant-se a 1,576; Lot 18, 46865; Lot 19, 51,698: i la grardia civil. pnguent. &ames de
tindrà llos el diumenge dia 18, l 'illterCbSat 4 les 72 hores:de formu- Lot 20, 32300; Lot 21. 35,193; Lot bastants esforeos. ésser apagat, cense
a les 5 de la tarda, a l'estatge larles. •
22,13,903; Lot 2j. 40,464; Lot 2.1,
que, afortunadament, hi liagués cap
de l'Orfeó.
-Els cxpcdicntso projectes que es
54,68
3; Lot 25, 14,695,
desgräcia personal.

— Addracid Necturna: Torn de
la Sagrada Familia.
- Vet'le.s en sufragi de les animes del Purgatoris Tsrn de Santa
Gertrudis i Santa Brigida.
. DEL BISBAT
Avui predicara rhomira a la ' CAtediara el canonge doctor Sendra.
— La tinència parroquia( que -s'as
d'erigir al carnet de Pere IV, eAari
dedicada a/ Sagra Cor de Jesas.
— Ha sortit cap- a Rollt1 mossaa
Trinitat Prat, afead

drona.
•— A la Secretaria de Cambra i
Govern. d'aquest Bisbat, sisan relata
destinarles al Foment de Vocacions
Ealesiastiques, aapeSsetes de fa rerOquia de Sant . Celoni; 33,de Saat
Josep, dealatara: i 217 del Monestir
de Religiones de Mont-Sia. d'aquesta,
Aval. diumenge, ales deu. se 'celebrarà a l'església del Carme un °fati
ci llar de la Verge del Carme, com a
ofrena d'agraiment del llorejat mestre
En ararían afayol. per haver-li retornat le salut després de ?larga i penosa ma'altia.
S'executarà, andi acompanyamel
d'orquestra l orgue la missa i Salve
O tres vetas de resmentat mestre, a:carregant-se respecivainent de la
reCCió els mestres Do:trence Mas i
Scrracant i JOde Bta. Latnbe.rt,

LA QUESTIODELMARROC

Del Municipi

nal del

La Música

InternacioDe-

1

UN ACTE DIGNE DE LLCA
En Josep Puig i Romaguera
posi en el seu testament que els :Ubres que en vida hacia posseit f -ssin Rimare. per mitjä dels seas !ardís de conflanca senyors Gili i rabonne, a reminent dramaturg N . 1 gnasi Iglésa.s. per tal que els donis
destinació més adequada als nolles
• ropOsits del difunt. Tenint en corpte aquesta idrima voluntat i colent
terpretar d'una manera fidel i escraf pulosa el dtlicat eneirrec.
Iglésies ha fet oirena de la Bib . .a' teca del senyor Puig i Romaguer. a
l'orfeó Gracienc, ce que ha esiat
acceptat per, la Junta de l'entitat
rnetzetanda..t amb el mes pregón rece, axe
Per tal de fer - se carnee de la inporiäncia d'aquesta Biblioteca. ha
prou en fer .constar que fe/Miren 211
mil volums, esecat ben estimable :2
qualitat de la majeria d'ell,' atedant les ebres catalanes mes C5C.:Ii«
1

sic.
• Aquest Ilegal, jant amb els
que ja poseeia Gradene i arnb
un altre important donatiu, de mas de

cent relama fet per part del seneer
N'Andad Achata comprador de a
dita entitat, és una base importad
perquè es pugui perlar a bon mute
le idea de fer-ne una rica Biblia»
teca Popular i posae-la a dispss,eiä
de tots els ciutadans. Mentre arriba
aquesta ocasia i raelt aviat. els g.
nyora socis varan utilitzar-la a le,
hores que previament fincará la Jtna
ta Directiva.
Amb gnig dallen-1 aquesta noticia,
perque ella pugui servir d'exempie a
tots els beta( eiutadans que estauin
l'avenç espiritual del nostre poble i de
manera especial Teducació més cornpkta de les classes populars i
L Orteó Gracienc ens prega de le,
públic cl seas agraiment sis --fmessats
del senyer Puse i Romaguerst i a l'insigne literal NIgnasi Iglésies. per
prova d'amor donada a l'entitat cheral gracicnca i perla confiança di-

positada en ella.

•

Biumenge 18 novembre 1923

LA PIIRLICITAT'.

ENCIZIOPED111 MOHERIB
LEXIC C.ATALA
Divulgació de termes tècnics, cientifics, d'arts i oficis, antecedents de
l'ordre històric i geogràfic, observacions teCnológ . ques relacionades
amb els coneixements artístics, científics i )iteraris, biografies amb
l'apèndix . de l'Institut d'Estudis Catalans comprenent les normes

ortogràfiques
honreu Catalunya i la Dada catalana tenint a casa ves!ra un

•

n:

DICCIONARI 1-3NC1CLOPEDIC CHALA

1I1It

P.{

„4,Ace ."(tkrzeän?
1
tr*

LlItt

CALL/117,

.

L'ENCTLOPFDIA MODERNA CATALANA

1

DEMANEU GRATIS el fascicle que conté autografiades les opinions que rEnciclopédia Moderna Catalana" ha merescut d'un
aplec de literats i poetes catalans, entre altres, En Frances: Mateu,
Lluís M. a de Valls, Conrat Roure, Ramon Picó i Campamar, Jacint
Torres i Kevató, Apeles Mestres, Josep Roca iRoca J. Puig i Cadafalch,
Francesc Cambó, etc., etc.
FEU US AVUI MATEN D'AQUEST BUTLLETI, ENVIÁNT-LO PER
CORREJ, SOBRE OBERT! SEGELL DE CINC CENT1MS, A LA

(EDICIO

TAL COM LA PRESENTEM

Companyia Anònima Calpe
10311 fi LIIJ1II Al 98211M9 ITY-!:1?31

APARTAT DE CORREUS 89. -- BARCELONA

ME.1 2P, 2.18:11£ P:,'3 A C01,311-L1

Per a ter-sise carece de la uldital de l'ENCICLOPEDIA MODERNA CATALANA ¡HERCIO Callan), (Imano el serves gra tau t d'use fasetele mopiniuns.

(Signatura)

CINC MUJA% EN OCTAU RELLICATS LIJXCSAMENT, PRO? IhINE3 3090 PLANES

•••

•••

P:oVincia
,
"•
preguem que ais vostres anne¡-, entuslastes ron] a 110113 eatalans, ile Mis I e p nren le la nOstra paria, els recomaneu
feo suuserinee al bieelonari Cataiä. LStelu (ItSprath a otrenar-vOs un eSUMUl per Mines!. frisar.

Ca

AL COMPTAT, 35 PESSUES

A TERMINIS, 38 PESSETES
AMMBIan

411MnMIZMMIMM.

Notes ciEsports
TENNIS

EL CONCURS INTERNACIONAL
AL POMPEIA
L'interessant programa de parlis
x..1 per a abir es desenrot;lä tense
i s nuerés decaigues un sol tiro& es veritat que la qualitat
. ,. ntrincants
mereixia.
les dues finals (lispu ades, una
es resolgué iávorablement as
jugadors, ja que les senyore• 'forras i Mar-set van guanyar a
enyores Neppak ¡ Reily, per

Kehrling costra Kreuzer.
A les 3;'
Senyoreta Torras:-Flaquer contra
senyora Nennak-Kleinehrulh.

