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EL IIITH REGt. A MI

Es possible que, al cap d'aval], ens hàgim de felicitar, fina
l eed punt, deis múltiples experiments política, administratius,
i internacionals que el nou règim
realitza. De
„
112.1 ncastt• erivlait sopeo1abl
provatures actuals, encara que no reïxin, se'n podran treu•
re lliçons practiques i útils. I qui sap si una d'aquestes lliçons
.
.,, ,;r . ;
ene t'irà que el sistema democràtic, amb els seus defectes,
eionat 1 reacciona com a Cap gui els sosas ballets de biné i•
rirttialment superior a tots els altres sistemes. En la maioria SPIRE (Palatinat), novembre nitre terra del Rin. No hi votan de mil bilions. L'ajuntament té..
El Palatinat és la part de Badels casos, quan es vol prescindir de la democràcia a titol de
saber res. Ahir, dia 13 de no- la seva impremta, els seus motrerlovació, es va a parar a coses velles, mortes i enterrades viera ocupada per les tropes vembre, vint morts, aqut, a Sin- llos, i rúnica ! p ina es artar-hi,
franeo-belgues. El llegidor re- re, entre separatistes i unita- posant zeros i-en t s zeros. Els.
tem ps ha.
segurarnent que el Pa-• rlstes. La cosa tindria una sitz
bitllets van signats per l'alcalRecomanem, per exemple, que se segueixi amb atenció el cordarä
latinat entra dins de les faino- nificació seeundäria si els cle- de. Qué. (buen els economistes •
eas de l'Ajuntament de Barcelona. Ara podrem comparar, amb ses fronteres assignades pels mente qué s'oposea al Pallad.- davant
d'aquest fet? Qué es la
precisió dels casos concrets, la diferencia que hi ha entre les separatistes — recordis l'entre- nat a la invasió separatista, rioneda? Es una cosa sacerdo-.
tres classes de regidors: els electius, els designats per la sort vista amb Matthes—a la nova: fossin separatistes. Peda . amé, tal. intangible. doginätica? Es
ara, no es pot dir. El Palatinat, tina cosa de broma i per ferjoes
j ell governatius. Triats els uns pel cos electo'ral, els altres per &Rhenania. ,
terra de socia- de mans? He din algun manual
"ex-- cona Mena,
• 11.-.‘ •
lart, i els altres per un governador o un minister el resultat
_
pacifis- d'economia que jo aviii havia
listes. ele marxistes,
de llurs gestione respectives podrà servir, si no com a prova
— —1
tes, do contraris a la guerra. de menjar i dormir arnb una
absoluta del carücter bo o dolent dels sistemes a què han degut
va crear el ,moneda garantida per la ciutat
-• :
el (arree, almenys de criteri per judicar e l s ava tges i els inPalatinat
mana Estat autònom sie Spire (eiutat més petita que
eenvenZats de cada sistema.
dintrre de la .confederació do Sabadell---vegeu •el BaedelierLa primera cosa en qué cal fixar-se és el n ell intel.lectual.
l'Imperi alemany. perb gin creä bi ha catedral) i per ha signatuels elements d'armen fe!, qui ra de l'alcalde ele la població
Ens guardarem prou de lloar tots els regidors electius que ha
provoeä restat d'esperit ama (que pelser no ha existit mai)
tin g ut Barcelona, des del punt de vista del talent i la cultura.
permeté la :desmembració
llem vist desfilar pel Consistori una llarga corrua de personatmaestra (erra, de Baviera, fou i pagar notes de bilions i tri
ges grisos, mediocres, que estaven molt per sota del nivell míHnffman, diputat de la social- lions?
nim que requereixen les funcions de conseller municipal de la
Afegeixi's a tot aixé les condemoeräria al Reichsta g . Aquest
ciutat de Barcelona. Reconeixem qup/ien els darrers decennis
Os un fet histbrie completament dicions de vida que cona a les..
altres terres l'oenpaeió
El Palatinat es terra bavere- tmntrolable.
produït aquel] fenämen que N'Ildefons Sunyol anomeTrobem al Palatinat el ma- porta sobre el Palatinat.
nava 'la degeneració de les candidatures". Si es fa un estudi sa. El primer que es !en per
introduir-hi
el
separatismo,
foil
teixos elements que han fet, posI ara jo demano al Regidor
comparatiu de les candidatures te regidors successivament prei donar autonomia bu- sible al Rin alt. i mitjà el sepa- (lile es prengui la moléstia de
sentades per les forces politiquee barcelonines des de l'any 1901 separar
rocr á tica
al Palatinat.
la borsa posar-se un mapa d'Europa al
ratisme.
Tonina
aquí
ença , es constatarà fàcilment la minva progressiva del nivell
negra. Com a Bonn. cona a Co- davant i de considerar (-mines
intellectual dels designats.
blenea, cona a Wiesbaden, hi
seran les !l'enteres d'Alemanya:
En aquest fenomen no s'ha d'atribuir tota la culpa als di- "--1-"--'7%Is
morral Illure de divises. Un dé- si Erario pot ter mirar i imporectors dels agrupaments que han intervingut en la vida col4ec- listes mortificats, perseguits, lar val deu, quinze, vint vega- sar la República :lbenana. Aletiva de Barcelona. La veritat és que, a partir de la Solidaritat vexats pels histèries patriotes des Inés aquf que a l'Alernanya Manya es trobarà voltada do
Munich, demanaren separar- nn °rimada. Això crea per un petites nacions, qttasi totes
Catalana, ha estat escassa la collita de capacitats administrati- de
se de Baviera i la ereació dins cantó un aclin contraban
a
la
nostra
terra.
Tots
els
qu:
s'han
trobat
alguna
elles abundants ll'elements gerves i polítiques
efe la confederació d'Estats alelt
regada en el cas d'omplir els llocs de les candidatures per a re- manvs, do l'Estat del Palatinat. 'mares entre a4nestes potala- mänics: els Estats do l'Est
te
elens f l'interior. Els centraban- bältie, Polaina. Tarecosloväquia,
gidors, han pogut comprovar la penúria de gent amb condicions
f?fIT:-!distes compren per exemple a a l'Est; Austruri i Suissa al Sud,
per al càrrec, penúria agreujada per la resistencia a acceptar el
• Spire i \amen a Franefurt i si Rhenänia i Holanda a l'Oest.
171: —Palatinat, avui esta eonvd a Berlin. Amb un Miar a
lloc en una part dels que podrien omplir-lo amb cert lluïment.
Alernanytt • es trnbarä a dins
Així i tot, el procediment democràtic exercia encara la separat de Baviera, no hi té res Spire timen una quantitat folla d'una gran bossa. de coló fluix,
que
veure.
Té
l'autonomia
que
que
realitza
per
natura,
a
despit
de
les
supofeina de selecció
dins del Reich ',enea Prüssid. de mares. Amb aquests mares. a través del qual cap filtració
a sicions contraries dels seus adversaris. Quan s'ha prescindit Baviera o la ciutat Iliure d'Ham- venuts a Francfort, es poden te- serä possible.
nir deit, quinze Matarla. Es fan
2 a. dels regidors que havien tingut els vots del poble—i fem en burg,.
negocie !Mis. Entre Colönia i
aqiust punt totes les reserves que calguin respecte a la parcial
Aquesta ron la primera estaesk e corrupció del sufragi—sha recorregut a homes que tenien una
efil del trajerte. Ara, hem arri- Berlín aquest comerç estä
tablert en Aran escala. Aquest
• altra fundó grades a la sort. I aquesta ha donat un elenc que, bat a la segona. Immediatament contrabunplaaem
ajes zones
sobre tot en l'aspecte de la intelligència, no ha estat de cap ma- que el Palatinat fon declarat, del Rin una ennstant falta de
A
Estat
independent
emiíencaren
a
superior
rr
l'elenc
destituit.
La
recent
deSigdació
de
regl• 'rieramoneda. Els ajuntaments petits
les bande: srpara;isAliaaffliarl
dors governatius ha tingut per objecte el portar a l'Ajuntament afluint-hi
e'
i grane han d'editar la seva mo. Eneara avuti hi aflimixertta
trs
▪ a/cunes capacitats mes o menys considerables, que la sort no gent els ha vistos aimihar, pri- neda local. cada quilòmetre Iffliglilef~~311
x.liugamm
311111~
▪ havia ct . nat fins ara.
mer ami" uns ulls cona unes ta- es trotan. al Rin, tina nona mo
Entre el regidor electiu i el regidor designat per la sort, ronges amh uns ulls que vollen neda. Passada la creta de terme.
▪
vxmii
afflemr—
• hi ha una forta diferencia d'origen. Però és més curta la que dir: Per6. qué vol aquesta la moneda ja no val res. No lo
Josep Pla
• hi ha entre la designació per sufragi i la designació per l'auto- gent? Després la gent ha retar- ha noble, ni noblet que no tinritat governativa. En aquests dos casos es tracta d'una tria,
• diferentment del que succeeix amb la sort. Mentre que amb el
aniria en eorporacid a rehre ele SOEl sistema democràtic la tria la fan els organismes directius de
hircos espanynls i a la receprid que
polítiques
amb
la
posterior
ratificació
del
vot
popular,
es
forces
FEH
•
es fan} a /a Cass . de la Cinta.
• en el sistema usat últimament la tria és feta per una autoritat
Es segur que els diputas d'una mi• ▪ amb la c n Ilaboració d'alguns consellers incògnits i sense ratifinarla s'abstindran
ORDRE D'UN CAP D'OBRES
y ació del poble. Manca, dones, en aquest cas, la forca que atorga
•
PUBLIQUES AL PRESIDE.VT
SOPAR POLITIC
/• la confiança dels conciutadans, sense que en principi es pugui
DE LA MANCOMUNITAT
Dimarts al vespre es reuniren alHan ofert darrAMment llur
id afirmar que la tria governativa hagi d'ésser més encertada que
arme dels prohoms de la Una Re- collaboració cont a professors,
En les edicions d'ahir de "La n'II
la tria dels organismes directius de l'opinió.
sopar inflen al Res-

La Política

de Catalunya" frohem la transcripció
del segiicnt ofici rebut a la presidencia de la Manensturritat i que M'ab,:
reProduim cm la sera forma original:
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CARNET DE Converses fil o 1 Ógiq ues
LES LLETRES
"A LA VORA DEL CAM!"

En , arriben, en una nítida edició,
:ls V7SOS d'un nou poeta. Josep MonSón div,dt breus poemes
ten.
ialeg ats sota un titol just: "A la vora
de! c:inti". Poesia fina i melangiasa.
corn l'aigua. enjoiats amb
Very ;
senzilks. El cant de Josep
e% apa g at i emboirat, ressomullat d'enyoranea, abocat a un
Taita ye delitós—verd de prada, or
faer!a.
A !a vora del carril s'obre l'espec..acl- del món: el< pins. els faigs, el
tOrH ,
Al damunt hi ha el cel i l'esTot plegat fa una ivina mescla po licroma que calcen passió el
enr els tills del poeta. Aquesta liriea. ,a la passió s'amaga sota el mots
junt,
vas. sembla com in desig
desig que es alhora enyorane a.
gr. arree sentit és earacteristic el
Yema titulat "La recanca en el re"Ai. quin turment tremola a
branca — u, qui pogues el camí
fe desfer", diuen els seus últims vercarril passen.
503 . A la vora
arc-sa. el" arbres i le; neres. La por.tia de Josep Munteis te la "melangia
caminant aelalerat que Mi
aspera"
ha pc gut assahorir sitió amb els ulls
jo :a que floria a l'abast de la seva
tui Això vol dir que es una poesia
delicada. tendra, co la passió
t rena recatadament.
.

Ship-boy

En catalü ocorre soy int que, al costat d'un verh format amb cl prefix a
verb (Ribera.)
(01187h-rar ), existeix
que solament en difereix per l'absencia
d'aquest prefix, scnse que entre ambdú, hi hagi una diferencia de significació.
A vegades ocorre que el verb predominant en l'antic nra és el mcdominant actualment (t1C01ISOla , , avui
mes comunament consolar) o es con.pletament arca:c (llunyar, avui &fuaya.). I en alguns casos 1.23 ben dificil
de decidir a n i ttin del, dos verlis conve
ele donar la preferencia.
Peró un fet mes important encara
e; que alter, vegades. de dues accepclon% primit:vament comunes als dos
verb, Finta ira acabat per atribuir-se
exclusivament al verb començat per rt
l'ultra al Ve7b desproveit dr prefix
(l'airar i ° basar no són avui
nims).
Quan aixó s'es esdevingut la llengua
lii ha gnanyat, indubtablement i no
fúra pos de (Tcsitjar que, per tut respecte exagerat a la Ilengua antiga,
tractéssim de restablir en cadaseun
dels dos verbs les acccpcions amigues.
Es més, adhue aquells casco en que
allò que ha passat en alunas verbs
constatem que està en canii d'acomplir-se en altres, hatiriem mes aviat de
mirar d'afavorir que nn pas contrariar
aquesta tendencia eme porta la llengua
a treure un avantatge e t una riquesa
abans suPérflua.

P. ?abra

"Jefatura de Obra; Públicas. Provincia Gerona. Núm. 25331.
El señor Gobernador con fecha 19
del actual me dice qun en algunos caminos vecinales y carreteras comervasos por la Mancomunidad existen
en sus postes y en algunas partes de
las obras de übrica escudos con cuatro barras y harrctinas pintadas, y
en virtud de ello ordena a esta jefatura que de las órdenes oportunas
para que desaparezcan los mencionados distintivos. no consintienero en lo
sucesivo !a diferenciación de los caminos y carreteras que conserva esa
entidad de In; que conserva directamente el E s tado y que por esa Jefatura se le de cuenta 4- haberse cumplimentado dicha orden.
En virtud de lo expuesto, esta jefatura, haciendo uso ele las atribuciones
que le confiere la ley general de carreteras ordena a V. S. que dentro
el improrrogable plazo de quince cIias
haga de:aparecer de una manera permanente toda marca o señal en las
carc eteras y caminos vecinales conservados por la Mancomunidad, <le
Iris enclavados en esta provincia. que
le; pueda diferenciar de loa conserva4as directamente por el Estado, dändome cuenta del cumplimiento ele dicha orden.
Dio; guard e a V. 5. nuichos años.Crer01171. 21 noviembre 0) 23.—El Ingeniero Jefe, José Casamor.
Sr. Presidente de la Mancomunidad
de Cataluña."
Va ec.e culpa t'ostra si fins ami ten
podent dona- a roneixer aquest ofici
als ?rastree tirador,. Malgrat haverne singa esment, no pngteérern aranC3Pill. harca de rerjra-par-a .
«tí al prardiment d'extreme : 1m del
',arre collega regionalista, el qual, sr.
guranhat. arar Itr) 11$ n'S gran esforç, ha
finura salta millar Pelusa.
L.4 MANCOMUNITAT I LA
VISITA DELS , SORIRAMS
Cas diari local . don Ot rá. alije la noticia-que la Mancomunitat de Cinta/mayo

CliMITE

gionalista cn as
taurant Stas. Aquest sopar fan presida pel senyor Cambd.
assistiren els actuare Pala i Ca.
dafakh. folPs i Pujals i Duras i
Ventosa.
Direnz, amh les naktrals. reserves,
que tila siete pilas tratats fou l'etetitvd dels elements reginnalistes clavara
prd.rien viatge regi. Ese di11(11, i ha
recollim amb hl matcixa reserva, que
dels putas de coineidhcia fou la
participa:id en els artes de la risita
regia, assistint, aixi matriz-, a la revista deis Someten:s.