FUTBOL
ELS PARTITS , DEL CAM PIONAT
DE CATALUNYA
Els partits d'avui prometen ésser
torea interessants.
•El Darcel(ma ;tu p'9drà arrenglerar
Mame.serii -jui
encara .a _Pasqual
garan Sagi, A:cäntara i Canelia.
Al C. D. - Europa és un et que no
podr irr-ha en Burdoy, al cual subatituirit .1auniandreue tampoc es ga:re
segur que Montesinos pugui actuar a
l'Espanyol, si be anit les inv,.reshiAls
eren mes optimistes entre els del
.
Club. .
.
.
Com és 'ahnt. cor-responen jugar:

re Partit final en va ésser despuix el va guanyar la seNeppak contra .a senyoreta
••. amb el resultat de 6-0. 9-7.
• •ar-P"uquer van guanyar a Sin .
..:rres, per 6-4, 6-2, 6-3.
-enyorera Torras de parella amb Primera cat.7yeria.
• ;uer, van guanyar al matrimun:
A: Barcelosea-Martinene;
Grup
per 6-3, 6-t.
Sabadell-Sar s ; Europa-Espanyol.
altres partits. senzillament forGrup B: Júpiter-Avene ; Badalona, •s, van donar els següents re- Terrasta; !....letie de Sabadell-Gracia.
r. ing-Rohrer guanyen a Kreu- Segona ratmoria (Premeei31.
..einsehroth, per 6-2, 3-6, 7-5,
Crup. de L'evailt: Andreu:tic-Por-de
Non; Gr.q.,'Iere-Racing Club; Puro;ter guanya a Rohr-er, per 0-4,
lievant Catalunya.
7. 0-6. 6- 0 .
Grua Ponent: Satitfeliuenc-Atle•ic
-ring guanya a Flaquee per 6-2, del Turó; Manresa-Ateneu Igualadi;
•
•
Ilttnitalenc-Samboiä.
El partid "doble". abans estrientt,
Ele primers • emiipe ' jugaran al canin
--er un dels millr•rs que s'han esmentat en primer terme.
• Barcelona. i malgrat ne ésser
•
BOXA
cap dels jugadors. 'el públic va
la 1:uita sense perdre cap dcNOVA.VETLLADA
Encorrajnts els org.pizadnrs del
Kreuzer va tenir un monten! d:r.
Novetats Per l'éXit de •a vetllada
Hinent després del seeno "set". gura', preparen per a la
diumenge
eral cena va drear 'loe a que el un selecte pryrama per la pornpOsiU c . attrincant remonté; el partir pecid del qual han . cercat el millor amb
, a la fi va imp.ear-sc
dada
compra . la' boxa :roca!.
jugadem.
es planyien
L'Aracil, del
E l Partie Elaqu.T•Keheling va pa- atirionats (le no veme més sovint, sesar ,1 que lee ;re:migues
dient rá posat davant (le l'exeellent pes plofamOs
magiar.
ma Roca; en CasMtir Zaragoza , un
A nuest, en efecte, és venment fue- del; 'malees pesos lieugers sine •en:11,
sohretnt emplaçat al mig fred geanyador de • la Copa Madrid del
'errata de "bolea", les jugarte: del
vene-dor
torneig del pes Ileug2r,
són gairebé scmnrc deei5'VeS.
d'acuesta categoria a la "Cora
I servei és dels més .forts que hem que", serà oposat a: durissim F. Mesi. en general, is un dels
tres.
porser el mil'or, que ha viscomtat 'no cstä dceidi , entat a la nostra capital.
si • serä si base deis ' revenja GasF n Elaquer va tenir moments en- cara
ton Andersr;11.-Je 'e eph . Marco o de la
'-u tadissims i ens va fer concebir
reanarie2A r'To Jneep Girollíts. ationnr, `Pcranea d'una possible victitria:
nte.",i Re i de l k. o.
cum sempre, la realitat, imnoSi gui rime sigui. la ves liarla serä,
iirn -se, va donar la victòria al /niesportivamen r , en extrem interessant.
ki..

Av ui acaba aquest coi/cure. ami)

CAMPIONAT DE. L'ESCOLA

. eran; partits, segons Fordre se-

D'ENGINYRES

,

C5 ¡5 30:

, tomar-Flaquer contra Kelirlingerer.

2.30:

•

Organitzat ere- la Associació d'ahantics d'aquesta Escota d'Enginyers Industrias, ha , commeat el campionat
entre cls cursos de la mateixa, e ual

.

• ...•

.

•

C O presenta forca interessant, puix que
s'Irás de fer 3 55 partits.
Divendrcs tingué Roe el primer partit entre els cursos primer i
a •,..st els del primer, despres d'un
cumplet domini, per 3 gols a zero.
L'equip vencedor escara compost
per: . Torelló. Llanes, Escrig,
Garcia, Der, Ilerola, Pi
(C.) i Márqués.
L'fohitre. en Pons de' cinque enes,
com sempre, encertat i imparcial.

NATACIO
"Natació".
Aquee•a
portaveit de' Club de Natació "Barcelona", corresponent al mes d'octubre. que acabem de rebre, resulta altament interessant.
En la primera plana hi figura el
gran nedador suec Arne Borg, en actitod de tirar-se a l'aigva.
Re se en v a els ¡estiras celehease
el "S i nklu h ben Nentun". d'Esteedm.
i llu str at arrh els retra t s dels enniniers
dc Wa • er Pilo Sisees i ra'alans.
• S eg ileix finteressant "Croeues del
nedarlor complet". en totes lee sesee
m!aliPats nel eme of-ri una valuosa
Copa el seid En M. Rocamora; in,(-riel fntografies dels s¡s fina'istes
que acabaren la pro-sa arnh gran entusi s sme i ahneg.arió.
El primer partit Riighe de la
temporada , ingant amis l'Atlètic. Extracte del Consell directiu, en el nnal
es ennsigna 'a rel-aixa ilC drets
temis per
per als notes sneis. Una ruca
dels trelealls que s 'estan fent per a la
cobeen de 'a ol f e hin i una interne•,, tr, f ornTHA de F r anca. Belgie.i.
Alernanya. Austria i América en la
yesal es descrinen els Ultime festivals
r eerIrris estrangers de nataciO.
mirarla. i fa hoLa presentació
nor a l'entitat que la el q me a Iluso.
@PI!,
Se . celehrä la inau g uració del

i,t- ttall a" Collegi (lelo Gernians de
la II,nrannva.
ju g a r en As ennee• e s revine de "La
Patrie" i ".A ( l e
l trica l l". ele (ma's
feren exhibid6
Hure habilitats davant de trets e's ahumes i prnfessors
del . Ceallegi. ened-tellant 2 ge ls cis
e p o-rers.i
els "garcons" de Tiber.
ghien.
El= nois dele Escolapis. que numen
de • lentos aquest report , invitar
eel G. Eme& varen fer arte de presi.meia ands Dure "teams". "Calaistira" i "Barcelona". el dijous a la
tarda, i le e combinacinns d'une i altres' entre n ine oe ren fatemriO de tras
eds a'mone , . de sitial , anlaudiren les
honr e iti g ades i els gola dels entusiastes j.ovineels.
Eral una festa molt simpätica.
Al camp dd "Laietà" (ViladomatProvencal Id hanrä avid entrenament
de's diferente emlips me comnten amb
uns "sportmens" americans d'entre:la,
dore per dur-los a la victeäria.

•Mr. William Mr. Gaudens lenco
molla fe amb gurs respectius equips.

Els Espectacle

S

A
Gran

TrZPS-•

Teatre

del

Liceu

l'e niporada d'hivern 1923-24.
Continua obert l'alomament.
Inatiguetteiú die la tomporada.—
lltious. 22, ande la grandiosa
4..ra El princep lgor.
'leatre Català

Romea

ursno
Aviti. ditinienge, nutglIffies
pro,e.ranies. larda, st dos quatts
ele qualeP. la nu, s interessant ele
les Irlsre, d'Ea Foleli i T«eres:
L'infent que no sap son nom
Piren popular. A dos quatts

sis. diles obres, dues; gratis
exits:
VACANCES REIALS
d'En Sddevila i la eonMdia en
dos' ;tetes
LA FAMILIA DELS ESTEVES
de

Nit:

LA FAMILIA DELS ESTEVES
_ i --VACARICES RVALS
Tres
Irillons. lrsrda.
pr,gr:111ut
erean tire
; Don
Pau deis consells i El truc del

Les "Estrelles de Sans" Iluifaran
al seu camp (Galileo) atol, cls miel
"C. D. Europa " , a...Mi al mati. ¡ confien derrotar als Heuss del Basket de
Gracia.
La Federació invita tots els (hihs
Societats esporfives.- - especialment
les universiläries i esco'are, a presenciar els esmentats matebs i forma:portin Ilur represenU.1S etplipS

lució.
La inscripció s'acaba el 15 de desembre.

EXCURSIoreinmE
1.a SeccirS d'exeursänis de l'Atesten
Encielopédie Popular detwra dijous
vinent, a les deu de la vetPa, una
conferencia ressenyant "Dotze dies de
campament a fa Val! de Sant Maurici", Alt Pallars, Pireneu de Lleyda.

NOU CLUB
Sabem por noves autoritzades que
han estat ja aprovats pel Govern civil els estatuts de la novella entitat
"Club Esportiu Catalunya", formal' pels elements'disidentS del "Raring Club de Catalplia", que apl.
dats per personalitats esportives
conegudes entre nosaltre!.. s'apresten a entrar amb gran activitat dins
el cerele esponja barceloní, en totes
les seves_més diverses branques.