ART1CLE D'EN DURI.V I
VENTOSA
El senyor Lluis Duran i Ventosa
publica en "La T'en de Catalunya" tan
article ami, el atol de "Reforma ticge E
n i;• aquest Miele, l'ex-senador de
la Lliga fa constar ah- ". is de unt.)ria urgencia que s'estableixi tia rIguti
de finita ro /a vida municipal", r.rplicant "requivocacid soferta es Murar les administrneione 'anticipe a
les jurare de varas associats, creient
llit,rar.tc.n als majors contrihnents de
cada Municipi", la qual equivoracid
"estä dmtant els resultats narrrale".
Es re fereix a l'administraeid d. les
gratis rintats "rada segada ata di f
cil i complicada", detallara (ecu 's 1
abatas facas que s'Id soles contare.
Araba demanant "una reforma completa de la legislació municipal que
ens herid doriat l'autie Regint". "PJr.) que vingui atiat—'lisa—, perqu.) nn
es perpetra aquest Rdgirs actual provisori. </ tac acabar.) per fer enyorar
tots els andes malk."
FR.ITERNITAT SOCIALISTA INTERNACIONALISTA
Han estat ex pasa s de l'A gx paciS
Snrialisia ' rk Barcelona cli qui, essent
,le la dita califa). han ene:tribat
a la roustitu.: id de la Unid Socialista
•

de Cio-rattlarahintiaYaa.qu esta ae.titud hostil amb
/a que adoptarcrxels socialistcs estalost, els quals settnartes enrera trasteferal una efusiva i enmaran SaltaSacié als socialistes espanyols,

Illiee" I tot això
Diaria 'estrangers arribats
poe-ha- a-Barcelona, reproduei-- aconseguira per a rgdmiracid•
universal de4s seus súbdits
xen i comenten els parlamente
per la urbieuilat meravellosa de
del rei d'Espanya a Italia. La
impressió que transpúa en tots la seva pacífica campanya.
i•
ele comentaris de la de l'abso-, 51:WitT77:V9F4.4.....rei f
¿uta casticitat espiritual espa-

nyola de les parauies del rei.
Espanya no es desment a si
;
mateixa. .

,

`.s

.

`7.4

4

•

s,z,res

Mili
CATRINA
Li

ultra el senyor Josep Roch i
Llorens, de hareelona, les se,r.yoretes Manuela Tarafä i Juncosa. alerté Curto i Batch, Sole-dat Pallerola i Teresa
Munné i Meiga i Maria Cortadelles i Benet. de Barcelona, i
Teresa Costa i Cardona i Generosa Aläs de Mollerusa.
Han sdllicitat rursets diversos grupo d'Anglès i de Palafrugell i l'Orfeó de Sane.

LA SITUACIO A EUROPA
~res del frac:As d'Albert per
constituir Govern, qUe ha estat
un tracas principalment del
president Ebert, es parla com
probable canceller de l'ex minis
tre del Treball, el sacerdot senyor Brann, del centre oatólio.
També es parla de la immIndincla d'un Govern Stegerwald. De
totes maneras I sigui qui sigui
el que pugl al Poder, la ten-
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Barcelona, pecó, es prepara,
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amb cordialitat gairebé unànime, a rebre la jovenfvola
gura del rei, el rei prestigiós i
conseqüent gire, cal reconéixer-ho, estä en él seu llar.
J. fkinesteva

Full de dietari
vela en aquest viatge transcendental del rei, cosa s'obre
una era nova, en la qual la
península occidental de la aledilerränia, impulsarä ärdidament el seu prestigi internacional, desempellegada d'aquel'
'
.
esperit d'inercia,
• •-.7:“
.
.
. .
Però fins i tot bategant en
_ unitat . d'esperit, rei,--ministres

i noble; no cal dir que a radas-,
cti pertoca una mena d'especialització. El poble ha de cercar la prosperitat ott tots els

mitres. Els ministres han de
coordinar aquesta prosperitat
en belles linies de grandesa.
El rei ha de velliar, mentrestant, per aquella conitició bäsi g a, essencial, de la prosperitat i la grandesa, per aquella
condició sublim de la qual ell
es, d'un plegat, personificaeió
i g arantia. Alludim a la "Unitat".
Siguin iles que siguin les
idees i el temperament de eadascú, seria hora que tnts receneixit ssim que tun solls en la testa ungida, sind també en el eor
fervemt, poeta el jove Monarca
la ;obstinació intrepidissima

la Unitat.. En n'és el prestigios
apóstol. En el seu parlament

adre;at vI Pontifex, en les seves recomanacions rala joves
elergues espanyols que a Roma
cero/ten Ilurs estudis. en Ics
seves paraulea elornientment
paternes al Col . legi Espanyol de
Bolonya, s'ha fet el predicador
entusiasta de la Fnitat. i ha
n g hat ensems el savi mate/ladrar
que encarrila sota aquella lema els dies a venir. L'Espanya

ds intangible.

No hi ha inconvenient que el
Directori militar desenrrtIli
una moderada deseentralitzaebt administrativa, que. en els
termes que estarà concebuda •

ancla general de la Ilulta contra el socialismo, ja moderada,
violenta, i per tant la collabo •aoló amb els nacionalls-

ja

tes.
Una comissió do les Illes Filipinos ha visitat el president

dels Estats Units, /Ar. Cooltdgo, domanant-il la Independencia d'aquelles Illes. FAN Ooolldgo ha pro!~ als visitants que
la Independencia serà concedida tot segun que se les con
sidert capacitades per ella, ate
gint que en els darrers tempa
s'han notat una grana progre.sos en aquest sentit.

VISITES A CONTRACOR
:Una targeta de senyora. Tipus
Iletra mockni. (Els anglesos encara'
senten una debilitat—ben explicable—,
per la 'letra anglesa. A Barcelona,
la !letra anglesa és, si fa no fa. bandejada dels impresos familiars.) A l
cipdavall de la targeta, a un cantOa
una sola paraula: "Divendres".
Que vol dir aquesta paraula? No
cal que fem gaire misteri al seo en:,
torta. Tots els barcelonins. qui
qui menys, sabem que assenyala el iVa
que la senyora en qüestió resta a casa e s perant les visites.
En aquest dia hom ha tret la polo
et la sala. ha fet que la minyora sub',
titufs un calcat atrotinat per un cal,.
cat decent i un davantal humil per tai
davantal brcxlat amb.. randes. La da-'
ma en qiiestió. a mis a mis de pentinar-se curosarnent, posat un Ve5tit clar mes o menys e scotat i curt
de mànegues. La temperatura de l'in,,
terior-15 o 16 graus—no convida a
aquestes exhihicions. pea és el costurn. Que hi voleu fer?
Arriba una scnyora, arriben dura
senyoretes, una senyora i una senynreta. diles senyoretes i una senyora.
Etcétera. Ea general. la (ama que
reo no s'ensopeix gaire. En el sitns
ple tracte, baldarnent Selen2 yeritable
arnistat. balilament sen se veritable sime
patia, hi ha tantes delfcies
des!

Aquester delicies que, fent un esforc endevino, pea que em sento incapaç d'experimentar. fan que respecti la venerable institució de les visites
que encara té tants fidels a Barcelona.
Tanmateix Id Ita. xisites i visites.
Acceptem la que es fa entre persone;
que tus senten cap pruija amical i que
podrien perfectament :domar teta entrevista fins al dis de la Resurrecei4
ele la

cara. Es un entreteniment un

sistema de passar l'estala sense grans
despeses. Però ens sembla absurda la
visita entre persones que, reciprocarnert, saben cite no es poden pair. I
tOd ha. de visite; d'aquesta mena!
Si podía agafar per un brpe
tes persones que, en ares d'una con.
verd6 social fan i reten visi t as antipätiques, cuitari a a dir-lqs: "No Irtiu, scnyora, us hr penco. Us OO.
tos sudiu a fer la pantomima d'una
amistat que no sentiu. No vós ni ella
us engant aren. El vostre somris sea
fals i. a mis a Inés. lleig com una
ganyota. Quan us besareu—perque tenitt el COCUM de besar-vos—, sencirel
que la intenció és cruel i no afrento"Que me
su. Quan ella u;
de vettee-la!", vtís entendren:
ere als
"Mal Ilamp te mati!". A qué trett
cap autiesta farsa? Le g conyencions,
sEeti? El dir de la gent ? Bah! No es
demano pa" que us abraoneu com &res
fúries per donar sort'da al vostre
ni tan sol, que cin icament ti, cobrist
d'improperis con, diles marmanyeres.
Na. jo nomes &man o Otte
veitt tma liinecresia estandahle. que no
vb-dentett els vostres mu s cles per trabar sine espre ss : 6 de felkitat nue no
fa feliç a Comnreneu? Una
visite mai es Inexcmab'e. Armero%
persona que, per mil raen; dificil.'

Endllieln13311111311 1111 1111111

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CEN.
, SURA MILITAR

4--o

111111113111ENNOMIZINNO
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d'esbrinar, es resulta avnrrible, sen
passant divinansent de la amera vis:ta. t cAs sentireu una nau, nut reobs.
tina al/minara. quan llamen d•e'd't
41 no torner a posar mai més els
pene en vomita casal.. "
Tot això i medres coses meta
a la hnna < menea neee es ' ereu
dicament Aligar% n fer vidtes a (-retraten Al 'Mi n'Id ha fasta, trh4rCfMill , que nm hem de prrdre nii es
avinentesa ele nupr im i r-ne

eariee

0101184 watt
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Anuncis Oficials

Mercats

SOCIETAT GENERAL D'AIGUE8

Merca de Colonlals

DE BARCELONA
Aeordal pel Guisen d'AdministraeM d'aquesta Sorielat el
pagament d'una (11111111 111) a
C10111113' deis henefiris de re.
Neveiej de 192 3, es posa a coneixettient dels ers ardonistes d'aquella que ¡medran perretire a partir del 1 5 de ileSPIIIbre
la quanlital de viril
pessetes, o sigui el quatre per
eent per mitjaneant la
deducen', (lelo inapostos corres ponents, als Banes segtients:
Socielal AMA/tina A 1 11119 Garf, Bane de Bilbao, Sinclierd do
flanquees de Bareelona. Banca
Arnús, 11511e llispano-Colonial,
aixi con] a Bilbao al Banc de
Bilbao contra ret»esa del ('upó
/Minero Bou.
Ilarcelona, 28 de novembre
1923.-Per Ja Sorietat General
d'Aignes de Barcelona, el director, E..Itaison.

SUCRES
Malgrat estar les fabriques en plena produeció abarrotant-se de trZinere,
Govern continua amb el régim de tases i
el sistema de
permisos i autoritzacions.
Els preus continuen sense variació respecte a la settnana anterior.
CAFES

Ha arribat el vapor "León XIII",
portilla per al uostre port 1,19 0 sacs
de procedencia americana.
Els canvis i preus segueixen alto
Lots els mercats, podent-se cotitzar per al consum roen segueix:
Moka legitim, de 640 a 650.
Semi Moka, liarme i africans, de
610 a 620.
Puerto Rico Caracolillo, de 6gio
a 700.

Idem ídem lauco especial, de 68s
a 6es.
Idean idem id. superior, de 640
a 65o.
Idem ídem Hacienda, de 58o a suo

2540
16 34

20 7/

20 11
20'39
20 44

271 51
2097

211S

. .

10 '
100.
100'

CACAUS
narribat de l'estranger uns 800
sacs del dit gra.
Com que el mercat eslava despro % eit, 011011 collocat la majoria
de les partides arribades darrerament de Fernando POo.
Els preus per al consum no han
sofcrt varia ció,
Ha

CLAVELLS ESPECIES
Classe superior, a 995.
Destillats, a 585.
Preus per pessetes els 100 qui-

JUNTA DE GOVERN
El dia 23 del corrent els comerciants de Colonials es van constituir Cl) Associació oficial, ha‘ent
elegit per aclamació la seva Junta
de Govern, que va quedar cinstituida com segueix:
President, Gabriel Rius; vice-president, Amado Carreras. ; tresorer,

times i La, S. en Cta.
BANCA, CANVI, VALORS
limen' del Centre, núm. 8

65'

194'30

Avui. nvoi.
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17. tre
S. Carbonera P. . 173
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" 0 2.. 153
U. MInera. . . . se'
General Ile Carbons 41'
unió mulera .
. 00

Solet i Torra g ermans
Banquera
Francesos, 41 per mi..
Anglesos, 3351. pessetes.
Italians, 33'io per 11 0 1.
Belgues, 35'20 per 10o.
Saisons, 13440 per wo.
Portuguesos, 025 pessetes.
Aus'efacs, 0'3125 per too.
Holandesos. 275 pessetes.
Sucia. 185 pessetes.
Noruega, 1 pesseta.
Dinamarca, 1'15 pessetes.
Rumania, 3'20 per 100.
Turquia. 3 pessetes.
Estats Units, 766 pessetes
Canada, 7'45 pessetes.
Argentino, 2'33 pessetes.
Uruguais, 5 . 25 pessetes.
Xilens. 0 . 75 pessetes.
Brasilers, o'60 pessetes.
Boliviano, 1 , 75 pesseter.
Peruana, 2.5 pea:retes.
Parasuais, 0'10 pesseten.
Japoneaoa, 290 peaseten.
Algerins, 40 per roo.
Egipte, 33'50 pessetes.
Filipines, 340 pessetes.
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Nord. Consignatari Mac An-

drew.
Vapor, espanyol ".31abent",
amb värrega general:
1/7 passatgers. Aniarrat rusl
de Muralla. Consignatari Ans.
gual.
Napor "Jarlot". ä,
Kenitra. amb càrrega gen,ral.
Ainarraf 111011 Muralla. Cutt,
nalari Villavecchia.
Veler italiä "Adduara". de
Djidjelli, amb
Veler "Marta Assunta
JI) Cielo", ) 1)) Tabarea, amb marhuí.
Pailebot espanyol "Eduardo
d'Alaeant, ami) cars
re ga general.
Vapor tratiee. s. "Faraute". de
Casablanca. arnb càrrega general. Amarrat moll de Sant
Beltran. Consignalari Raniir.a
Germen,: i Delgado.
Valzells soret$
Vapor belga "Danubier", amb
eärrega general , cap a Anvers i
esral es.