,

Pepeta Velero. Primer actor cittmit', Lluís Mir.
,
Avui, • diumfilge, • 18 de' ilovernbite , a ilos quarls- de cine de la
tarda, la graciosa comedia en

senyor Banyuts. Nit, Vacances
rolas i La familia deis Este- EL TESTAMENT DE LA TIA
pel TerIntermedis st ‚in
VCS.
ca Riera. '
Llotges ami) 6 entrados, 10 pesGran Teatre del Bosc
•setes. Bulaques platea i arnfiEmpresa Sindicat Musical de
dentro, 2 pessetes.
Catalunya
-Nota.---La * famosa comMia de
'Cliavry ha mereseut
Se si. elitinteng,, 18 do tb.\ etn- -l'honor d'éssor teaduidii. a tots
ltro I le 1923. 'farda, a dos quarls
idiornes. En Vflal Aza la
qnatre. Ropresentació do la tradui al ea,:letla sota litt
fastuosa sarsuela eit un ;tete i de El matrimonio interino. El
tres quadr..)s La tempranica. 2, fet d'adaptar-se l'idioma ealala
Estrena de lis modenm ,pereta com cap ti? ni' als girs dci franen tres acles. Los claveles ro- cés. expliett a basta mont ItOxit
jos. N it. a ilo.s (ItI suri le deu en sorollós que oli'
pon!. 1.a senipre aplaudida Irpe- liar-se El testament de la tia.
tela el) lili nete i dos quadros,
Lisistrate., 2. Spgona .represenmcid de l'opereta en tres aetes .4.644444444.3444444444444.
Los claveles rojos. Preus de
T v viu; NOVET
-isst 11111. Pi•öxiiiiiinient. gran esSARC EQUEbT E
deveniment,

de la tarda'. .espetarrant pro_ . g rama ale
TITELLES I PALLASSOS
Prtrximantent, . estrena de Els
pastorets, pels autómatas (31arionettes)
.
.

+4›b000s«4444.444.......*
TEATRE NOU
Gran companyla de semen*, opereta I revistes de
PEP VIÑAS
AN s ili,

diumenge, larda i nit,
els millors .progranws del
Paral.lel. Tarde, 5 actes, 5:
La comtessa de Montmartre
Los mosqueteros del rey

pel Emili Vendrell,
Nit. La montería, 1 ..
Los mosqueteros del Rey
1 . pe: . Emili Vendrell
.•
S44444+0444 -54.C.66665 144U-4

R

444444444.0•4+0.44444444b
EI,DOP.AI)()

floto rompanvta M'eruto-tonal arto.
Parle*, ellneStre, ramlea t mustdentue• Gannau
se, It,^eclnr
n11111110I n gc . ,ac•ia • a S, ' gua I MI, a les del'. estraontioa
ros progrann,,
Feto p enes eidts de la comnanyisI

44444.411444.6.666+6604.0.64

Teatre Poliorama

tee,

Gran companyla de sarsuela
de JOAN VILA
en IFt qual figuren Roser
Leorns, Mama Laealle, Fra ss ('u'se 1;allefoe 5 Marian Olodittinenge, larda,
reru.
amin (dintel de cinc, la sar-

suela en tttl aele i dos quadios, de Ramos Martin i
inesLre Guerrero,
LA 'ALSACIANA
L'en t reinös de Fernändez
del Villar
Te la debo, Santa Rita!
sainet
dos aeldis i SiS
quadros
SOLEDAD Y C.'
Nil, a les deu. L'entremAs
El caprichito. EI
en
.dies artes i sis quadros,
Lluis do Vargas, música del
• • ineStre Alonso,
SOLEDAD y C.

Cheiatf f16Cn,

sallauurs, Misa Ventura,
unsti ‚55 Sells gesso: .avo.
nes¡rat ,.. Trio Oanotos, trampoll
amertra; /a ranio-1 i rolipe Jaro" 51e 5 u The Egeo (Sant; The Franatos; Trio Sa l ten; Alberto; Got.
taus ene •eddy.
Entrad, c.amiltpluS pct,
l'CaN IIS Naval i Gerome,

Ninssi,

.4144.~04444•4•44444.4.e.

Teatre de l'Orfeó Graciene

Silva i

Illmaris no hl inuma (unV1.7111,13 sir
en.. IffitlerceS,
•,1111141 11a 1 (ITSpallYa.

.

Es despaaa a centquadurta.

..-.44444.04A444.0"•••••••44.4

•••••••••••••••••••••444+4
Gran Teatre Espanyol
- OSASES
•vul, Aturnen g e, tarda, ate, qua-

1 1.,•,

for11111111,10
Trae obres! Gis

actea!

PER TRES PESSETES
II. La coniedia influid en quatre
artes
TERNE OE LUXE
1

Demä, tlilluns,-1arda, Te la
debo, Santa Rita, i El bar.
berilio 'del Avaples. Nit, El
capriehito i Soledad I Com.
panyia.

III

DON JAUIRE EL CONQUISTADOR
>11, a les ¡bu. la «mienta gama
d'Alta socIPIJI,

en quatre artes,

MES INA LUXE

Linee, illduos, tarda, a IPS cinc
es. SANO 01 LA HAIIIASIADA

Ntt:

Tuna

Companyia do COMMIPS

p.al. leas ELITrio Moreedi,

Ca:111ti il0 IllarNa
tólia, itlr,res,la r

DE

LIME

n44.04,11.POre1OPOIP11449096

Auditorium, Asturies, 88

SALA EMPORDANESA

tlonipanyia Estudi Cirera. Priniers . aeliirs i directors, J. GIMAg., Lluelles.• Primera actriu,

Car pe,' del Pi. núm. At
EIBP8MaMee por a infante

Avui, diumenge,-a

qúrltre:

tvsti , dtuniengr, tarda, a dos
1 quarts de quatre . primera
seer id:
LA COPA DEL OLVIDO

A les sis, seecid especial:
LA PLUMA VERDE
:\:t, a J IS', doll. gran II,.1a:
LA COPA DEL OLVIDO
6
64444446•4441144.04.04.044

1 4444.14.“444.1 5 1 5 5 meeh

TEATRE COMIC
l'ampoeada d'Aleen. do 1 323-44
Comoenvia &melle&
800111- CAPARE
Mnt, dlumenge, grana funciona.
quan, I int. a ir

't'arda. 1 50.

queme de deu. tirandida San de
l'emocionan: neieurenu en set
dele,

SOIE0 CORRIENTES,
EL *ARDIDO INIINER0110
blrecela. En tinque! RMO.

DIlluns, tarda, gran ehallIlde 1,••
pillar a dos quieto de el»: A, IN
iarn.4 drama ii4 caingaaa., I la
I' cornedla en do, actea Lb IN. OS
muere. B ONA ene entrada,
ardiera?, 0'40. Franquee iee

vzi

lOtaX1319.

don,

MI,

s dOi UEIKE

E.

el arares de ermitas
tievirlsievie, el beatitt
... ,...
potelleh

ai.e.

T' I!UUUSUIU1IILP
,

LA

`>-'''`

X1 y lete . L.'11EXP1211510- 1 0 , 41NTA1CRNAlbiCINAL..-C)EL. NIOBLIE

>e -)

e

Sense

ments de vidres apugen enormement llur preu. MAI un simple tub de
vidre que fa de xemeneia podrà irradiar l'escalfor d'una xemeneia de planxa d'acer.
NOMES amb Ideal Victöria, queda resolta la combustió gasosa blavenca
(gas de petroli). El petroli crema amb flam blau i pur i per tant és innegable que no poden produir fortor i que amb un consum reduit s'obté el mà-

PESSETES 045

H>berme.~.~.~.
Teatre Barcelona
Temporada de
.1 Gran

Tardor

companyia de

comedia

ALBA - BONAFE

diumenge, tarda. a dos
qua !lo de cine. El dialeg de
I.