Vapor alemany "Vesta", am)
eärrega general i tränsit, cap a
Valéncia.
Vapor esPanyol "Almazera",
atob càrrega general. cap a Vi:
nata ic i Castelló.
Vapor espanyol "Navarra',
amb càrrega general, cap a IV.
bao i escales.
Vapor espanyol "Ma'
amb càrrega general, cap a \I-

OR
Anfós, 14450 per ton.
Unces, 144 per too.
4 1 2 duros, 144 per roo.

duro, 144 per roo.
Isabel, 1 48 per zoo.
Francs, 144 per roo.
I.liures, 3680 pcssetes.
Döllars, 7'55 pessetes.
Cuba, 7'5 0 pessetes.
Mexicà nou, 147”50 per loo.
Venesuela, 1425 0 per too.
Mares, 177 per 100 .

1115.

Vapor espanyol "Sagmto,
anib t'arroga general, cap a Carhit-rima i escales.
Vapor espanyol "Mallo7ca..
a rob arrega general, cap a

MOVIMENT MARITIM
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000 a 000.
Palembang, de 520 a 530 .
Pasilles, de 485 a 495.
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Asland. . . 1 22
U. äletandrg/Ca
e 7350
Sucreres O . .
•
P.
.
SI

merort. - Encara que mol 1 animal, han esta t pouttes les operaeions portados a cap.
More». - Al cumençamenl alguns venedors, potser ere guls de seguir 1l 5 puja de S anans, pr g tenien 1111 ral i fins
dos Inés, o sigui a 3/ 1/4 i 3 4 1/2 pessetes eis cent quilos, perú despres han reculat en la seva prelensM, posant-se novainent al preu corrent de plaça.
Com férem avnient fa por, es mines' Oliere el ue porta el linni per als altres: da vant ll ' aixb s'lta de lenir pro.:
lent que la puja en el preu h a esta) lela rnolt drn pressa j poden donae-se el) vas que 1111 e 01) arribats alguns earregamenls, comencés una declinad ó en el pipa, encara que fos 1) or 11 poi, . Aquesla suposiciA n ostra la reeollim tarnbe de
11311115 cornpradors de fora, mi s quals ga i . 1) i sempre han 5i ngut adquirint quard ilals
res peciables d'aquest gra i avui
s'abslenen, fent-ho nons pel mes precie.
•
lla arriauf el vaixell "Citt it lii Lecce", procedent de (1...11 ova, a 11 111 tinos 9 00 Iones de qualilal sud-Atrica, la qu id, se..,
gons havem aprecial, es la ni ateixa 0 semblant a la que lit ha disponible aqui.
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VaIxelle entrate

Vapor anglZn s "Cortes", de
Londres amb càrrega general.
Amarrat: moll de Barcelona
Nord. Consignalari \tac Andrew.
Vapor norueg "Ryvarden", ife
\'igo, 311111. eärrega general.
Aniarrat ttioll de Barcelona

Vapor 1 1 071107 "Rx/gaii
amb cärrega general i 11:i
•
cap a Cette.
Vapor holancR. s "BereMce,
en llaot. (s lip a Burriana.
Vnpor espativol "C.aho
earrcga general. ,-:91
San!
iu.
Vapor espanyol "Trini".
rärrega general, can a Cartagena i escales.
Pailehot espanyol "Villa cle
San Antonio" amb càrrega 5S
nora!. cap a Eivissa.

SOLER i TORRA G."Ns
ISESANQUERS

farä, la seva
primera volada

RAMBLA DELS ESTUDIS, 13, 1 BONSUCCÉS,

EL BORINOT
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VALORS-CUPONS-GIRS-CANVI

Solana de hulla
a entrada de fose
butium bum...
Avui, avui.
AdmInletrac16: Ang • l., 22
Barcelona
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Plastiras

enderrocarà la

grega senmandat absolut

ostia
un
del Doble

27. - En rebre es organit«5 d., la manifestació republicana
diume nge vinent, el coronel Plasdeclarat que no enderrocaria
diaastia sense un mandat absolut del
¡ roces certes que el poble (122
a la República.
E: cor nel Plastiras opina que la
portaria la tranquillitat al
.sidera inadmisible un alec de les eleccions, puix el
,oble no seria Iliurenrnt ex(sat.
S'asse:.:era que el general Pangalos
que la República grega es: 1 -.blerta, si bel la declaraciS
canvi de règim requerirá
-In ternas. Perú l'exèrcit
.10 poden esperar mis d'un
-ública que desitgen.
.S ' i35: - a també que el rei Jordi II
a abandonar Grécia.-Ra:

s prtits anglesos i
urs programes daant les eleccions
próximes
PROGRAMA CONSERVADOR
- Cercar l'arranjament
Europa mitjançant la Sociode les Nacions.
2,-La qüestió vital de l'a• for(; n •n s. ha de reduir-se per
Ijà de l'aplicad() de tarifes
protegeixin les intlústries
eionals del prejudici que els
usen les importacions esngeres; tarifes que han d'utitzar-se per negociar la re//ció de les tarifes estrange3.- Preferénela limitada a
aiperi. Cap dret d'entrada seimposat al blat, farina,
a. carn (porc), formatge,
i ous.
t. - Agricultura. S'atorgarà
subvenció dl per acre
!Mes les propietats de terra
)1rable que siguin mes grans
1 acre.
. - No comprenent-se tles
e s. els drets sobre el ta
s'itan de reduir.
- Reorganització de les
. s. ..urances de vellosa,
i Mur foreús.
PROGRAMA LABORISTA
t. - Les tarifes duanerea
ewricien l'atur foreds.
- Els projectes del Go>rn per a l'atur forçós són inle4aats. Els treballistes de:,-e1 Irrita/1 o mal/niel/ció.
- Agricultura. Regulació
al ntinim. cri)dits i as• s per als pagesos i
encoratjant
, irs cooperatius de prode venda.
lleorganitzar id iterar... N-atorad/5 de ?mea
.n t en la comunitat la
.•onbmiea de la terca.
.al Eadquisició 41.3 la
na
¡túna Secietat do los Na tortida; convocatòria
efrrencia internacional
: • traelar l rde, -) e s, repre.:a 1•-)

DE TANGER,

II Midedel "1

•
so-

rbe la Dealralilat de la
cilla!, els dreis del di
i la posiciú d'Espanya
Londres. 28.-El "Times" diu que,
els súbdits britànics s'assabentaran
amb satisfacclú, que en cas d'una
guerra, la neutralitat quedará assegti
oberta explicitamcnt afirmat.
Explica que els pents de vista més
importants (le la politica británica és
d'esperar que seran acceptats per les
potincies firmants cus reo° de l'Acta
d'Algeciras.
L'autoritat del Soldis será reconeguda pel Consell de control i s'atoegará jurisdicció sobre les assemblees
municipals.
El Soldä no podrä fer res tense
autorització del Residen: general francés, el qual Conara la seca opinió sobre el nomenament (le ministre (l'Afers estrang-ers i controlará igualment rexércit.
La posició d'Espanya tendeix a determinar un control més extens sobre
les tribus, tense consolidar les fronteres.
,Els súbdito espanyols seran igualment empleats en nombrosos ministeris. S'espera que amb aquesta noca
determinació quedara satisfet el Govern de Madri(1.-TIavas.
retado/1s econbrniques i diplumalignes amb Rússia.
6. - Lleva imposada -al capital de 5.000 milions de lliures, el producte de la qual
de destinar a extingir el denle,
7.-Nacionalització dels ferrrocarrils i dels serveis pública.
ó, con8.-Igualtat d'educaci
trol del comerte. de begudes "generous provion” per als vells,
mares, vidues, malalts i infermeres. Ahondó de les cases de
veinat.
PROGRAMA LLIBERAL
1. - Capteniment seriús
col-laborad() amb Amèrica per
obtenir la salut económica a
Europa. Apelar energicament
la Societat de les Nacions ami)
ll'intent d'eixarnplar el seu
camp d'accid i la seca autoritat.
2. - Manteniment del !hure
canvi.
3.-Atur forçós. Lleva de capital desastrosa. Les tarifes no
allengerien forelís. La.
política lliberal comporta un;
atreva ús del credit públic per
promoure empreses de valor
est able.
- Reduir tu despesa
5. - Refer les Beis d'asseguranees socials..
6. - Cooperad/5 de palmeas
i obrers miljarteant la partidpació en els beneficie,.
7. - Política legal i econbmira i igualtat entre el heme
i la dona.
8. - Pensions als vells.
“Thrift disqualifiention to 'be
reinoved".
9. - Els arrendataris han de
tenir facilitat per esdevenir
propielaris de les terres que
eonrenrn. per un sistema raep alde d'adquisirbi de terca. La
pelita propietat ha tl'A.sser desenrotllada. Millor rdifieacid.
10. - La eonstrucenti ha de
erimprendre's com un problema nacional. "Joutl optión".
t.
Reforma d'impostos i
del ri, gint de la /erra.

tu/logia de contes catalans

L CABALER
per Alfons Maseras
itore5 que caminava 5(m -'e
i estaca cansat. El sol, que
a declinar, era encara
- :tome suava. Grill que a la
In hacia un arbre per re..furä per un sembrat i ata
's a l'onthra (l'un garrotee.
..a terra el jato i el garrot,
• :a petaca i va omplir la pipa.
estaca fumant, va reconii:atar. Era més proa que no
Pen,..va. Per la carretera no es
,a el campanar del poble..
F.11
d'atinen garrofer.
al pohle. Ell s'eneami., :d mas de casa seca, que era un
nie. enea, abans d'entrar-hi. ',eta
anys que no hacia fet amtest
i el trobava mis :larg que no es
a. Era que les carnes no se li moka!t el mateix delit. Dinou anys
-alguna cosa. I tlinou anys passars,
els hacia passat el', al fons d'un
empleo encara mis.
u:cut tot aquest temas, niai to
tt lait novel de casa seva, ni de
ein si no 1/avis tingut pani amics, com si no it)s rEaTanmateix, amb l'instint
cis que torna a la casa d'on l'han
ft at s'encaminaca al mas deis
natN. per trobar, almenys. en albanda, qui ti conegués i l'acort
:4 tres

selles. A mis a mis, si sl seu pare
tos mort - i elevia isser mort, a hoa
segur, perquè e I el va deixar malalt
i moit envellit-, bi seria hora que en.
tris la legitima que li toca ya, corn a
cabaler.
Perii no es tela cap illusid de la
legitima: podia molt heu ésser que
a ca,a seca hagués anat -tot de mal
borras, que l'Iteren fos mis pobre (pie
ell i que ni la /nada ni el tres fossin
ja de la familia. En fer-se aquest
Dial averaely. e3 recordà de la seca
mare. Si hagués viscut ni, parell
d'anys mis, tot batirla anat (runa anlet
tabú. Ella no rhattria deixat
ell no hanria gosat a anar-se'n. L'estimava massa.
Peta't les coses no miden remei. Quart
el seit germà gran es va casar, el va
comprendre que era Una nasa. Ni lti
hacia 110c per als dos ni podien (aneedre's, car als (los els agrada,. dl Manar. El xicot va decidir cercar fehut
a citdat. I tant el pare com l'hereu
nra li posaren cap obstacle. L'henal,
quan el va tenir fora, es va fregar
mans de content..
El cabaler va pausar una temporada
a ciutat i. com que no tenia cap ofici,
hacia de fer les feines que Ii sortien.
I corn que no s'lli guanyava la vida,
v, a voler embarcar-se cap a. América.
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París, 28.-E1 "Echo de Paris" fa
notar que la renúncia del senyor Albert a formar Gabinet equival a un
veritable tracas moral per al president Ebert. El president de l'hiperi ara es yeti obligat a escoltar les
proposicions del Reichstag.
El procedirnent emprat pels caps
dels dos partits centro- catòlic i populista constitueix una Ileugera derogació de l'esperit de la qüestid
alernanya, car posa traces als poders
del president.
Aquest ja no és, ni en apariència,
amo de la situad&
T.'eleccid que havia fet del doctor Albert havia estat molt censurada per tots els partits, per no tenle
cap relacid arnb l'estat de les forces
parlamentaries.
S'indica per al carece dc canceller
el senyor Stegerbald. El sen programa, segons els diario, és dels mes
acomodaticis, perO potser que per
lluitar contra els socialistes els nacionalistes demanin els Unes ele primera fila. I-Torn assegura que si puja al Poder no es mostrará en desacord atub el tractat do Versalles.Radio.
LA LLUITA ENTRE EI.S

,

.

crnee-7-

4

,r--"l
-

•

pre.

13- vereyr.. , - - e- --

7-inVii:grrer enompe.•-• t1

•

-

•

TIBIer'11'111111r1•4,-,,tiVengs.1

PARTITS
Berlín, 28. - Prosset.fueixen les
converses i negociacions entre els
diversos partits político per solucionar la crisi.
Els nacionalistes han rnanifestat
que entrarien a formar part de la
coalicid serrare i quan els socialistes quedessiu exclosos de la coalici3
prussiana, pela') els demócrates i
centristes es mosteen oposats a
aquesta deterininac'",.-Havas.
SERA CANCELLER EL SACERDOT EX-MINISTRE DEL TREBALL' SENYOR BRAUN?
Berlin, 27..- L'ex-ministre
demüerala senyor Albert, que
havia estat encarregat de formar non gahinet, ha desista de
fer-ho en vista de les dificultats que se Iiitresentaven.
Els partits burgesos tracten
de eonstfluir un (foyer,/ parlamentan essent probable que sigui designat Caneeller l'ex - ministro del Troball senyor Braun,
del centre caldie, el qual necessitaria. per dsser sacerdot,
autoritzar id) de la Cúria cele.
siast iea, la qual obtingin) ja per
desempenyar el carece de mi-

nistre.-Railio,
UN POSSIBLE OOVERN STEGERWALD
París, 28. -- Comuniquen de
que
Berlín als
dinTiS d'aeilleSail,

con, a consegnéneia (le la intervenció en les negoeitwoons per
A/e:hoces va creare que seria un mal
si no prenia comiat del pare. Uns
dies abans de partir el vapor Se n'ala
al poble, on scds enmangué unes hores,
i en ésser de - non a ciutat va tenir la
impressió (pie ja Mai mis no hacia
de tornar a veure els seus.
Descagat que estaca aquells dies, i
eran acomiadant-se. també. de , la po}mesa, segur que en arribar a les terres
fatmloses s cap on s'havia d'embarcar
la fortuna li soniriuria, se n'ala a
matar roci a una taverna. Mai no ho
hagués id! Una desconeguila ca asseure's. a :a taula. la va invitar
a heure. la (bata va acceptar. Mentre
garlaven i s'enriolaven, aparegui tus
atnie (rePa. que la insulta i In, frli
aixecar. Ell se sentí °tés amb aquell
insult i hi respongné atet, un altre. De
les paraules. eri d0s laanes ,a/aren a
les mans. I el desconegut va cante a
terra tan llarg erta era, ami, el centre foradat per una gattivetada.
Quasi fou a fa ares(' s'avergonyi del
que hacia fet i no gosa escritare a casa
seca. Si lio havietu . de. saber, no seria
Inri ‚'li qui el, ho ciruutés. Perit espera
debtule:s alguna noca, fos pel corren,
tris per l'escarceller. Cr mdellinat
homicidi. se l'endugueren Ilitny,
Ilinty. I allá ha passat el més florit
(le la seca jnvenesa. FellSO saber mai
mis ?-es de ningú, rerlEts tau 1111S cella
humida i minada per les rates, sense
abre esharjo (Me la cotnunitat dels
presidaris. en el pati profund i {red
d'un volt eastAl perdut en una terra
inhospita'äria.
Els pocs catabais (pie l,i trnba, en
lames anyades, eren malearais i taciturns. Ell gairehé no s'In va fer. La
seca petita familia de presidi hacim
• estat un gallee i un étiskar. Això teja,
no que liagues oblidat la 'lengua ma-

terna. sinó que /llagues perdut l'habite/1 i raccent. I que ara, en trobar-

ele nou a la terna !ladina, cn haver
de par:ar catala. no sahis gairebé com
posar-s'hi. Li sacien modismes, galaico i ecmotruccions hiscaines i pronuncrava els mots amb entonacid barbara.
Quan slagni reposat un xic, reptengui el rumio Ara reconeixia tots els
indrets i viaranys; la coma, el torrent,
els planello, la tuasia: una dr(Tera
que :maca a 111171 ermita. el camino
que etnia a casa seca. Qttan
aquest cand, el cor Ii hategava mis
fort que de costum. I si el set, pare
cisquis, eran el ulula?
El seu pare kilt N'Itavia
complert setanta quatre i encara s'aguantaca. Eslava haldat, era mig sord
i mig or!,. tren', Co e3 volia morir.
Aquell dia hacia eixit a l'era a aren.
‚Ire el .01. Caminava ajurlant-se amh
el gaiatot portava una barretina musca. doblegada damunt (tel front, per
sota la qual se li caragolaven un: rinxnhs b lancs.. Toda les celles molt
hlades, el rostre (d'ad. el rip at
!Anden deixat sol a la masia. !A,
rol, ami> el set' fill, se n'era anat al
tros a ensofrar la vinya. El3 a It reS
uudts eren a estudi i el tués petit, amb
la mare. (nie se n'Inicia anat nr rhort.
La criada era al •safarrig, a la riera,
La casa era huida i silenciosa.
Quan el cahaler atalai:i el sett pare,
va reconéiser- 0 tot segnit. I .tan Sor toment va hategar-li cl cor, que se ii
!ha a 1;1 gorja el crit de joia que li
eixia del pit. A leshores s'atuirà pm'
sato que hi podia errar-se. I si no
110 tris, cl sett pare? Perú la cosa era
e‘ddent. !lo er:,. I tornä a caminar,
dret cap al yeti, aixecant el bastó ruin
si el crides. L'avi no sea va adamar
sil

resoldre la crisi, dells senyors
Acre i Scholz, s'anuncia cona
a imminent la constitució d'un
Gabinet presida per Stegerwald.
-flacas.
COL.LISIONS A BERLIN ENTRE ELS COMUNISTES I LA
POLICIA
Berlín. 28.-Entre les forces
de la pedida i alguns grups
manifestants eomunistes que
desfilaven pels carrers donant
visques i aclamacions als soricas, s'lla registrat una MIL
cid, canviant-se nombrosos dispara.
Els manifestaras reberen a lo
nit importants reforços, repetint-se les col-lisions en diterenta barde, d'aquesta capital.
S'han practica!, 77 detencions.
Es desconeix el nombre de cíe.
times que han resultat d'aquestes manifestacions. - Hayas.
'VOX KAIIR NO 'VOL LLIURAR
ELS AUTORS DEL COP D'ESTAT AL TRIBUNAL DE LEIPZIG
Munic. 28.-Es confirma que
el comissari general s'ha negat
a decretar la tramesa a Leipzig
dels autors del coi) d'Estat de
Munic, per considerar que els
Unics competents són els tribunals baceresos.-Rarlio.
UN ACORD ASIR ELS GANIVETERS DE SOLINGEN
Dusseldori, 28. - Ha estat signat
entre l'Alta Comissi(5 interaliada i els representants de la indústela ganivetera de Solingen. Aquesta
indástria, estesa en la seva i majoria per
la zona británica, ocupa en l'actualitat un nombre aproximat de quatanta
teil obrers.-Radio.

UVI acord

L'AUTONOMIA DEL RIIIN

SISTEMA ADENAUER
París., 28. - Telegrafien de Ber,'.in
a "T.e Journal". que a conseqiiència
del fracäs de les converses entre la
Comissió rhcno-westialiana amb l'Alta
Comissió interaliada, la Comissi6 rhcno-westfaliana ha conferenciat a Berlín amb els representant3 de .diverses
partits peajes. prenent la decisiT de
constituir un Parlanrnt rhena autònom que mistada de 56 membres, ed3
quals serien designats prenent com a
base els resultats que donaren les eleccions de TO2A.
A continnacid. aquest Parlanient elegira els membres que hagin de contpondre el Directori. la presidéncia del
qual ha soliicitat ja l'acalcle de CoI
Vutia. senyor Ad:manee-Flacas.
Berlín, 28.-La Cornissid TI/enanaWestialiana dels quinzc, crearla pel
Envero de rImperi per a la defensa
dels interessos dels territorro ocupats,
ha arribat a Berlín per donar comate (le leo seves negeciacions amb
la Comissió interaliada, negociacions
que no han donat cap resultat.
IIi ha hagut discussions molt asares entre l'alcalde de CoRmia. senvor
Adenatier, el qual es considera com

mitre
(el Valla el Cm
italià mire el node 'debe
de Trieste

Paris, 28. - L'ambaixada d'Anglaterca a Washington ha fornufat uns
protesta davant el Gavera dels Estats
Units amb motiu de la incautació del

Roma, 28.-Ha estat nomenat
nou bisbe de Trieste, encara,
però, que no ha pres possessió
vapor britinic "Island Home" fora de la seca Seu.
Avisi s'ha sabut que el retard
dels limito de les aigiies jurisdiccioen la presa do possessió semnals, a tres mines.
Es crea saber que el Govern dels bla motivat per les diferencies
Estats Units ha promis que es rea- que es din qtto han sorgit entre
litzarä una enquesta bastant extensa, el Gavera italiä i el Vaticà a
pel que es refereix a aquesta incau- propòsit d'aquest nomenament.
lució.
El Vaticä sembla que soste
Quant al vapor "Torako", confi- que no cal per a la Seu de
nuen les investigacions per saber quin Trieste l'exequatur del Govern
is el sen pon d'amarratge.-Havas.
italiä. Aquest, pel contrari, sostú que les noves provfncies eolesiästiques han d'estar subjectes
al mateix' tracto que les de la
resta del regne.
S'han entaulat negociacions i
es creu que aquesta qüestió es
lis a punt de resoldre's.-Haras.
UN PORT ITALIA
PER A SUISSA
París, u37, - Comuniquen de
Basilea que Itàlia ofereix a
Suissa el port de Vado, a vInt
quilòmetres a l'Oest de Savone,
Washington, 28.-El president de
la República, senyor Coolidge, ha re- com a port franc, per tal d'a-s
treure a les Enies fèrries
but una delegació filipina la qual
nes el comerç suís d'exportació,
ha sollicitat la independéncia d'aque actualment va per França.
quelles illes.
El port de Vado està equipar
El president Coolidge ha manifesper a la descàrrega de vaixells
tat que els Estats Units no s'oposai poseeeix una estació amb
ran de cap manera a la independènpòsits actaulment pon utilit-s
cia de les Filipines quan aquestes
zats.
illes estiguin en capacitat de dispoSuissa podria amb poques
sar d'elles mateixes.
d'espeses establir-hi un port
En els darrers temps s'han notat
frene més aprop del seu
gratis progressos en l'avenç de les
ton i que qualsedol altre port
illes Filipines, la qual cosa, segons el
francès,-Radio.
president Coolidge, fans que aviat els

President Coolidge promet la independència als
filipins

El

Estats Units les considerin capacitades per a la independència -Radio.
UNA SOTRAGADA SISMICA

Al. MARROC FRANCES
París, 28.-Telegrafien de Casablanca a "Le Petit Journal" que durant el mati d'ahir es produi a Kenitra una violenta sotragada sísmica, que durà deu scgons.-Havas.
el futur president del Directori i el
Comissari dels canvis, doctor Sahacht, que obligà el Banc de l'Imperi
a qué es negués a reconiixer les emissions dels bitllets de Bancs efectuades pels munielpis de tes regions oc upades.
ELS SOCIALISTES RHENANS I
ELS REPRESENTANTS DELS
SINDICATS CONTRA LA INDEPENDENCIA

Berlín, 28. - Els socialistes
rhenans i els representants
dels sindicats han conferenciat
amb el Cornil dels Quinze i
amb el comissari Tirard sobre
les negóciacions .acturdment en
L'Assemblea rebutjà el projede nIe renstituei &l'un Estat
rhenit independent del Reieh
necepth •en canvi la seva participació en el Comite d'Administrarió de les regions ocupa• ELS SEPARATISTES
A FRANKENTHAL

tuis que el litigué ben a proa, i
veure un heme que corria cap a ell
arnb el gorros erl l'aire, aixecà el sen
en actitud defensiva, tot reculant cap
a 1;1 misia.
El fill, perd. sl, atanA. i sorprès
(le l'actitud del vell, s'In encara i

MISSIO ANGLE.1 DE CONTROL MILITAR
Londres, 28.-Telegrafien de
Berlfin al "Daily Mail" que el
Gocern ha decida reduir les assignacions degudes a la ComisCid de control militar.-Ilavas.
LA PROXIMA REUNIO DE LA
C. DE REPARACIONS
Berlín, 28.-La Comissió de Reparacions, en la reunió que celebrarà
el dia 330, s'ocuparà exclusivament
de la Constitució del Comité de pi-

lt propi pare, el pobre cabaler es va
sentir defalir. Es torna groc com la

la

i Ii vingne una estranya tremolor.

va pentre. Den la per/1°M.
El pare (Ida tot aixni amb tanta de
termes-a i de condecid, que e/ fill
:11.1ia qué respondre-li. El Ilicenclat
de presidi hauria coleta llançar-se
set/3 pens. detnanar-li perdí>, contar-li
en un instant la seva dissort i les seves
allgoiXaS i rehre'n una paratia ele conso'.. A ntA a mis. qué hacia esdevingut el germá? Amb la ven rognllosa rEentociG, el cahaler aventura una
.
nova pregunta:
-I l'Iteren? 00 el tenlo, rherett?
-Es al tros, a trehallar. 1-1i is amb
el noi gran, que ja di 111/ home. El,
petits empenyen els gratis i els joyel
enterren es vells.
Dient aixit rancia lb els ulls en el
foraster. I en fer-ho. aquesta regada,
tot el seu ésser es trashalsa. No hada
conegut ni la yeti, estrafeta per mi
parlar estrany, ni el rOstre, encellit i
harlint, pernI ara reconeixia resguard.
Aquell csguard era el de , fill absent,
el del i tski perdtit, el del fill que tots
tenien per mort., Aque8s eren ben
els setts (dls. mis ce'ats. Mé3 pregons
perú eren aquells. 1 no mentien. Aquell
era TI sets fill. 1. per qué tornava?
De. (mine , terno venia? De quin ald3mc.• (daba? Hacia, per ventura.,r1ssuscitat? La fac del tell es torna
I seguia mirant-se el caba/er, amb una
mirada p'ena d'astorament i destape facció, El fill també es mirava el

pare, mut i pàHid i tremolds també.

J.

Paris, 7 2 . -El secretari general e e
la Comissió de Reparacions 5515 estudiant la reducció de diversos serveis de la- Comissió, que actualment
no són de gran utilitat.
El motiu d'aquesta reducció és principalment que Alemanya ba deixat
fa algun temps d'ingressar les quantitats que de conformitat al tractat
re Versalles venia pagant per les despeses de l'esmentada comissió.-Radio.
REBAIXES DE SOU A LA CO -

A aquestes hores prossegueixen les
converses entre les delegaciona
bre la composicbi dels poders que
eventualment ostentarla el Comitè.llanas.

-1. 1 va estar lid-va afegir el
I.i va estar bi pel sen mal cap. Setaare mlii vaig pensar que no en farient
res (le ho. La seca mare el va acidar
massa i Ii va deixar fer el que li
dottava la gana, vet-ho aqui. Ella el

den hacer podrit.
En oir aguestes paraules, dites pel

LA COMISSIO DE REPARACIONS REDUEIX ELS SEUS
SERVEIS

París, 28.-Telegrafien de Magúncia a "T.e Journal" que els separatistes han ocnpat els principals edifie; s pútIics i diverses fabriques enclavarles al Frankenthal.-Havas.

cera

- No cm coneixen?
El aneé: no s'esperava tal pregunta.
Es mini el foraster (le cap a peus
fos cinc els setts ulls no hi- Iltuniessin
gaire, fns rpte llagues perdut tota recordanea del GIL va ninure el cap 'legal ivamcnt.
- No hi la res-va (Iir el caldee-.
er,stiel
Jrs pla hi in cotice a v().:.
dona ja fa mis (le vint anys que A
mnrta i enterrada, no fr veritat?
L'amo fin que sí amb el cap. T. per
mis (me es mirava el foraster, no el
coneixia.
- Tenitt dos (HP, no A taxi)? Novament sorprès per aquesta altra
pregunta. el vell na rninandre mut una
estona. com si per respondre s'In haguis de pensar mo:r. Per fi. aclucant
els ulls i movent repetirles voltes la
teSii i . ia fer:
-Nontés un.
- E :'altre?-torná a preguntar el
ealalcr.
L'altre den ésser mort. Un dia, ja
fa molts d'anys, se'n va altar de casa
i mai nués 1 10 filien, sabut res. Nomét
en ti« un. de fill.
L'auca no tenia ganes de parlar. T
litem::: (le rememorar coses do!oroses.
Perit el caminant
-Que us ho can venir a dir, cate
era mort, l'altre?
-Ni. Una cosa pitjor. E1/ 7 van vznir a dir que era a presidi. 1 allí es

DETENCIO DELS AUTORS DE
L ' AEMPTAT CONTRA L'AM
BAIXADA DE FRANÇA A BU-.
DAPEST
Viena, 27.-Han estat detin-q
guts els autors do l'atemptat
contra l'Arnbaixada de França a
Budapest; pertanyen al movíment nacionalista que ha aterrat el pafs durant aquests dos
últims anys-Radio.