Pero Pt`/PZ 1i , r11:1/11102 Pa-

ra buscar un novio. 1,.a
moz, a comedia en tres IteeS

EL. VERDUGO DE SEVILLA
N;t, a un quart tronzo. 11
divertida comedia en tres
actos. d'Enric Garcia Alvarez i Pore Muñoz :Seca,

ESTABL1MENTS ELECT

Morimos de ca.
vall, diles par te do bronca: ST-

Monumental - Pedró I
Walkyria
Avill, diumenge, sessló matinal
d'unzo a luna. Vidocq; I cateto'.
El cam1 de la ditaa; "Armu al
hombro", per Lharlot. Tarda: Actualitate Universal. :Sil: Vid0Cq,
11 capItol; L'anima de Kura.13an.
Denla, thIluns: La Torda contra el
dret; Canal de P05.1; Una pellícula

Tarasen, projpetant-se itt lii M o ra. - Doma &tifitili,. tot
t
. . -. onti e eliea. 1 'Atrae/016 de

la mort, grandiosa presonlacM,
:rt_ bellesa i sensaciú: El
camí del destí, ereaeiú de la notabilissima artista Paulet a Frederieli; Cuesti6 de sastre, i d'al-

difieil.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

dilluns. nit, El ver-

dugo de

GRAN CINEMA DE MODA
Notables Sextet I tel0

GRAN baL0 DE 1100/1

lereuela, 1 Desuela. Segona .-eSele1.
(lo eie a reir; prein: c9eciat, t
peaseta: prefereneta, 1'50 pis.
l'erre, a sessld, a les Pm; preus;
espesa). IC75: liril ''''Ou_.' ar 1 l'ia•
r g• Ill g e, • lonant penleu lar ama Z03pita; la reunir% Pegue guanya el
primer premi ; l'original e instrue-

rallnItn; To-

na) artusts
mana. Asquee, de

multa broma. No,
gran e seleeenimeni. Estrena e...lacrimal: La falla de la mar,.
ente-TICO ClflOCiOflOflTl al frtni de la fiar.
Sensarifiltal Ulula d'un Int ., and,
Astil
. la
Un pop monstrin,
cilla que assenyalarir Ilfla data Incinerable en la cinematoaratla: La
daca allanara, obra ele D. W.

GrIffIth.

4+6411444.414.11.1144+1444+611.

ajes, programes de gran èxit,
Gessarrf, preciós drama interprotat per Porninont artista
Stuard Biaekton. Programa...41_
tia. Quina "tenorios", assumple
cómic; Aventures de rilarianela,
preciosa cOinnilia
rreaciiS do la simpätica artista
Bori , ff hy (lieh, del selorte pro-

1

Arui

.-

El muní des desti, Charlot al basar, Tartari de Tarascó, Nicle.
medes client per forca. Ni!, su-

pina D , i cl.' Tartas( de Tarascó, Mas mu..ray, La roea de

Nova Ven.

RS

prourama extraordinari ande un-are armes estrenes: La dona que
va saber ccmprendre, &rana Jr
e liessie p arrigrale, Les
Iles salratgea
d'Austr à lia; La sin Ventura, sepulta ipora i Ilnal de la I.Aella; Marees de
sale, do e mulla prono.
Adliz, (. 1 grart CSa g 'I'ontrnünt ‚1: i.i temporalls: Lee dues edenes, de W. Cf. :t lb
adaptarl e:, de la famosa obra ele A. D'Ennery

Concert tarda i nit

ESPORTS -

44444444444444444444444+
EXPOSICIO INTERNACIONAL

tres larda

DEL MOBLE

Nlartlnenc-Barcelona.
Calim Barcelona
Sabadell-U. 8. de Sana

PARC DE MONTJUICH

europa-Espanyol

AVU1,
diumenge, dia II, tarda, a les cinc,

Camp Sabadell
Cautp Europa

GIL1N L- L , ,lu ,liEELTA ICAI1 1

Carnp Júpiter

Badalona-Terrassa

Canip Badalona

Canip de l'Ateletic
entrades i localitats, als
camps de joc.
Pe! partit Martinenc-Barcelona. des dc ilivendres, a les taquillas del 'l'entre Prineipal.
14139C.44449.1.‘0914,--epera+4.4.4.64.4.
•
APICIONA111 A LA FOT0131110111
Itcbeiai no p atatas 1 DeUfflau
1 tut trelosil Ale triburatOrt. Es le.

Palau Música Catalana

idea

Set concerts en dies de testa
a la tarda
AVUL diumenge , a dos (mutis de
G. primer eiitioPrt. a lilI roo .1.,

ß1 cap da

a MORES
CA1111 CASILLAS
Caer« de Santa Anos.

I,

•

n

(Prop de la Rambla)
I

HARMONIUMS, ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D•OCASIO

DENIOSTILA.Clu e1AL'ETIC-A bEGuNa EL muront: PE JAvl'ES
11, 11.i.le iiel.:

•

PROGRAMA
Primera part
.11/
I l'e9a1 (EMU,I15
r
NI,
1.'14 55 e
11e . rItmlea 1 1•13e.tica1; Evoluelons:
Les :autores; Lis dos CereleS, El
gran / el g petlts verdes: Lls Inil
pestes; Eabies reunir. a): Esbiss
l'Unir, b) ; Interidelarló de melosliss; Dlruesed de hules en refpal.

Per

CONCERTS •

PIANOS, AUTOPIANOS,

a cerrec de
DE R1TMIC.A
l'INSTITUT
I PLASTICA L'..'E DATICELON4
Joan Laosd'En
direceill
cota la
gUerall.

Júpiter.Aveng

AtI4Uci-GrItcla

ilaris, 43.

Segone port
La 111Uslca 1 l'expressi•A corporal
i Intcrpr•taeIn*, de 1,11 n Ifea anipiss.
I dio ; Estsis retinte s'aguas balerurel: l'a*s e itied 11:1/auttetan,;
/+ arabande r llamean) ; Emporilanesa
;muten; Marx o Thnehre iMeledelssulnic Mi enrió (.1. S. Buen);
ruguela (11aendel).
ENTRADA, UNA PESSETA

Vendes a terminis. Pianos estrangers
144+.6e--A-ecet-e-ce.
nn•n

GERMANS

1 NONELL
1
C=1.1 0 : VALORS : CLIP0:43
Rambla
. del _Contra, 16

PET1TS_ ANUNC1S CLASS1F1CATS
OFERTES DE TREBALL
APRENENTA

unan. ferimera.

CORREDOR
1UB1 KIT% I In.

m;iodlsla, es
cta. Cari,, tuno tui,

ca
Y" o:re a I..1
de "Loen
sita.

" '

i.1112) U114

aUlpU.Id Le

DE s iTGER» loni• curreduas, aptos I
. 4 01115 ellentent nulioCuria
it a la len,iC. a Id PLICA, a coltier•s•oe
ksieellezies,
10411451 1 e ti,
Lan3 u:drea. Int.1111 trae u, pre:entell

e . I -e unir atitiested ulnnlicjnimi,, dubaltl
/ tatue:, teleleneted. Pa,delg de 14 Imane.
m

1'

humero 17. pum:wat. primer. liarceiona.

pu-Modista: lacten cm:calco.
naipes
ale eseent•
s . II de 1 ciii, 261, princeleal, ecguba.

de 17 ande, es erecesslten.
MOSSO S Escreute a LA PLELIC1(ALAI. 11. I
.
A
" e ° o LA
PREMSISTAsita." HeEscrlute

PIt Lo tiro tt atct

COSi IPATS

p E EN E hfr

per a tal/er

pialad,
de seguida. ea

. 4 ausurant
• ,04. Planeta. SI. tirarla.

nie

PCBLILITAT, B. T.
F.e
d'aloma', 1 carros. cine niOPERARIA
FERRER pura rundir motors
6.1a Ilrls i t., de Sto 4 volt de la tu/.
Irle . . er o loes (1r baeceiona. ea tie•
terealia. Ese.: a LA 11 MALITA", B. 'I.
APRENENTA'""`"""".""""•
• ita balde, 1114, 54,
que rl ruartt rural
1 • ../ 11 e se..
MATRIMONI prehner u taminia,
nareelona.
per a fiera de
es trece-salta.
iNyoNA lote. per SersIr indlrlind.
Lsenure u LA PLULILILAT, 13 . T•
."III >ense 11113, rs dral1,111.
10 pe•• el •• luaviodd. 450. primer
CO iiOCu3ItmuI.
VERNISSADORS,
l,rorl;a t, rtgl or11111. Dipu.
mo Di s TA
Pf tiLl
iAl, P. 1.
1

OPERARI
1 . 1 !ore II

lampista, 'AM:, es ne•
cessna. therlure a LA

1.
remendeem. esperialista
CAIXISTA
gg li
tgä
Esto otee a LA PLBLILIIAT. B. T.