Sentia que era reconegut i no sabia si
reconeixença era senyal de perdó
condemna.

Una Ilagrima (le dolor o de joiamai ningít no ho podrä saber-entelä
els un, de ranciá. Per, no hi tremoiá
gaire estona. Amb i'esguard encara
fit en el del seu fill, preguntà, com
si encara dubtés qui fos el foraster:
--I tu, qiti cti?
-Jo..-Unt el cahaler. I no prosseguí. Car el vell va cante en terra
cont ferit pel Ilamp. Sell5C torces, sense sentits.
El fill es va girar a l'un costal i
a nitre. per veme si atalaiava ningú.
N., es vela una anima entllrrc. Tot
callava. La tarda era tranquila i dulea. Et =in semblava dormir. Aleshores es torna a mirar el seu pare tina
llarga estona, selle saber qué ter,
mut i iuutmishil, con, si l'haguessin empetral a terra. Per fi s'inemporá,
posa la ma al pit. Ii obri desmesuradament els parares. I va convineerse. que el vell era mort.
Quan assnli aquest couvencfment,
s'aixeca. i travessant l'era a grano
gambades pel cami mis
dret fins a la carretera. La carretera
el va dur al palde. peró cli va pascar
de Ilarg, sense dir un mot a niugil,
alise mirar-se la gent, com si tos tul
estrany o un fugitin.
Al cap d'unes horco que cabinava
es va recordar que am seria el moment de reclamar la legitima. Però
en venir-li aiSsú al pensament Ha un
gest despectiu. I alludint, en el set/
interior, al germà que no huta vist i
que no reconeixeria, potser, si Se li
presentés al davant, va dir-se ansb tole

convicción
-Que boa proiit Ii 140

,1

suma mertüttotow
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GOTA. — E1 PECADO BLANCO", COMEDIA EN TRES AC-,
TOS, DE PAU CAVESTANY
Cavestany, poeta sensible, esiriptor Aourat i InteHigent, ha
volgut esebmetre aquesta Ilamiant i suggestiva lluita de l'escenar!, fugint dels 'tòpics corrents i de les fäcils solucions
del teatre espanyoll contemporani, encarant-se amb el diäleg agut i picant del teatre angles, i vestint les escenes amb
aquella flonjor perfumada que
ve de la capital de França. Els
seus personatges — aristecrart
tes madrilenys—de madrilenys
nomas en tenen el nom, perquè
[sis nostres utls, resulten cosins germans d'un escenari
molt mes europeu.
En Cavestany ha cereal un
tema moral, suggestiu i entretingut, molt a posta per interessar el cor femenf, això que
ell en diu *el pecad blanc", molt
mas indigne, segons el que es
desprèn de l'obra, del frene pecadl verd, o negre, o vermell. Es
tracia del flirt cense arribar a
la relliscada. l'adulteri de pensament sense que es produeixi
i'arlulteri d'obra. I En Caves tany analitza aquest fet amb el
eriteri evangelic 1 posa als ulls
del públic dues dones. Una casada extraordinàriament coqueta, però incapaç de faltar
materialment al seu marit. però
incapwe al mateix temps
comprendre i sentir el veritable
amor i la veritable fidelitat que
una dona deu al seu marit, sobretot quan es un marit noble,
intelligent i mes bo que un tros
de pa.
Al costat d'aquesta casada.
ens presenta una altra dona,
una noia excepcional?, vehement, plena d'intellig.encia. a la
qual la fatalitat 4a duu a una
aventura d'aquestes que barren les portes de la bona societat.
I en la comedia es dernostra,'
com aquesta dona caiguda, sap
redreçar-se, cap imposar-se a
la pròpia deshonra. i esdevenir
un model de perfeeeions femenines, i en canvi la dona que
no cau. però que no cau per
prejudicis i per covardia, arriba a ésser una bella cosa inútil
cense cor ni caräcter de cap
mena.
En la comedia hi ha un personatge. un aristócrata solter
una mira xaruc. sentimental
desenganyat. per?) ple de brin
sentit i noblesa, que porta la
ven cantan! i ve a ser el cor
de la tragedia i el pensament
de l'autor
Les escenes celan portades
amb encert , i amb un fi instint
teatral; en començar l'obra
sembla que ens trobem en l'ambient ple d'esperit d'una comedia d'Oscar Wilde.
El tercer are potser es el
menys reeixit de tots. En aquesta primera obra, demostra el
senyor Cavestany unes dotes
excepcionals per al teatre, i
per a un teatre de debò, amb
pensaments i sentiments, amb
un diàleg que es fa escoltar, i
s'hi diuen Coses que ferien
suc i bruc.
La companyia interpretà malt
he l'obra; el senyor Artigas en
els moments dramälies va fallar una mica. El sPnyor Diaz
de la Haza, milt just. I la Senyora Ortega i la senyora Díaz
de Artigas, s'endugueren la
palma.
-El teatre eslava ple d'un públic perfumat per la casa Cnty,
1, malgrat haver-hi una nodrida
1 si mes no enllustrada repre-eentacid de la I'. E. N., hom
pódia admirar-hi com a compensació un he de Déu de cabelleres i ulls, i braços, i liavis. i galles que feien rodar el
cap.

11n •

8.

ROMEA. — "El barret de casca-

vells", dos actea de Pirandello,
trad. Josep Maria de Sagarra.
Com que mes endavant petiso fer
unes guantes notes sobre l'obra de
novellista i de dramaturg de Luigi
Pirandello, avui cm lirnitaré a dir
quatre coses sobre la comedia estrenada anit a Romea.
El fet que jo sigui el traductor em
sembla que no es motiu perquè deixi de fer-ne la critica, sinó tot al
contrari, com que jo no tinc solament la impressió d'anit, sinó que
m'he anat empassant la comedia ratIla per rat/la, i procurant dir-la en
catalä de la millor manera que he
sabut, em penso estar prou assabentat de l'obra per dir-ne la mesa bumil opinió.
Parlaren/ de l'obra del Pirandello,
i de la interpretació de la companyia; de la traducció me y a, com és
natural, no en diré res, perquè als
nostres diaris encara no s'acostuma
a fer l'autocritica.
"Il berretto a sonaglie" és una
obra una mica complexa, no és pas

com bufar i fer

ampolles dir el pa

pa i el vi vi d'aquesta comedia.
Con: gairebé en tot el teatre de
Pesada°, aquí es presenta un cas,
no - una «ció dramätica. El cas ks
el 'd'un home d'una gelosia africaga i d'un servilisme esparverador;

stosst timar ré utia dona mis jove
9Im:
i osami do ga hi ha supo-

Mama de qu8 denté:: amb el seu
principal; la dona i el principal, en
la comèdia no compten, peri, ,l'esposa del principal, si; ara que no compta com a valor essencial de l'obra,
encara que sempre se la vegi en escena. encara que la seva gelosia arribi a extrems d'histerisme, aquesta desgraciada, és un element que
serveix de reactiu a anima del siciliä geles i servil. S'ha prodult un
escàndol; injustament o justament,
això no s'acaba de saber mai, encara que un procés verbal els absol-

Ing:Trgil A CATALUNYA. A
At
tisirruacioMAT
y DEL MATL (011armalasu
Ula be
_
. , s As la Xanut
:(Crtm
Piord AV** l'Aseaba gibad..per tOgpolla
Metoedolitilea ottalitia.oslaidss per terca )c

eme as):
Les baixes pressions de l'occident d'Europa han
donat lloc a la formació d'un celó ben definit, el
centre del qual es troba a França, amb temps variable a les costes occidentals.
Le spluges són general, a França i nordest d Es- ,
panya, observant-se forts temporals al Pireneu i Ms-.
dtierrani balear.
Les altes pressions són a Escandinivia, prodiiitit
bon temps en aquelles regions.

EI mal temps continua estacionad a Catalunya,
havent empitjorat, degut als venta forts que s'Iban

estable« de la regió de ponent.

Plou al Pallars, a la Cerdanya i a la vall de Pibes.

Les pluges de les darreres 24 hores han estat generals a Catalunya i especialment fortes a l'alt Pi-

reneu, donant lloc a intenses crescudes dcls rius d'a-

quelles comarques, en particular del Flamisell i el
Noguera.

gui, han estat detinguts per obra
i gràcia de la gelosia de la dona
del principal.
El marit de la suposada adúltera,
el "Ciampa" (que en la me y a traducció es din "Senyor Enric"), ha
endevinat ahans de l'escandol que la
dona del principal sospitava del marit de la dona del "Ciampa" i fins

del "Ciampa",.es a dir, la dona del
principal creia que dl, el "Ciampa",
era un "consentit". I dl. el "Ciampa", ha fet tots els possibles perquè
la dona parlés clar, ha fet tots els
possibles perquè la roba bruta es
rentés a casa i no es produis l'escandol. Però la dona gelosa, la dona del seu principal, ha preferit l'es-

ARRSGONA
ECRE.5

càndol, per venjar - se, sense comptar
amb el pobre "Ciampa", o per castigar també el "Ciampa", suposant
que dl sabia i consentia.
Tot això es produeix perqué el
"Ciampa" vagi presentant als ulls
del públic el seu cas espiritual. Que
fa aquest Imite un cop s'ha produit

l'escàndol? Primer de tot manifestar
que ningú, absolutament ningú, fora
de la mestressa gelosa, "podia creure" que ell era un consentit. Després furgant una mica mes dintre
la pròpia ánima, diu a la mestressa
gelosa: "Es que vostè pot saber fins
a quin punt l'amor d'una dona ens
pot arribar a fer cometre crims i
baixeses, i ens pot fer arribar a l'extrem de partir l'amor d'aquesta dona? Vostè sap els motius i pot compendre els motius? I vostè que fa?
Ho desemmascara, ho ensenya a
tothom! Aixà és una nafra y ergonyosa que "sita de guardar secreta!" I de seguida aquest borne
afirma: "Parlo en termes generals". "No parlo per zni". Aquest
borne vol i dol, admet que "pugui
ésser respectat un consentit", no
diu que ell ho sigui, però sembla
que ell mateix dubta de si ho és

o no ho és. Perú allò que té importancia per en no és precisament el
pecat amagat, sinó el pecat públic,
l'escändol. Ara tant si ell és corn no
un consentit, la gent l'hi tindrä; davant dels ulls de tothom, gràcies a
resalido!, dl és un marit cansentit. I per això diu a la dona gelosa:
si vostè hagués parlat clar, les coses
s'haurien arreglat d'una aura manera, pedí ara que vol que faci? No
tinc altre remei: "Itaig de matar a la
nieva dona i al marit de voste".
I ara ve el truc del Pirandello,
una virada feta amb un enginy formidable; davant d'aquesta amenaça
de mort, les figures secundàries de
l'obra apunten la paraula "bogeria",
i en aquesta paraula el "Ciantpa" i
veu la llum. Ha estat tot per una
bogeria, "ergo" la senyora és boja,
la senyora ha d'aliar al manicorni,
"ha de demostrar" que és hoja, així
tot queda salvat. així eh no s'ha de
venjar de ningú, perque amb una
boja no hi ha res a fer.
Com es natural, "ella" no vol passar per boja, però "tothom" troba
que és la millor solució, i aleshores
el "Ciampa", tenint dintre seu tot
el fons tèrbol, tot el dubte de si la
seva dona és o no culpable, tot el
dubte de la dignitat o la indignitat
de la seva posició, fa un elogi brutal de la bogeria, i arriba a fer perdre el cap a la senyora gelosa. I
s'acaba l'obra amb un atac d'histerisme d'ella, amb una rialla d o ll,
una rialla que, segons Facotació que
posa el Pirandello al final de la comedia, is de "menyspreu, de ràbia
i de desesperació".
Això es una interpretació de la
comedia, la interpretació que jo
dono: El "Ciampa" és un gelós que
dubta, i sobre el seu dubte i la seva
gelosia hi ha una casa més torta, filla del seu caräcter servil: el qué
diran" "pel dubte i per la gelosia, pot
ser no :lamia matat, pel "qué diran"
es veu "obligat" a matar o a fer passar per boja l'autora de l'escanda
Cont he dit al comencar, mes endavant penso parlar de la técnica i
deis procediments teatrals del Pirandello, perquè avui se'rn faria massa
Ilarga aquesta crónica.
Respecte a la interpretació, haig
de dir sincerament que mai, segons el meu entendre, s'havia vist
al teatre eatalä, i feta per un actor
català, una creació tan intelligent,
tan ben analitzada, tan intensament
recixida, con/ la que va fer En
Montero del "Ciampa". Al segon acte tingue moments que produiren
un horror veritable, i digné aquel'
parlament en qué el "Ciampa." sintetitza tot el seu cas, amb una bumanitat tan punyent i tan poc de
comedia, que arriba a l'anima de

ß YENTE; SUPERIORS, A BARCELONA. (Sondatgee de ratmodera libre, a les 2 del matt):
Altitud, metres:
250,
500,
1000. 1500,
2000.
Direcció:
WSW. WSW. WSW. WSW. WSW.
Velocitat en metres per segon:
6,
ro,
16,
16,
20.
Plató de núvols a 2,083 metres. Alts-strats.
OBSERVATORI METEOROLOGIG DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
llores d'observació: 7. 13 i :S llores
Baròmetre a zero i al nivel l de la mar: 74 8 5, 751'9, 754'7. — Termòmetre sec: 14'8, 15'3. 11'7. —
Termòmetre humit: 14'3, 9'4, 8'3. — Humitat (centessimes de saturació): 94, 40, 59. — Direcció del
vent: WSW., NNW., calma. — Velocitat del vent en metres per segon: r, 5. o. — Estat del cel: tapat,
quasi tapat, seré. — Classe de nóvols: strats-cúmuls; strats-cómuls, alts-strats.
Temperatures extremes a l'ombra
Mäxima: 15'7. — Mínima: 11'2. — Mínima arran de terra: ir. — Oscillació termométrica: 45
.—
Temperatura mitja: 134. — Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del dia
de la data: 0 '3 milimetres. — Recorregut del vent en igual temps: tot quilòmetres. — Observacions
particulars: boira al mati.

austríaca que, segons diuen, ja ni es
cotitza a Borsa.
En aquestes condicions resulta una
temeritat despendre diners per posar
en escena obres així. L'empresa del
Nou prou ha procurat muntar-la
amb tots els ets i uts; cal felicitarla pel seu bell propòsit, pez-6 aquesta
"Canción" no es mereixia tant de
sacrifici.