TOS

Al. II.

ati grada inalantkillernent prenent

tiu . tt,, lnIrUlCalû legelal.
gala, I artukcies.

Eserm.
MAINADERA r esre"""".
a LA PCBLICITAT. B. T.

C Ulil

ER A 1,..1:,‘:21r`laa*

ranic:

er ureaitArilv
a tot ea iee taiiitsi.
M1NYONA
1 Al, 1, , T.
p

a"" . a "e«
CAMBRERA "."""
"v...acrIlifa
.einota.
LA
PLILITAT, h. T.

m iN yo ldA per a tan es neensalta.

gen criare a LA PCBLICI•
TAT. II T.

g yo,,, A

fi iN

1 a 11111 PATA'''. R. T.

prdetlee, heeeedilta.
irif7 Escriure a LA PUBLI•

EDA
cAmBR

TAT, lb. T.

CITAT. Fi T,

per lot, u alemana. Es•
MINYONA (Atare a LA PLIMILITA
a. T.

IOVE

prättlra, es liereasi•
CAMBRERA ta. Estriare a LA
PUIMPATAT. 11. T.

u

b

a ieo» es litearlictiit
tiTONA izr riar

TAT, C.

T.

DOT 1eN0 Per e mstrimoni es
ES 14111.1a
mito emb rata de alises ensa ,

le por arribaba d'Arord. imb n.11 bona
Defelnes CM- g ana Jeme. 34. Ice'. los,

filt2 rimen per treballar en abuela
o w'••n Jend
11. »nos, So. e. o.

anya,
es rime/seta. E:acrlure

per a 1111. trI1113

rogienteilor del negoel da neu•
p f L'er mita. Eserlurt

mEsi pr

ter: u j ier lingui
er /dedal/N.2SW., de leo

514

l'ei•

hen Uel elli, ea 1-KI1U1,: • LA
PI 1 , 11 . '11;1 .

M1NERV!STA,
It. 1

A

LA

l'IluLlm.liÅi,

p RENENT , avdnçald per a cal rod•

4J egtgl
nueussitert.
Ericen/te a I A PI DLICITAT, II. T.
.

CR1ATS "dlled.
e"
7 ' Luerh1r,
° 45 a 'a" .LAe ' I'LleLl•
"' re '
cree I, in 'f.
ENT te eartelscrea, Pe neres•
ella. Esse aura a LA PL•
bLICIIAT. h. T.

ApREN .•
A

IHnAgrr drg rOrr:alur (l'una 1 tl/,11130,
Escrli, e a

anY'' a LA
2° e 00tecriuru
MINYONA decesana.
1'1 BLILIIAT, II. T.

CAMBRERA
t' u '
' . bLILI•
, tú'a re''
LA PI
TA 1, ti. 7

14°

RECADER

AUXILIAR

d'escriptori. llore (le
onlodes. s'ofeeet.. Es•

croco,

LA Pritt 1,'er n T

TORN

ED reVuleldla, per ••
3än Ca neeessila. eacriure

LA PUBLICITAT, B. T.

CORREDORA

Per a brodats, que

vlett proerculseni
rS 11(121:1.1i/3. Rae.: 1.4 PUBLICITAT, D. T,

APRENENT 'l'u° a„„,
"'":"1.12

MIL Cinddt, U. Miga.

,S.111 ebealsia, CO leceessda. EdrrIllle a LA. PLBLMIIAT, 11. 'I.

inercerla 1 nOretals
CORREDOR per a aellyura, sute
1-KlItIllg y LA
ond-sio,
it LLiLiTA f. b. 1.
do Pecrelaria es necea/die
OFICIAL II suielleet
Mete,.
0• n 11 111011i adaluto a, auth 1511 Demseles
udelal, %cal Ill111 . 3 de treball. Leunida 1-': 1 u11.111 , , el goal nnoix el una
21 el g. ruina/. ITIrtatttsso., pee euet,Z,
>anta Alma, 20. primer, expusant eir• 111W,All g 'I gg o, I g krigb 1 1 eren,icies.
10Telaer ti catala t el ras1.11a, ineeanoe ulla, curresPol10111-13 1
tramita. p . d'as-uncirles de• Se-cree:erra.
lata nato. 111 nucess1CAIXISTA la. L NIVERSITAT,
DE p ENDERrrtrIlda tle 11101.ded,
II a Itr a :U anys, e3 nere s sita. Eserlurc a LA PELIEILITAT, U. T.

DEPENDENT melada
P"
la
‘e"da
1 te-reterie,
de I s a 22 arys. e o uf re ., alta. P..e.crlinu
a LA PLIILICITAT, II. T.

DEPENDENTA
co

tila, de

20 a au ans

itee.,edta. no-

UeCeadltell.
FADRINES "'"'s'es.
I /arld. SS prer. pf*.
fdiN yo A per a
1. 4 hm-salta. Ei.

CONVALESCENTS

1141

11. 1'.

de la grip,
I r r baren la
fürça perehnla preneld illiJO Ib,. medicaseiretal.

d'escrIptorl, Mur. /11
quintes. ei neceaslta.
EscrIniu a LA PPIILICITAT, II. 1,

ENT
APREN
PRENENT ehentsta, aesLAnere531111.
PUMA.
CITAT. ii. T.

s ERRALLED 1 !muelle ajustador,
eln s'ofercla. neraire

es necrsalta. MellaCAMBRERA , re a LA PUBLICL•
TAT, It. T.

N'ofenda. Eserlure e LA
11 1111.1CITAT, II. T.

ea tieeesSIten per rentar 1 po.
•ar Me/Mea a lee ampenzia.
oliera/asa en l'Onel. Vreeenteu-se, amb
reTeranrrea, alivianares. de MIlt a non,
•1 raer.. de I larg o. III, balare
rt clOrAllta I debnItilla.
ANEpa 1.339 voltee remei ea PITO0ho Itled l elet4 vegeto.

SERRALLER
hile:11AI, ii. 'E.

seguid'. Je.gald 1

1,131(111:

a ''"e".
Ld. PL.

U LA

1 . 1 IILIEITAT,

LA PI 111.11.11AT, D. T.

LLAUNER

Ile ,omaanria. apta pie
adama r . culear I Miele,
¡Prenda taca LA PIlltLICITAT, B. T.

SENYORA
TAQUI

-Blee11110vrafa 1 trancas. de II
IMVO , worere ut . aserture

I A PI IMICATAT, B. T.

cu iNERA de 10 Obre. s'orenga. Le0

T.

^ eran. a LA PUBLICITAT,

4. 93, ti
AUXILIARS d'Aliente:0K
le algra, 1.01114100.
EICKDra LA PIOIL1CITAT, 1. t

uierets. E 1ser'.1.." Is
Si Lls.CIAT, U. T

AJUDANT adNv' E'ttjt.Lii
1

5

atuso,

ici. p .I I ti, h. T.

1 . 11 10l• 111011N de Illaeltp nana, 1... enerelll. Eserilite
liLICITAT, II. T.

PRACT1C
a LA Ii

PE n de 17 alias, 5 . e 1 erels. hacrluree

I.A

itl ICIT AT.
1 icaljanl por a tel.

DEPENDENT

XlIS, roba 1.13nra
ente, pele, e*orcreix. Leerme ti LA PUdIL.1.1 -1.A1, ii. 'f.

dLeasciitui ry.siloprIóBreLtix.
BOTIGUERAS
B. 'E.

de laburatorl o farmacia,
PRACTIC r'OI,isul.
Ese:nulo a LA
II

lii. liC ST. Im. T.

TENEDORs' "'"`".
do " "yo,
e cfcreia. Escrlure
a LA

1L

Aj u DANT certaller d'obres aveneat.
11 s'ofereta. Escrlure a LA
PUBLICITAT, D. T.
del ram de Illbrerla a l'entrene, fe
anda. Irolerell. Eserlure a LA PLIII.IcITAT. II. T.

DEPENDENT
us

de da UVA
CAIXERA o ami guen+,
Eseriure a LA

BLICITAT. II. T.

CAMBRER)t lIT;;'
' r ,21",:e
s a nZ sAt;';1.
a1

L'A ki l.•

nurenteetn. de carlead •
di-menea 1
dersearre g a.
Neme-oda.. Essiisuce 3 121 eu
blICITAT, II. 'E.

M OSSOS

,

EPENDENT "" ve""
"
s'oferels.
Es10

1.1

It. T.

aura. 1/49 a lar reino
4s.as com a plana/00ra, sweruu.
Untura LA PeßLICITAT, D. T.