La companyia també, per la seva
part, féu grans esforços perqué l'opereta arribes a interessar, perd era
cosa ben dificil. De la música, ori
ginal —així ho diuen els cartells—del
senyor Stolz, sols van repetir-se
unes danses, que mis que de Viena
ens semblen procedents del país dels
negres.—K.
POLIORAMA
Per a demä, divendres, al vespre,

s'anuncia en aquest coliseo la represa d'una de les obres de mes èxit de
Ja temporada passada "La casa de
salut". Prendran part en la interpretació els primers artistes de la companyia.
ESCOLA CATALANA. — DIssabte que ve, dia primer de desembre, a
un quart de deu del vespre, l'Escota
Catalana del carrer de Montcada celebrará al teatre de la Comedia. de
Gräcia, un festival extraordinari, havent-se encarregat de la part teatral
la companyia d'Art dramätic Claramunt-Adria.
Es representanä el diäleg de NA veí Anís "Matí de festa", interpretat per la senyoreta Garau i el senyor
Xuclä. Es posarà en escena la tra g edia en tres actes i en vers, no representada fa anys, "12änin‘a monta", de
N'Angel Guimerà. prenent-hi part tota
la companyia i anant la direcció artística a càrrec del director En Joscp
Claramunt.
Clourä la festa un selecte caneent
de piano pel jove concertista N'Antoni Redondo, que executarà un escoHit programa en un piano gedit per
la casa Werner. Després el poeta
dramàtic En Francesc Garcia I.. (Garcilius) dissertarä breument sobre un
tema literal{
En els entreactes, el tercet Vals tocarä triades composicions del seu escollit repertori.
El conegut dramaturg N'Angel Guimerä ha promes assistir a la testa.

El joc i els cabarets

Josep Maria de Segura

En E' Correo ("Molan d'ahir el senyor Angel de Farnis publica un article denunciant algunes de les coses
que passen a Barcelona.
Segons aquest article, els bars i restaurants "desde anteanoche han permanecido abiertos durante toda la noche por haberse revocado la orden que
les obligaba al cierre a las tres de la
madrugada". I, a propòsit d'aquest
particular, assenya'a "el peligro de
que permanezcan igualmente abiertos
los cabarets i otras casas poco leCO-

TEATRE NOU. — "Canción que
no muere", opereta en tres actea.
Hom esta ja tan escarmentat de
les operetes vieneses que se les mira
amb el ~tac recel que la corona

garitos i madrigueras de
gente noctimbula y poco amiga del
trabajo y del orden".
Abra noticia que dóna el senyor
Farnis és aquesta: "Y se nos ha asegurado que han vuelto los espectätulos repugnantes del juego, cuya Cesasión llenó de júbilo a la ciudad".

tothom.
La senyora Baró, la senyora Morera i la senyora Xatart, i tots els
altres elements de la companyia entonaren duna manera admirable
dintre el conjura de l'escena.

difive.:mge

mendables,

PALAU DE LA
GENERALITAT

lona, referent al Iliurament de •
1.000 pessetes per destinar-les
a l'adquisició d'armes curtes;
municions i apariament de les
que ara temen els individus daquell institut,
Nomenament de mossos de
primera per ocupar els Roes
vaeants de sots-caporals del cos
d'Esquadres de Barcelona i ascens de tres mossos per ene
luir les vaeants do mossos de
primera proveïdes per aquello.
ELS ARXIUS DE L'INSTITUT
DE CIENCIES
La Secció de Ciències de
linstittit d'Estudis Catalans
araba de publiear els fascicles
corresponents als anys X i Xl
d'"Arxitts dc l'Institut de Ciendes". Contenen el següent sumari: La glucemia i la fam local, pe'r A. Pi i .Sunyer. — Estudi petrogräfic sobre les roques de la riera de Teyä i els
sous encontorns. — Crònica del
desenari de la Societat dc Biologia i parlaments deis senyors
Pi i Sunyer i Bofill i Pitxot.—
Del moment Cartesià, per J. Xirail Palati—Histoire de la Psyehologie en France, per G.
Dwelshauvers. — Memòria deis
treballs realitzats per la Secció
de Ciències durant l'any econömie 1922'23.

EL CATALA A ALGUER
El senyor president ha rebut
una atenta i coral comunicadd
del senyor arxiver de la Municipalitat d'Alguer, agraint-li la
remesa d'un exemplar de la
"Obra realitzada". La comunicació estä redactada en llengua
catalana.
EL PROFESSOR A. KINGSLEY
PORTER, A BARCELONA
La Universitat d'Harvard s'ha
adreçat al senyor president,
proposant-li cd professor A.
Kingsley Porter per donar a
Barcelona, durant la primera
quinzena de febrer, unes guantes conferencies sobre "L'escultura romànica a Catalunya".
. professor Kingsley Porten
es un savi arqueòleg amerieä,
catedrätie d'Ilistbria de l'Art a
la Universitat de Harvard, mernbre de l'Institut Americä d'Arqueologia i de la Societat Francesa d'Arqueologia. Es autor de
diverses obres, entre les quals
"Mediaeval Architecture" (des
volurns), "Construetion of gothie atol Cornhard vaults",
"Lombard Architecture" (quatre volutas), els quals mereixeren la gran medalla de " yerDE CULTURA
men" de la Societat Francesa
ESCOLA D'INDUSTRIES DE
d'Arqueologia; "Beyond Archi- TEIXITS
DE PUNT DE CANET
tecture", "Tire seven who
DE MAR
slept", 1 de nombrosos articles
Dissabte passat, dia 24, En Maen les revistes d'arqueologia de nuel Massó i Llorens donä
la seva
diferents paisos.
anunciada conferencia sobre "1: flamea
del
coló",
inaugurant,
amb
ella.
VISITES AL PRESIDENT
Han visitat el senyor presi- la tanda que l'Escota te en prodent el nou alcaide de Terras- jecte.
A les set en pum comencä, el dissa, una comissió dels Ajuntatingit conferenciant, saludant a la
ments de Begas i Olesa
Associació d'Alunnies, orgaBonesnalls, interessant-se • per 2cl/ella
nitzadora de l'acte, als quals dedica
l'acabament del cand que afec- la Bici./ amb goig, perque
sempre
ta aquelles dues poblacions; el
són aquestes agrupacions els Indices
senyor censoll de Suïssa i
trofetis per a una Escota.
president de l'Escota Suissa.
Explica el perque comença per esper invitar-lo al ball que se tudiar el cotó, al qual se li ha aplicelebran ä dissabte que ve al ca; el sobrenom de "Rei cera", per
Majectic Hotel d'Anglaterra, a la 'seca indiscutible superioritat resbenefici da les esmenlatles es- pecte a les altres filtres textils. Enueoles, i el senyor ambaixador mera les qualitats que ha de posseir
d'Alemanya.
per al seu máxim renditnent i
circumstäncies que les poden modiLA COMISSIO PROVINCIAL
La Comissió provincial Iba ficar.
Comenca des de la plantació, amb
despatxat eile següents assunipels perills i enemics que tenen les
tes:
Dictitmens proposant l'apro- Ilavors, el set/ creixement i disenrotvació i finiquit dels comptes Ilantent tasques culturals i forma cotit
municipals de Sant Esteve Ses- es presenta el fruit i dóna la fibra.
Ajudat per un gran ziontbre d'interevires dels . anys 1018-19 i
1919-20, i de Moldeada, ate- ressants clixés dótta a conèixer la
stes de Roda, Rorafort i Vilu- flor i el fruit en detall, ami con% les
mara i Seva de l'any 1921-22. múltiples operacions de separació
Dictamen relatiu als comp- lla t'oro, ezz/balatge, tria, pentinat, era.
a arribar a la selecció de libres
tes municipals de Granollers de . 1fins
, er al filat, projectant les mäquinea
l'any 1921 z 22, que s'han d'elei útils dels qua"2 se serveix la invar al Tribunal de Comptes de
dústria per portar-los a tenue.
Madrid, el qual ha de resoldre
Aquesta conferencia, a la (mal
definitivament.
;Asistí un nombrosissim públic, en
Recurs d'alçada interposat la seca majoria obrers, resulti un
per En Joan Vall Ambläs C0/1- exit, com s'esperava, donada la comtra record de l'Ajuntarnent de petencia que té de l'assumpte, i l'eMasies de Sant Hipòlit de Vol- legant forma d'explicació del profestregä, pel qual se'n destitul del sor.
càrrec de secretad d'aquella
Dissabte vinent continuara amb el
corporació municipal.
mateix tema, estudiant en detall
Petleió teta pel comandant l'operació del filat i les maquines
del Cos d'Esquadres de Batee- que hi intervenen.

CRONICA

RECELO DE CALDEREBS
,'Aquest vespre, a les -nau,
seu estatge social' (Mercaders,
número 25) es reuniran els
obrería calderers de ferro i soldadors, convocats poi Sindical
de la Metallúrgia", per tal de
traetar del. següent ordre del
dia.
Primer. — Assabentar de la
mana del Sindicat
• Segon. — Nomenament
Junta de Secció.
Tercer.—Quin company creu
la Secció que ha de presidir el
Sindicat?
DE LA REAPARICIO DE "SOLIDARIDAD OBRERA"
El governador va dir que, havent sabut que alguns estaven
estranyats de la reaparició del
diari "Solidaridad Obrera", havia de declarar que aquest diari no deixà de publicar-se per
ondee seva, sind per acord dele
Sindicats i, per tant, tenien llibertat de tornar a surtir quan
Ito consideressin pertinent.
UN NOU MARI OBRERISTA
Confirmant la nota que donitvem dies passats, molt aviat
comenearh a publicar-se el nora
han obrer. que dirigirä Joaquim Maurin, i defensarà les
t entiendes comunistes, comptant ami) l'ajut de diversos
(Wats disconformes amb la
1/larva de la Confederació del
Treball.
EL SINDICAT UNIC DE SERVEIS PUBLICS
El Sindicat Unic de Serveis
Públics ha fet pública una nota en la qual diu que "si be disconformes en alguns extrems
amb les notes publicades per la
Federació Local, especialment
en el que es refereix a que els
sindicats haguessin de lancee i
no pasear srabsidi als cornpanys
presos per delictes socials, això
no volia dir, però, que se separessin de la Confederació del
Treball; menys encara, que es
confabulessin amb cap altre
Sindical, per reforçar cap organisme que no fos la Confederad& assegurant, finalment, que
mentre "Solidaridad Obrera"
aculli tots els acords de • Porganització, comptarä amb el seu
decidit ajut".
UNA DEMANDA D'AUGMENT
DE SALARI PER CONDUCTE

DE L'AUTORITAT
Els obrera de les fäbriques de
calçat de Tarragona han (tema nat augment de salari tils patrons, però sollicitant abans
l'autoritat governativa una autorització.
ALLIBERAMENT
El jutge militar ha decretat
la llibertat provisional de 111arian Vilagrasa d'Alda, que va
ésser detingut pel suposat dende d'atemptat i insult a agente
de Fautoritat.

La Música
ASSOCIACIO D'AMICS DE L\1.
MUSICA :: "L'HUMOR EN LA
CAM;l0", PER RUDOLF BANDLE II

Sota aqui• .st suggestiu lema
oferi dilluns un recital de canfort e a l'Associacid dels Amic
el notable artista Rudolf Bandler, acompanyat al piano per
la senvora Lilly Bandler.
No és cosa [heil sostenir l'interes de l'auditori tota una vetliada aniti caneons hurnoristiques, car si be el repertori d'aquest gènere és relativament
abundós, cal per fer amb encert una seleeció d'obres d'aquesta mena i, sobretot, per interpretar-les estat dotat d'un
espera ben afinat i àgil i d'un
finíssim instint del bon gris(
i de Felegäncia. Sols aixi pot
conreuar-se l'humorisme sense perill de caure en deformacions de discutible vàlua estetira.
Rudolf Blandee As un artista
tic rares 41 isposie ions i facultate extraordinàries que cap
reeixir de toles des dificultats
que ofereix l'especialitat lt que
es dedica. A mes a mes d'esser exeellent músie—qualitat
indispensable per poder-se moure antb desinithdlura ;I ¡lis
aquest particular timbient —
sap fer un estudi profund, aeabadissint de les obres, domina
par complet la cesa veu, a la
111101 döna les mes inesperados
intlexions, i subratlla les seVOS in le ro re t aeions a Si h tina
deliciosa mímica, discreta unes
Negades, anees quasibe teatral,
perd sempre justa i plena de
dist ineid.
En' el programa figuraven
els noms dels mes illustres
sies, de Bach a Mussorgky. i !a
lela de caneons donava totes
Ice modalitats de l'"humor",
des de la delicada i fina ironia
fins al còmic i el grotesr: una
sessió d'humorisme "integrar.
Ele Anites han fingid una
pensada ben oportuna en organitzar-ta, car l'actual temporada de concerts ha estat

Quaranta..hores:..e.
Neistra Doña, de Pottipei
d'exposittó: de les viril
a les sis de la tarda.
- Cort de Maria: Avui,
la visita a Nostra Dona
Maig, a Santa Anna, o 64 a
Verge de la Pietat, al Palas.
— Comuniti reparadora:
róquia de Sant Cugat.
— Vetlles en sufragi de
ànimes del Purgatori: Tora
Mont Calvari.
DEL BISBAT
•
Diumenge passat sortireni,
Barcelona, cap a Venezuela,
reverends pares Alfred
Rarnon Felip, F. de Hoy41
Antoni Arcas, missioners 4
Cort de Maria, els quals han,.,,
lablert en aquella Reaúlle
una residencia de la seva orla.
Tambd s'han embarca(
Ire alumnos de l'esmentada esa,
gregadó, cap a Colòmbia, i
tres missioners per altres
sinns establertes a l'Autéroa
del Sud.
— Procedent de la seva
idelibeesi es troba a Eta] celtas
el cardenal arquebisbe de Te.
ritgotia.