VALENCIA, 100, ',eme pal.

a 0'50 pessetes les deu
meres parauies i a 010 pe7
:: cada una d'excés
11.1,

rD

Ilig.i::-uriut;,Aualets;„ambs2

5.
p.„.etratv eludan rce:
• c izocore llos. 1 , 4, balsas.

PRESTATGE
SABATES
• lTAT, 1.1:1/, g eg

COMPRES

.r LA l'Ultlic.ITAT.

CoTx LA% Eerrnire a LA PU- CO MPRARE '." rture. a'''"LA l'1•
Id
vr. ti T.
1 . 1 u Al. ni ne . ri. es
per al

reparliumat, s'ore-

.

eseeeseioe.55,

VERNISSADOR, a LA PEUL/Cl•
EsAPRENENTcriuru
'''".a s'oferelx.
LA PUBLICL.

DIVERSES
ikr a tellotireo,
d e le. 4 (Ya i a I
tplivar.

• 'ir, /c. T.

VIDRES

do confecciona, s'oDEpEN nrimi•
•"•"" • Mulo. Eserture

adArceat, pa ..a.•
LLu 1.3 11 a- I at ui ro o do
ecpalc a/ e e't

llar

ala. I:,

-

ic Jiever

ri 1, 1 imicirAT, B. T.

gut

forner, s'ore•
APRENENT cutitner
reta. Eacriuru mi 11
I BLILITA'i,

W Maraticht amb telerwe. prOvin• pie'
E 10. ea l alalriny l. adidelrtit
Intnteel 11reato a lomprarlor u represe,

L'arriare a
FOTOGRAF 3 it'uferels.
LA PD bLICIT A r,

pvIltion›, per eseril. ea
Solo. 16, primer (6.. G...

II. T.

DEPENDENT"
1,4 het.•lln. " """ 1 rIODS,
suya.

s'oferetz. Eserilire 3 LA
PPOLIVITAT, mimen) 37.

JOIrr

anys. desltpt 'Manyar - 24e VIa•• ola. Comptalonlat. nieranodraila, ',entere LA PUBLICIT ST, mito. 3E.
31OSSOC de Matuteen, de 16, ti.,
a
ros, so
'ferw
eiyei7kZretiarue,a31.1,31'5E/11
i'ITAT. /I T

COMPTABLE 'tnanv,
'"resLM"'I.
anolUs 1akes-

ni:meto

eve. ('rlistup•

eatit d'ImmIllorahMs referetteces

ric

V. Fura, La.

Mault Jieen 11101)1 Pagarla torre
f't
A
Porlalc e rrtssa, 6, Bsc.,1
e • /Mamo

,
DR.
MASSOT
"ruen.
"
p con,
urelles.
aUpliraimlia
r ael o n d

i

u

Metieres

Predd

mALALTs.,caen.

rrnunllu p o oP ,•
'real.. 1775 ,
* releo ri..1
mea.'
urr-dr.,
o

BASCULES

Ilre. Plhornat, Parlament, mimen. c•

lIllo. d ' Orerela. Eacrillret a
1 .ansol.
LA 1 . 1 BLICITAT, II. T.
:la

lerAn

COMPTABLE

"
s'Otero/s. EscrlUre
a I A PI LILLII AT. B. T.
YENDES

s'oterets E - erlure 1.5 P1.01•11TTAT•11.1.

DopiL ile f •

bire.•tur, per opositcld.
Sr 11,1
du l'especialltats de 1 Iloapttal de la
balita creu Consulta de 3 a 4

de rumie, per a
AJUDANT pulidor
calçat, s'ofenda. Eserlure

U:achine a LA PUBLICITAT,ilt, 'V.

AUXILIAR "doe "''''
'
prIlhera erlvenyan(1.

Dr. Noguer Moré
Especialista en matalties de la pele 1 ea.

AMpouus

OFERARI

de la pell,

AJUSTADORS

3d
CUINERA de
ernUe a"".
y LA''areret's
PLIILICITAi,

te,. terma.

NoirQ

,

telets: Montruarls,

FABRICANTS 1 . 81: 11 : 3, 1.1,1111:11,1,
eirrtera, rey e n-,.o Miren vaeanea.
orne, e I.A
lidllioro 41,

LA14 ilt.IIiTAT, D. T.

uva e.

DEMANDES DE TREBALL

rolg Cede t emprimada, ea
SASTRE necee:ella. Chdols, U, tel.

CAMBRERA "1/ores:cita.
na. Pm' aEserture
nene''

I 11

PCIILICITAT, B. T.
s'uferels. Escrture a LA
CU1NER Pl:111,1CITAT, Li. 'f.
decorador. s'oferels. EsPALETA ciluru 5 LA PULILICITAT.
11 'E.

(Aturdí a LA PUBLICA.

AUXILIAR

SPORT.SMEN:

rIlAr,

croiro a

11011,91.

I lt PUBLICITAT, B. T.

M1G

tetella. Lscriure • LA
1 , 1 Id 1111 %T. /1. T.

1AT, U. T.

AAL

011 ,21:ESTIMA 51:3E.- 5 A1.0 Ott DEUNIO DE FASI/LIES bl.I•TENOIDEs.
Arel. ellumenge, SPSSitS matinal d'unte u una. essent obsequiada la minada
anib un present; duran' aquesteS borro co despatxaran Indagues ntimerades
Irr a la sessI6 especial de les els. Tarda, primera, a dos girar bu de gusto.;
sesons, 1,peelal, a les sIs. A tules les sesslons peliicuia en ríeles evoque,
La Sin Ventura, del reportori 0. de Miattel. avtn Carner ella ele la primera
Cunea • le la novena de -El Caballero Audaz". .ILIZa r d uI -arr d'Ambarina la
artista 3111e. LeaTand. Completen el hrourama, actualitats Gaumen!; 1. 111 do la
eeime. itia Realitats de lo vida, /..9- VnA.1 Paria. i la tenla Falso aotpita,
rlane,
a .1, , quina, d e den: Senyal d'alarma, ,Innia armen-di Notuatitasa Gay.
mont; Rcalitats do la vida; Falsa secnits, 1 darrera rt, la pradera eres .a

UI,

111:1.
.
La filia de l'alcalde,

zu' um

Verdura.

LA EIN VENTURA

rigorais lurn

CAMPIONAT DE CATALUNYA
A\
diumenge. dia 18, a les

444{4^1

1111111“ . 112 ,. , /II:1111111) d.,,//

als so-

FUTBOL

p

Diana-Argentina
Excelsior

Telefou 1371 A.
diunienge, i tots els

-eand

'11111HIMIEllf111111111911311111111111111511
Venus Sport - Palace Ba ll
hund de Sant Antoni, 62 i 6
Tigre, 27
Avui, diumenge, tarda i ni
ball de societat per la batid
Venus Sport, dirigida pel senvor
Ponsa. Estrenes: Tango de
mor, Fox-Iru/ "Ma ry ThereInie Stop " Vieler.

TEMPLE OC LA
ARIETOCRATtc
K U
- SILO _.CINENATocRaria

Grandiós èxit del
Jazz-band VILA

444444.0411.044+644.044.0•4.4

Butaca de Platea, 3 P UL; hataca
de primer amflteatre, 260; butaca
de cogen andnactra, 2 pta.; entrado

5.44.0+e4+6114.044444444•44.11

Cinema Princesa
general,

baixes.

lias 19196.
PRELIS per a lee funcione matinal,
' de guatee • ele i de la nata
Butaca de preferencia, 1 peeseta.
Entrada general, 50 ~tima
PIEUS per a la l'uncid ESPECIAL:

toa ICI treballa dalo elefante ale
lanados de Birmania, I l jornada ,le
2, , , , ./0 ttl etre , M . la 'enl(rssat se•
Ir i . traneess Els misterio de Perla,
i p eind. denme, 11 Jornada de Ele
misteria de París, proreeiati p s, ,r;
segun 1 tercer capital,.

neral.
dazu

dels soeis , les quals s'anote n prèviament t'inri a aspirar/1s, passant a definiti-

al

Catalana/.