— Per II. O. del 13 del q
som han estat concedides
pessetes per a les obres deli
temples parroquials de %N
quefa i Salomó.
BISBAT DE VICH
Anib el propòsit de pren
possessiti de la eanongia golf
ha esta!, concedida a la Set/ de
Palma de Mallorca, ha soeit
cap a aquella capital el herir
Antoni Vilaplana Pvre.
— Ha mort a Navarelés
pare del doctor Single pvre., se,
cretari de Carnbra i govern d'a:
quest bisbat.
— A la Casa-Asil per a
cerdots morí la setmana pa,
sada mossèn Pene Piques, fi
de Vilada.
inaugurada: amb tant d'en:
train", que ja comeneävem a
inquietar-nos per la integritat
del /lastre sistema nerviós,
massa sacsejat per emocions
fortes. Conve de tant en tant
un canvi d'ambient i, sobrelot,
plats nous, com aquest.
gueixi la simpàtica AssoriariA,
que fins ara ha tingut la Iniciativa dins aquest ordre de
novela!, l'excellent orientarló.
L'exit assolit dilluns es un le
estimul i creiem que no seria
gens inoportá repetir des
aquest cure la sessió,
l'oren bisades algunes .1- III
caneons i ampliat el pean !,,,:a1
en la segona i terrera part. tri
butant-se al senyor Batalle: b
tranques ovacions.
Bona part tic l'èxit eorrespongue a la senyora Lilly Han,
dler. prals S0113 acompanyanants
intelligents i gratis d'"inten
cié". La seva rompenetracii
amb el cantant és absoluta i
sap vencer airosament les molles difieultats de la seva tasca.
X
OREE() CATALA
S'Ira publicat el programa del
cuneen extraordinari que d
narä l'Orfeó Català, sota ia
recció del mestre En Llu- 311.
diumenge t'ilion!, a la tarda. al Palau de la Músic:i Catalana.
' La //ostra be/te/tierna ,a1:tat coral interpretarit Un programa en el qual lit tenem representad() digna i
les p ostres 1116a preuades ea>

eons populars. Quasi 1. a ä
primera part estä
per cançons harmonitzade pels
mestres Millet, C.umellas Wrez Moya. acahant-se a: :ti
valenta sardana (l'En 31 :era,
"La riostra verema".
La segona part del pt , grama l'omplenen can,:ons Tata
tors estrangers que intel . reta.
rä la sopean senvoreta
arompanyada al 'asilo
per En Baltasar Sarape: , u en
la • tercera part l'Orfeó •1511
Pis
donarä er primera aulu
cors "C.,»rniat del carnest
[res
(IC • Rimsky-Sebindler:
orellets del Paratlis"
det a". d p Ravel, 1 el Dia.ftiesl
de Brudieu "I'lls
rPna 1 t'lat'a', finalitzant
coneart amb e/ gratuitas Cied0
elli la Ilissa del Papa 31arrel,
de Palestrina.
EL . " CANÇONER POPUI,A11"
El Consell Consultiu p e r a
t'Obra del "Catteorter Popular
ileIlitalunya", compliniontaul
l'acoril pites en una de los seves darreres reunions, ti DI
2 1 de novembre visità carpo-.
rativarnent N'Angel A g ulló l
Mir,',, fetit-li remesa d'un ar
listie pergami, obra del
xant senver Figuerolla, ;alar'
din per traes luxoses cohertes,
en el tunal els signants, merebres de l'esmental Consell. tes'
timonien a l'homenatjat set'
efusiu i sincer agraïment per
bravee fet donació de tots r lt
materials raneonistics aplegats
pol seu difunt pare En Marian
A gnit la i Fuster, a la sustIdlt
Obra del "Caneoner Popular a
Catalunya".

DEL

ES JORNADES REIALS D'ITALIA
•mb

ELS AUGUSTOS VIATGERS HAN EMBARCAT A NAPOLS
QUEDAT FERM EL CONVENI DE COMERÇ I NAVEGACIO ITALO-ESPANYOL
31ANIFESTACIONS DEL SECRETARI DE LA CAMBRA DE COMERÇ ITALIANA
La !n'una italiana 1 la poli- 1
tica italo-espanyola

feixisine italiä i el cap del Directori militar espanyol. Havem presenciat un veritable pugilat d'elogis entre tots dos bornes. El general Primo de Rivera, ultra d'haver-se autodefinit en graciós italiä "un Mussolini in piccolo" i hacer declarat
en no menys graciós italiä de "esserd ventilo in Roma per specchiarsi
nell'on. Mussolini come suo modello
notifico", Ita proclaniat en el brindis del convit del Palatt de Vereda
al senyor l ussolini com "rapostolo
delta campagna contro la dissoluzione europea". Definició ultra falaguera a la qual, cavallerosament,
rhernorable Mussolini ha respost assegurant al general Primo de Ricerl que "il di lui governo ha salde
basi in Ispagna" i distribuint, amb
presència del dictador espanyol, una
patent d'incapacitat a les dures responsabilitats del contandament, als
bornes polítics italians de vell tarannà.
El general Primo de Rivera no
ha limitat únicament a les cortesies
verbals la seca férvida adhesió al
feixisme italià. Sinó que fins i tot
ha presidit una sessió del Directori
nacional feixista a Roma, cantant,
runison amb els seus collegues ca
feixisme italians, rhinme "Giovinezza". La solidaritat italo-espanyola en el feixistne ha esdevingut raspecte mes significatiu de la recela
estada a Roma dels governants espan polo.

FI BAl..a.Na; DE LA VISITA
I. "Stanapa", de Tori, publica a
la a va edició de diumenge el segtie: t article:
viatge dels sobirans espanyols
a es pot considerar, iles - del
poni de vista polític, acabat. El rei
ani o ha deixat Roma, declarant,
pe r•:. que hi roman en esperit com
a ri aoneixenea per racollida que hi
sa ;Mama Es, dones, aquest el motne nt propici d'expressar un ludid
sobre aquest esdeveniment i traçarte el relatiu batalle politic. Una primera constatació s'imposa: tot ha
traescorregut feliçment; durant la
presencia a Itälia dels reis d'Espav les manifestacions populars han
estat franques. Pel seu compte el
Govern i la Cort italians han complert perfectament Ilurs deures
d'hospitalitat. Cap incident no ha
pertorbat la presencia de la reial parella damunt la terra italiana.
Des del punt de vista moral, en
CO que reflecteix la cordialitat de les
relacions entre tots dos pobles, els
resultats del viatge han estat falaguers. Des del punt de vista politic,
abob es, com a conseqüència ;mi/redora del viatge respecte a l'eventual
conclusió de nous acords entre tots
dos Estats, el judici ha d'ésser més
reservat. El viatge fou empres i ha
estat presentat per la Premsa ministerial italiana com el comeneatnent d'una nova aliança llatina i
d'una noca política mediterrània. De
consegüent, Es un deure de lleialtat
posar de relleu que si la vinguda a
Italia d'Anfós XIII pot ésser considerada, ádhuc des del pum de vista politic, corn una Hacer destinada
a fructificar, aquesta no ha donat,
durant restada dels reis espanyois
a Roma, resultats tangibles.
La primera i també la mes important manifestació d'aquestes eircunistancies, això és, els brindis de
'bid de gala al Quirinal tingué,
es clar, una cálida tonada de redpreca- simpatia entre Italia i Espata-a, però com a nota política única.nent es dona relogi concebut a la
noca situació creada a tots dos palsos pel nou regim que els governa
i l'expressiö de la coincidencia dels
ieteressos que poden ésser creats per
les circumstäncies que tots dos palsos posseeixen importants colònies
al Sud América. Cap allusió, però,
en els brindis del Quirinal a qües;i0nS diplomàtiques noves i rnenys
a una noca política a la Mediterrània. Es possible que en les converses tingudes entre Anfós XIII i
Víctor Manuel III hom hagi parlat
duna noca orientació en les celacierta politiques i àdhuc que hagi esdevingut alai en les converses entre
el general Primo de Rivera i el ser.;.or Mussolini, per be que aquests
das caps de Govern tinguessin ja
una conversa d'aquest estil al palau
Ciiigi que dura encara no mitja hora. La cosa certa és que cap mani12,iació oficial ni semi-oficial ha tinlloc a Roma que transparenti la
piasibilitat d'una noca, o, si hom vol,
'arara aliança italo-espanyola, ni
:s: -:poc d'una coalició d'interessos
de tots dos Estats a la Mediterráaa.
,r a el cap del Directori militar esaaeyol, observava a propòsit d'aixà
que les directives politiques d'Espaoye són absolutament pacifiques i
que l'actual sistematització de retaives entre les poténcies de la Medeirránia no sera, ara per ara, pertoraada, i de consegüent que ni
rranea. ni Anglaterra no tenen molla per alarmar-se d'un suposat obtedia polític en el viatge dels reis
espanyols. Referint-se a les retacions ami) el Vatica, el general Primo de Rivera negava que pugui ve, per ara, la revisió del concordat
la Santa Seu i Espanya, i aleate el Govern de Madrid no té
ment altres propòsits Mune- que posar l'ordre al país i
la burocracia. Contemporaniaatid a aquestes declaracions del general Primo de Rivera, la Prernsa
aielesa anunciava ami) aquella ticomplaença irónica, que el
a del rei Anfits a Italia no niodeicava la posició d'Espanya respecte a la qüestió de Tánger i que
Italia, cenit adés, continuada exclola de la Conferencia. En resurn,
dones, per més que hom cerqui ni
recerqui en les manifestacions de
oma, cap senyal no trobarà d'un
eand transcendental en la situació
del quadro de la política europea,
Es de suposar, en canvi, que el
t ractat de comen italo-espanyol signat a Madrid la vigilia de la manca
dels sobirans espanyols cap a Itäa seguirá la conclusió d'altres
acords en el terreny econòmic. I que
aquests acords poden considerar-se
cm una possiltle preparado per
1 ona acords cu el terreny politic.
Aix ö, pub, per a resdevenidor.
La cosa Ineameent significativa ha
egat les relmaimmi catre el cap del
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'VISITA A LES RUINES
DE POMPEIA
Pompeia, 28. — A Pompeia
esmorzaren a 'l'Hotel Suts, visitant després les ruines mes
interessants i deteuint-se especialment a les excaNacions
últimantent reailitzadea. S'agrega a la comitiva régia el director de monuments senyor
Fano, el qual anava explicant
als sobirans la significació d'aquelles antigues ruines. La vi-.
sita durä tres hores.
En acomiadar-se el rei donà
les gräeies al senyor Fano i al-

tres alta funcionaria que l'havien acompanyat.
A dos quarts de sis de
tarda, els reis r el seu
ci prengueren el tren que els
havia de conduir a la vall
Pompeia, un es troba el santuari dedicat a la Verge d'aquest nom.
Els reis, el general Primo de
Rivera, els ambaixadors espanyols i altres dignataria del seguici, es traslladaren a peu al
santuari de la Verga de Pompeia.
A . la basílica esperaven a
SS. MM . diversos prelats, elerecia i director; de l'orfenat.
El rector de la bastlica, senyor Celli, en un breo discurs
saludà ele sobirans espanyols.
desitjant pan i prosperitat per
a Espanya i impetrant la benedicció del eel i de la Verge
de Pompeia per a la nació espanyola i els sena sobirans.
A continuació, els orfes entonaren
un cor amb acompanyament de l'orgue.
Terminase els actes religiosos, el
rei, en unió dels ducs d'Aosta i Spoletto, de Primo de Rivera i del seu
seguici, es traslladä a la sacristía,
on després de contemplar els rics
ornaments i objectes sagrats que
posseeix el Santuari estamparen Ilur
signatura eir el llibre destinat als visitants illustres.
Després els sobirans espanyols
comiadaren del rector, senyor Celli,
felicitant-lo pel visible desenrotnament i el satisfactori estat de la ins
titució cuco:llanada a en, i li donaren les gràcies per les atencions tingudes per als monarques.
En abandonar l'orfenat, els reis,
acompanyats dels prínceps italians,
del general Primo de Rivera i de
nombroses personalitats es dirigiren
a restació per tornar a Napols.
En entrar a l'estació tingueren la
sorpresa de trobar-hi Lady Maud
Carnegie, cosilla de la reina Victòria,
i el sen espós lord Carnegie, els
quals, cedint a la invitació dels sobirans, retornaren a Näpols en el
vagó reial.
El tren arriba a Nàpols a les set,
dirigint-se en autor/lábil, vis sobirans,
al Palau.
A la nit, els reis d'Espanya, en
unió del (Me de Spoletto, Primo de
Rivera i distingides personalitats del
seguici reial, assiatiren a un àpat
oled en Ilur honor pels ducs d'Aosta: Duránt l'esmentat apat tingué
lloc . una grandiosa serenata als jardins del palau, dedicada a SS. MM .
Totes les composicions musicals i
cançons que s'interpretaren van planre moltissim ala sobirans, els quals
feren present als duce d'Aosta la seya satisfacció i el seu agraituent per

rhomenatge que seis havia tributas.
—Navas.

DEMANANT UN INDULT
Näpols, 28.—L'advocat defensor
d'un espanyol condemnat a mort ha
dirigit des de Badajoz una conntnicació al rd d'Itàlia, pregant-li que
en aquesta hora d'alegria per als dos
paisos intervingui graciosament
prop del Rei don Anhis, amb' el fi
que sigui commutada la pena a
rinfelig condemnat, el qual te set
El rei d'Espanya lis acollit
la més viva simpatia la intervenció
reial i ha recomanat el cas al sen
Goverta—Havas.
" EL DEBATE" DEMANA UN
DIA DE l'ESTA
Madrid. 28.—"El Debate" advoca perque es tributi a Madrid una
rebuda entusiasta i apoteósica als
Reis a llur tornada d'Italia, i afegeix: •
En realitat, perquè la rebuda als
Reis sigui el que ha d'ésser, i el que
indubtablement vol Madrid que sigui, cal 'tomes que e 1 Govern
ho patrocini i que declari dia de festa el de l'arribada.

d'e-9%110e attletzeii, flan ZII-11.
de aesenthre
Reltd ordre elrettlar.dhipaaant
que s'obri informaeld a f1 que
Cambres de Comerç 1 Indúslela puguin formules per esertt
lotee les allegacions que esttconduents a la defensa de
Hura interesaos, en relació amb
les reformes- projectades per
aqueet.Direetort Militar, amb
núm. 2 de l'article 198 de la
vigent hei d'impost del timbre.
HAN ESTAT DESESTIMADES
LES PETICIONS DELS FABRICANTS DE XICOIRA
La " Gacnta" publica una
Reial ordre desestimant les peticiona formuladas per la Unió
de fabricanta de xicoira d'Espanyst. la part dispositiva-de la
qual diu aixi:
Primer.—Que es desestimi la
pel ich's formulada.
Segon.—Maniteslar als solltcitaids que PI reglament Jr
Einspost no s'oposa a qttP a les
fabriques de xicoira s'elithori
lambí remolalva, sempre que es
fati en campanyes separades o
sigui suspesa en ahsolul
horaciii duna de les diles substancies turnare tittri l'altra, prohibint-se la mesela l'avena (le
portar ia comptabilitat separada i expresar-se a l'etiqueta
deis paqucts la ('lasse de produele que continguin.
'Ferrer. — Que es puhliqui
aquesta ilispositid a la "Gaceta
si, .3Iadrid".
Les pelicions del fahrieants
xicoira (Ten les segilents:
Primera.—Que el nou reglament de l'impost sobre la fabri_
varió (le la xicoira no entrés
vigor fine al 15 de setembre de
l'any actual.