1.5,3111: CUOGAN.
Tarda. a les g uaira. darrcres exile/anime- do . Oh, la cultura física!,
iier Ilichard Talutadire, 1 Un liorna
no,. per Thomas 0ri ghatic a la
, C , D 1t.5 e > p,:1 n11, Ile r. .d a Aun, ca•
trena de la !M'acorta prllinlmia del
Programe Verde guee, Carel Minina, 1,1101IS la 1105 '114 le Jordi ubico). ad: Actualitat. Oaument; la
Afma • & enmedia ..ltrl‘tle L'e nemi c
de lee donad; la dnvertutl.oWne
ceiliee Data maletas 1 un
farce11; Seria Pastee, S gg IWIlb la
nuevita de Jordi Ohnet.
Orquest ra de 23 prote•aora seta la
direccid del melote., Joaep Coma-

butaca platea.. especial. M'ea: . vra.

Pati Blau,!

Tots els Mes, tl y /1 a
1. nena. De re a 5,
ce ES510 TE, cchlblclons 1 pannanfe ge-

AVIS.-Les inscripcions
placa estan solmeaes als
mateixos trämils que les

ves per

pltatrr soLevlons: matinal.
d'ulize a una; tarda. de guate, a
ets 1 do SIS a stIlt impiesta 'duma
a un quart de del!.
espec/al i .
SELLe:1:10 ESIPME
A la funcloi matinal. a orces del
púlele, represa els El TM de la
pirequaa, pr . / pr..ntlalAd Len

qualre a sls pren,

tres guiarlo de

Exclusivament per
eis.

Aro!,

Asid, diumenge, iii• Iniera Seasi g de

Avill, rIlalnellge. aran matinal; larese Ela lloes de la ala. Pa rol. - -

eiftmLOvanty

Talaton 3535 A

44+•••+.4+s*******6».4+

! s alare Cine

A.

COL ISEUM
591 599

444~444+~.~»e›

PARC
PISTA DE GEL.

rus

docq.
.1144.41444444444.04.444444.4
Corte

-- DIVERSOS ---

curs. Presentaciú a Barde'lona de Perninent pianista

Attti diumenge. Llàgrimes de
oavall, • El tren número 24, La
boheme, Pobres nene! NO, VI-

dinaria La rosa de Nora York,
per la celebre attlsta Mae Ii,1tra.y.

Saló Catalunya

romisent guitarrista
::
EN RIIQUEL LLOBET
Programes, abunaments i loitalitats per al primer eoneert,
Magatzems de música de la
Unó Musical Espanyttla. Portal
de l'Angel t i 3. Condicions espeeials als senyors suris de

cer concer dcl present

merieererimeefteree~
Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohemia
diumenare. p end ó tuattne
d'ende u idea. Tarda I nit, extra°,
Mirares leliedratecs. La fiirmosa come ella La 1111a de l'alcalde; la
peillcula "Armas al hombro", pe/
famosisslin i'berlot. 1 pululare lorbada de la grandiosa pellIcula
fratitesa. d'eniOriOnallt aretneem,
VIdocd. Nit, II Melada ele Videctle
estrena de la pellicula extraor-

ARAGO. 277 (entre Passeig de. Gräcia 1 Claris)

1.•

Associacié Música Camera
Dimarts vinent dia 20, ter-

144+66444.6.04+60+414444444

',tut,

fe A

l'Orfeó Cataiä,

t re.s.

creació de Joan Donan, per
al qual fou escrita
41.•••••••
Bond'

444444414.1144411444414444.1»

Nyal d'amor, grandiosa eaoldia
draiiiiilica. i»terpietada per la
gentil artista Mary Pikford. Nit,
estrona de la grandiosa (ata-tedia en dues jornailes, Tartari de

EL VERDUGO DE SEVILLA

I

INPNITAT DE MDDELS DES DE PTE8. 48

UNIQUES GARANTIDES

ximum d'escalfor.

▪

ruIrdi)

VISITEU LA NOSTRA CASA
compromis per part vostra DEMOSTRAREM amb la practica les
nostres afirmacions . -La notable diferencia en el preu del petroli, junt amb el redúit consum
d'IDEAL VICTORIA, el cost de les 'caes estufas quedara amortitzat en
poc temps
IMPORTANTISSI M! Només als compradors de les nostres estufes proporcionern, mil en anys anteriors, PETROLI INODOR A

REBUTGEU estufes antiguadas que cremen amb flam blanc (vidre vermell) per ésser de e molt consum i poca escalfor. DESCONFIEU de les
estufes amb tub de vidre, per liur poca seguretat; llurs constants trenca-

ISICS CIPOSITARIS:
Q.414144•044.41144+44444 ••• 4

re

da Amo Blau (ad

SENSE TUB DÉ VIDRE

SENSEFORTOR SENSE PUMS

i

uhn. 199) •

(STAND

zair AL

lgricom

u fe& de Retrolj 11C IriN-JM

18 novembre 1122

Diumenge

PIC111.1CITAT

NItREGISTRADORA
'
Une
PeP velera; Ni boa fetal I 5 Pum inew
dle. Cónsul,, 14, principal, Seguna.

P mi .

REPRESENTANTS

a Ir ,

r''

,`r`a , atataner, Talado:es p. ainh
morrudo.. Escriure I.A Pt fliLlipTAT 47.

TAPISSOS

La d'agro"'
Caca
Impor t an%

E • premitet en LetWirsOs rele/011 ,sa Earr"
etI10 parmanrnt Be /pudro* a Voll O.'
va,11. oPeffraales . etc. EabelcartO de Me'.
I moUluresse--No eCatepred sets. visite
' Mamita 'Tasa. P. 'RolltfIlICola, llotere.
axial YOTUITefüllea).

novembre
1923
."

tA P.rientre

yommitihmaammainzmumumammernmammummummummummiemeornmeimermesseummumanumummeoumumememmegerionolliN

mactorzEras

GRANS

T I VO

(dala del Teatra)

FABRICACIO PROPIA —

GRANS REBAIXES

A

Obseitui dèi dilluns dia 19 •••

CASP, 17 I le

5 metres, Cot6sense os, classe Torta per 6'50 pessetes
66
fi
fi
fi
fi
fi
" 1550
10

ENGROS 1 DETALL

TOTES

LES

•

SECCIONS- FLASSADES I EDREDONS A PREUS DE FABRICA

Jocs de taula - Generes b i ancs de primin fabricació - Jocs de Bit. - Confeccions blan q ues - Generes de punt i camiseria a preus sense competencia - Llaneria i sederia

R

OCASIONS PER A AMBULANTS, REVENEDORS, HOTELS I COOPERATIVES
ealitzeam a baix preu totes les peces de confecció procedente dele nostres mostruarls
-

iiimmuszwellemumuumemmune••••umumeuvg221131....rmann.numuamumwmuumeemeisizzumimmummommummemaszsumwsuur
.~~

¡Crisi Total!

OPLEeillAerig ,a
RKRÄUS
:Indiza de pecho. Vejez prematura y

le'

Arterioesclerosis e ElpertaasiOn
Be ciaran de un modo periecto y radical y Pe
evitan por completó tornando

denlas enfermedades originadas por la

Sofrirà en els seus interessos,Ia senyora que

RUOL

que a l'efectuar les seves compres deixi de
visitar els MAGATZEMS

Los síntomas precursores de estas eniermecia-

des, dolores de ca/esa, rampa o calamares, zumbidos de oídos, falta de tacto. hormigueas, rohidus (desmayos), modorra, ganas frecuentes de
dormir, perdida de la memoria, irritaanidad de
carácter, congestiones, hemorragias, varices,
dolores en la espalda, debK:dad, eic.„desaparecc!! cOn rapidez usando :hiel. Es recomendado
por eminencias médicas de varios paises; suprime
el peligro de ser víctima de una muerte repentina.

LA !MURTA!. GIRONA
SCRFRENENTS pels seus preus

UNES per la varietat i gust dels seus generes
ACREDITATS per la seva seriositat

ACTUALMENT

BRUC, 63 - Telef.

it

h31 S.P.= BARCELONA

u!,,

.fILIBDINIINNISIDN N IIIIIIBB•r.11131111111115BBIEN11111115m
El
II

Cachets del Doctor Solaré

6

6

•

ins

AVUI, DIUMENGE,
Arree a la milanesa. (Especia-,
Wat da la casa )
Carn a la jardinera.

no depuran la SlIZIgre y los humor" comunican a
la orina sus propiedad., anti,dritleas y rnierehicida.,
admirables resultados se experimetdan a las pii,
meras tomas, la mejoria prosigue hasta el completo
perfecto rentahleeinuento de todo el aparato ge•
eito . urinario, curándose el paciente por fi solo,
1111 . 8eCiolICS ni lavados fe quo haya de intervenir
tuddico, y.nadie so entera de su enferm edad. DOMO
tomar una caja para convencerse de ello.

e

u

MILLER!' 1

e

Napoleons.
Postres: . Fruita I Crema

AVIS

11:1

1

GENOVA
GIULIO CESARE
que sortire de BARCELONA el 23 de

novembre

Luxe, ptes. 237-2 a , classe, utes. 141 (drets I ma-,

Telilla cremilla 1 arliclEs tia propaganda o Muro a

Sobres comercials, a 6 ptes. el loso.

IBIRMIRIZEIREPW

CARBONS PERMANYER
Monto-ion, 10 - T'alaco 3856 A

Antracita, Cok, Especial, Boles, Llenya, Alzina pura

d'Itàlia

Paper de barba, a 9 ptes. resma.
Targeles de visita, lliuramxtit immediat.
Talonario de rif a per a Nada!, i Talo naus lloguer, da roo fulls, pe.per del
millor, a oso ptes.
RIla de Nadal, gran; noretals per fcr
participacions a la clientela.
Almanacs de paret. Boniques plagues
amb anunci, a 025 pres.

MAQUINARIA FRIGORIFICA

AUTOFRIGOR

E

ZURICH

GE L

MOTELS - RESTAURANTS - BARS
CARNISSERIES TOCINERIES - LLETERIES - FABRIQUES DE XOCOL ATS

u

•
•
PER •

LA MAQUINA IDE.AL
A LA PETITA INDUSTRIA

F. VIVES PONS

EARCELONA: GIRONA. 112
MADRID: PRIM, 2

IIIIIIIIIIIIIBB31111111111111BBIABZOBBIBISENDBEZBIBBNOBBNIZEINBuir Sur IIIBBZWIItor
gag

dita

son

oil
e.
tred

AISON BERTHIER
•

ecció detall

.

• Teta mena d operacions de Banca da
: CA!XES DE LLOGUER
«

1 !mucus assortit d'originals almanacs
de butxtica,. a eualsevol preu.
.1I iraní reclam, aMb - ameci,
setes 1,000.

Ilzwammugammempamanumera•zesananmezemas•

CASANOVA, 24
Cabinei i

(En r.

(I] SW

COMESTIBLES, PERFUMERIA,
DR3GUES, PASTMERIP., etc., etc.

Preus avantatjosissims :•:' Qualitats imni.iliorables

ESPECIALITATS ESTRANGERES

' Formatges, Manlegues, Conser ves — Sabons, PPAIN
e rreros, ele.— P M C AKE, PANF3ON DE
CAKE, citoissA rs, ECIAMS,

AllINIRERRINK

Tundes perfuntades,. a 35 ptes. 1, 000.
C.' esteres amb bitilets de &me, paleofades, des de'30 te l es. 1,000.
Cromos futbol,,amb anunci, a lo pessetes el 1,00n (mínimum 5, 000).

PIANOS
DE CORDES CREME`,

U.

LA1T, AL1 1JOR

JI Li

y

etc.

ENGLISH

R.MARISTANY
Casa fundada el 1870

. Von ean easily understand
written Englisli because
you hace often SEEN it in
papers and books.
Bu it it is difficult for you
lo understaird spoken Enlouirtuse y ou hu y e not
been alije tu hear it much.
Now you can linar English
as r»iiiiii as. libe by gelfing a LINGVOFONO set of
records. ;/tol books front Use
Dalrnau Lyeetun.
WP erin oller you th p same facility • r p 1 lun study
SPANIS11,
F R. ENC
I T A 1, I A N,
or G
R M - A N.
a,free .trial„or
ask for par,

Al. COMPTAT
PLASSOS i LLOGUER

18.PlaoCataluno.18

çamiazow
I.'s

HIPOTEQUES
L. MEACADER
Compra-Venda-Finques

4..,, ..: •ÁTOW si
•• 2L F i. luiRltA .D-Jci.Ye.
E

ENRIQUE;CORT

E

TEMPLAIRiOS5ePRAL47
eUTILES Y HERRAMIENTAS DE PRELISION-ETC- A

CHErite394d)
lamí as sevsvesnra nrcoicog

N.esia,stasf tete MASA Iti. CO5:r5M
sea TIMPJ
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Fontanella, 9-pral.
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L'EXTRACCIO DE LETINES
Es roben avisos
CENTRAL
Passeig de Sant Joan, número 30, primer. Telefon 1378 8.P,
SUCCIISALS
Passeig de Sant Juan número
93, principal. Telefon 2037 G.
Coeli°, número 160. Telefon
número 2025 G.
Francesc Giner, número 56
(Gracia).
Carretera do Satis, número
135 (Sai., primer pis.
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Telefon 43-37 A.
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I un sens fi d'articles de propaganda a preuslimitadissims, per
ésser fabricació exclusiva de la casa, que garanteixen un reclam
constant i durader

Pinyola per a brasers, sac adjunt 40 quilos, ptes. 14'50.

MAXIMUM DE FRODUCCIO
FRIGOPIFICA
MINIMUM DE CONSUM DE FORÇA
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Procediment americà - Unica a Espanya
emir.

Per a informes dirigin-voS a ITALIII-AMER1CA
BARCELONA: Röla. 5.1a. Mónica, I i 3; leldon 3291 A.
MADRID: Alcalà, 47: leen 6128 M.

i CAMBRES FRIGORIFIQUES
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Plaça de Catalunya, 20

"La Sud América" s'imposa

nutenclO ir,closos)

ESCHER WYSS Y C.":
PER A FABRIQUES DE
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Aquesta casa té • a bi! fer avt-,
rient al públic que eneplena lote
els dies els seus menjadors, que
els menjars- són se-rvits de la
una a dos quarts de tres de la
tarda, i no admet•cap reclamació en passant de Fesmentada
hora.

Sucursal de Barcelona
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SOCIETE GENERALE

Ma3nific i ate amb el Soma franaatáitc
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30
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APAT.. . 2'50 pies.
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Agente exclusivo: HIJO DR JOS* VID.11.. Y Risas,
Amb cremador patentat per a pctroll •
s.
C.. Montada, 21.- Venta, a ptas. fraseo:
Proveïda d'extingidor automàtic. Sense tub •
SEGAL A, Rambla de las Flores, 14; 1' AI711•CIA Os •
I •8,, Princesa, 7, y principales farmacias de Esde valre per evitar trencades jets sens aceipaña. Portugal y America..
(tenis. Amb mirador de mica blanca inlren1
1
rabio per apreciar la sera- perfeela combustió «
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Unic concessIonari autoritzat per a la ,•venda • •
de Banque pour l'Etratiger et les Colonies
•
' general a Espanya:
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ABONAMENTS
per tiquets al portador i seas
se temps fix de consum.

sense taxa.
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Tres plats, postres, pa 3 ve
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PREUS DE SALDO

Pensió
Tafaner
Gran Kojad.r

(darrera el Parc)

3-75 Pie.
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Maca e alee: — LLULL, 21

angles, ample 100 cm . , corte

Astrakan, gran moda, ample 150 cm., el

•

I iquido a la fábrica mateix les mostres
calcats amb tares que no podem
lliurar als comerciants

no pertudica nunca por prolongado que sea su
oso, sus resultados prodigiosos se manifiestan a
vinieras dosis, continuando la meloria hasta el
total restablecirnien10'y logrändose con el IlliSmo
tina existencia larga con una salud envidiable.
Vos TA • fiegelat, Rambla Flore. 14. Barcelona,
y principales farmacias de España, Barniza! y
Américas.

VIS.TATS per tota persona de bon gust
SECCIÓ DOCASIONS
Liana gut

CALÇATS SIMON
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AGENTS:

refrescants. desinfectants,

Ulfftill E1311111, L 1.
Rambla Santa Mónica, 7.

Perfumistes
d'esseneies de les millois
fabriques estrangereS, es liquida
ii ))01) prell. Agro-lheriea S. A.,
Carrer bou de IN. 'ramoso, 34,
principal. Dies feiners de 10 a
12 de 4 a-6.
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Fixeu-vos en la marca 1 rebutgeu les imitacions
(HEM-WERKE . LUD3ZYN3K) (.° AG. DERLIN. LICHTENDERG

Aquest ull veu que

neteja el ealot mes be que
qualsevol altre composició
Fixeu-vos bi en la marca i rebutgeu les imitacions
(HEM-WERK 1UB3ZYN.SKI
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