EL CONVENI DE COMERÇ I
NAVEGACIO ITALOESPANVOL
Roma, 28.—El Consell de nimiotres ha aprovat un Decret pel qual
queda en vigor el Conveni de comen i navegació anexe al Protocol
concertat a Madrid el dia 15 de no~Tire entre Itälia i Espanya. —
Hayas.
LA- SORTIDA DE NAPOLS
Bonus. 28.—A dos (luan; de
dues d'aques ..a Virar., els re:s
f2. genera! Prun,) de
Rivera i el aeguiei, luan embareart a bbril del euirassat ".faafrie I" per a torn.tr a Espanya.
Van sisar a bord per acontiadar-los els diles d'Aosta, l'almirall 'l'ami di Revel, el general Espoletto, ei sots-secretari
Constantini en representad()
del ministre d'Afers Estrangers.
el prefeele i l'alcalde de. Näpols
altres personalitats.—Radio.

La reunió del Directori
La reunió del Directori ha acaban
a dos quarts de set.
Sisan aprovat a es noves bases du
la Llei de Reclutament i ha començat
la designació dels delegats governatius en algunes de les regions on han
de fer els seus serveis.
Aquestes designacions s'han fet amb
caràcter definitiu, per be nur no ha
quedat etillestida la combinació perque no s'ha enviat completa la Ilota
de noms. en la qual, segons el general Vallespinosa, hi ha caos i oficials molt prestigiosos.

y

VISITES Al. DIRECTORI
28.—Com de costum , el
mati Ita estat pradig en visites als
generals del Directori.
Amb el general Magaz han conferenciat el director general de Seguretal cl senyor Millan de Friego, i
el contralmirall Andújar.
Amh el general Muslera han conferenciat el director del Timbre i tina
comissió de la Defensa Mercantil Patronal. presidko pel senyor Díaz de
la Cebosa. Aquests visitants han demanat que la prórroga concedida per
a l'aplicació de la reforma de la hei
del Timbre s'amnlii fins a último da
desembre.
El general Casanovas ha visitat el
general Ruiz -del Portal; rencarrea
g at de Gracia i justicia. sen y or Cadalso, al general Vallespinosa; el senyor Maeztu el general encarregat
ilInstrucció pública, senyor Navarro,
i el general Sao el secretari del Directori, coronel Nouvilas.
LA CONCESSIO DE LA LINIA
AERIAt SEVILLA-BUENOS

AIRES
El prcsident inferí del Directori
ofert al director de la Societat Aèria,
senyor loring, i al comandant senyor
Herrera, que en tornar el Rei i el
president efectiu del Dinictori, se signara la concessió de la línia aèria
Sevilla-Buenos Aires.
DISPOSICIONS DE LA GASEIA
Madrid, 28 . —La "Gacela" publies , enlre nitres, les següents
dismsicions:
Reial ordre disposant que,
previ el pagament dels drels
(torres moteta g , el vapor "Nabm", de la matrícula de Barcelona, pugui deificar-se al transport dc mereaderies a bolquena
en règim de cabotat g e en la for.
ma que indica el Deeret del 3
del corrent.

p

Una &Ira disposant que les

pcleg que iteara no slagin

trames al minfeteri d'Instruceld
Pública i Bellos Arta, per elevar a definitives les escolies
groduades creadas provisionalinent, que no Migala antil4a-

'

;

Segona.--Que pugui elaborar-se en una maleixa fitbriea la
xien n ra i la remnalxa.

Torrera.—Our es permeti la
una', dels dile suceedanis.
(Mari a. — Q0 e es fixin en tres
les mPosunis que cansen
dieta ita fahrieants.
Cinquessa.---Gid s s'autoriizi la
venda al del all a 11 fhheiert•
S i sena.—One use, s'obligur a
portar els fahrirants i aasrea-

i

dora els (matra l' bera previndel dit
guts en Eartiele
t»ool, i si un sol Piltre a tenor
tel ~del otr s'aman/panca; i
Setena.---Otir nis aigni falla
real:tino/Mirla el qu .. los dela11 1 sta venuni eaUt i xieoira o
re ino rs tia ;ti ese Ini -les fina a 'n
0
MäXil/lEt
quantitat
grams.
DIMISSIO
Ha dimitit. ami) carácter irrevocable, el dienst general de Sanitat,
el senyor Manuel Martín Salazar.

a

vig,a4itit•tidsla ~m

g

iittebeI-PruPietari de la qual era a la

Li olida aeonaegtd detenlr eh dos
estafadors i convine* els francesos
que' el que ets havien contat era pura binaste.
EL TRACTAT COMERCIAL ES. PAN VOL-ITALIA
-

La' intensificació
de les relacions comercials
El diari madrileny "El Debate" publica una entrevista celebrada a Barcelona amb el doctor Giuseppe Acezo Bonavia, secretari de la Cambra
de Comerç italiana a Espanya.
Aquest senyor ha intervingut en
l'elaborad(' del tractat comercial entre aquestes nacions i diu que nombrosos productes italians sdn exportats a França i Ale.tnanya i aquests
paisos els reexporten a Espanya com
a seus.
A mes a mes. per la frontera francesa ce molt comerç italiä.
Esmenta els articles que Espanya
envía a Italia i d'ara eiMavant s'In
afegirà el vi, can el Govern italiä ha
autoritzat la introducció de 30,00u
hectolitres.
Pel que ia al carbó, encara no está
resolt l'assumpte, perqué l'espan y ol té
menys calories que l'angles i resulta
mes car. Aixti desapareixerä, segons
ha premés En Primo de Rivera, perqué el Directori pensa concedir primes d'exportació.
Creu que s'arribar à a una soluciö
en el comerç d'exportació i dtu que
el tractat de comen; fet recentment
Ira causat bona impressió a lana.
La cláusula mes important es la
que determina la formació de emisorcis ¿exportació. que deserte:fiaran lea
zottes de venda per a cada producció,
la qual cosa evitara una competencia
ruinosa, perque els prens s'estabieixen similars.
Una de les causes que mes han
contribuit a fallunyament dels dos nobles germano ha estat la manca de
comuncacions reettlars i necessiries.
Setmanalment hi ha un servei amb
Cenova suhvencionat. arrlant &e: a
Marsella i que les empreses, per conven'ènc:a, el prolonguen pel seu comnte fins a Barcelona o València. perit
cene regularitat en les dies.
lli ha una lin'a de menys 'mortinte:a en re aque-oa c'utat i Génova.
La reducció mdc tarifes per a v'atces en tin en ner cem. Vet es•at
motiu benef:c*A s per a”,p' : ar les coIIIM I'f , C'013. peró insitfident.
I älia artliesta'qüeció li era ms't
intere..sant. i no sint ncs e s trebtil,
que d d'aemesta &m'Ira I, m realitzat per tal .d u resoldre-la favorable-

nitt "ament
- En Iti liegiede
d'inri, ha tontleunt la desil- lada d'oradors espontanis.
L'ex-regidor senyor García
Cortés ha denianat que es resolgui da petició de 63 velas
contra l'augment de les tarifes
de la Ilum eléctrica, per haverse aonvingut arab l'Ajuntament
que no podre elevar-lla la Companyia mas calle de 80 céntima
el quilovat.
La senyóra Georgina Ferreira ha tractat de 'la proltibici6
de la venda antbulant els dies
festins, la qual cosa posa en
la miséria ~Res dones modestes i perjudica la • classe
obrera. i ca i per laut que es
restableixi restat de coses an-

s

terior.

El senyor Polo de Bernabd
ha dernanat argenta .mesures
contra els propietaria de cases.
El senyor Angel Galarza
formulat diverses peticions de
caraeter local.

Inhabilitació d'un futbolista
La Fedevarió ile Fulhol 11;1
imposat al jugadors Pero Pini110, de Pequip gallee, .su na inhahilitacid per I res, teroporades,
auno motiu de Fagresal al jutge de l i nia senyor Alonso, despri l s del pártit fet a ilashisl dinInenge passal, donant-li sun cop
de peu al pit que el deixit sense
sent il s.
En Pinilla Ita visitat avui les
redaceions dels periódica pregant que es faci constas' que l'agressió al julge .senyor Alonso
Va ésser motivada per un moment d'excitació del qual es
penedeix, assegurant que d'ara
enclavan( dominara les seves
impetuositals. pregant al pnblie,
(Ille el perdoni.

t

Hem nropos at l'essohllment :d'una
comnanyia ' rol; servei el mis in:Miele possible de transnort sie easst•cers i mercaderies. nun siroti </d' enei•mat per tot, das Govern ,S v .s. lnIt'a utel so'nció aeeemsble. 3 1ee trestant. cl Govern i • alii ha co ac, i i it les
cempancies mariimes a conrai e -^r a
upa SubvenciCt ner a 'a qlle estableixt
d s via'ges setmanals a ports copaity, n13.

y

"EL LIBERAL" 1 EL REGIM
FERROVIARI
Madrid, 28.—"El Liberal" examina
somerament les característiques deis
diversos regims per resoldre la qüestiii ferroviaria i arriba a la segiient
conclusió:
Per bit alai, la nota I hei de ferroA n n leSt a5SlaM e e es de grIlt/
carrils que es preten promulgar aviat
t ymkncia, ne en nè ar te ako n nt la er e n-ta Espanya. en la part concernent a
nicPei , i er”‘", Pália sIno (-5 en4
les gratis companyies. batiría d'ésser a rama crhaver =iinr i ntit F- a nea el serarticulada a base del vigent regim
vei directe Cervera a Vemirnlislia.
d'empreses. respectant en la seca esUn abre miau d'a rgea t resehcia és
aüncia les actualst concessions, rica
la comunicació tele g rafica per cd ar
trant a les tarifes la coma:a:ira
que passin pel control francés o anulé,
elasticitat que es requereixin per em- e's clus p atxos entre Italia i Fsnativa.
motllar-les i xifrar-les a cada moment Aixó s'ac a n seg ui r.‘ amh la itnia t ai een harmonia amb les necessitats. dm- grafica amb l'Amér ca esnanvola. Això
peses i carregues del servei i ami/ aviat sera un fet. El catite tocara a
una justa i raonable remuneració del
Mälaga i Cadiz. D'aotte c a man ra el
gran desig de la cammicació directa
capital esmerçat. d'acord atnh el prinitaliana hisnänica entibé es rea'itaara.
cipi que el ferrocarril es hasti par
El nrojecas . penó. anean As mes
si mateix. permetent a les companyies
gran. Un ramal de cable anira a tes
ernetra obligacions a termini major
Azores, on eemunirara PHI a Wester
que el de la concessió.. intensificant la
Union. que té una formidable organitinspecció fiscalitzadara ele l'Eatat
zació de 20 mil ae.encies.
creant apropiar; órgana de coordinaLein'recistat acalla dient cure En
ció i sobirania; tea aixa sense que es
Mus c olini té uns plans vastissims ecoperindinui en el més mínim la inc'enómico i poliiies. i la seca mirada es
pendencia i autonomia que en l'exploperllon g a a Ilunyanies on mes ulls
tació i asistió del negoci han de tenir
les diferents empre s es i sense que no arriben.
Italia te gran part de les seves esl'Estat fac i liti a anuestrs cap recaes
perances posades en Espanva i en la
ni per saldar déficit de les liquidareciprocitat; molt mès asad després
cions anuals que en les indicades condic'ons no hi haurà raé. perquè pro- d'aquest Ratee triomial dels reis.
Espera que tot alai) vingui confiant
anciana ni per a m nores i ampliacions de les actuals lindes en la me- en el nostre trehall i en les destinasura nue vagi requerint el successiu cions immortals de les dues pätries."
augment del tràfec.
La inspecció de les mines
ENCARA L'ENSARRONADA
d'Almadén
DE L'ENTERRAMENT
A PO f i e i na d'In fortnació de la
A la Inspecció de guárdia de la Presidència han facilitat la seDirecció general de Seguretat es va güent nota:
tenir noticia que a l'Hotel Bilbaí ha"Per tal d'evitar (l'ara endavien arrihat dos estrangers, pels
vant versions tendencioses cnrn
quals havia preguntat un individu les publicades fins ara, que pososnitós.
den donar origen a. males listes.personä un agent a l'esmentat pretacions, aquest .Directori
Hotel i es pogué convencer que els constar que lis robra l'informe
dos estrangers havien vingut a Es- subscrit per la Comissió que va
panya atrets per professionals de
designar en el sen dia per insl'estafa de renterrament".
lles mines d'Altnaddi.
Es diuen els dits estrangers Car- peccionar
La mentöria de Pesmentatla
seu
el
47
anys,
i
Mascaren,
de
leo
Comissid inspectora esta sotfill Andreu, de 18, de nacionalitat

a

i

e

-

i

francesa.

El senyor Mascaren. pare, és el
cap de maquinistes del teatre Odeein

de París.
Rebe a la seva residencia unes
cartes, en les quals se li proposava
rescatar certa important quantitat
dipositada en 116c amagad la qual no
podia anar a poder del seu amo perqué aquest es trobava empresonat.
Arribaren a Madrid els senyors
Mascaren; s'estatjaren a l'esmentat
hotel i es posaren en relació amb En
Santa López. de 24 anys, professional de l'estafa de l'"enterrament", i
amb En »en Morales Flores, també professional d'aquesta estafa.
Aquests individus exigiren a fincaut cap de maquinistes de l'Odeon
9,985 puntee coas a dipòsit per
confiar-los el gran meres d'os esta-

mesa a estudi de la potténeia
designada a aquest efeete, i
eorn a eonseqüencia de la dita
Memória, el Directori adoptara
la resolueió que procedeixi, essent, per consegüent, terneraries tota mena tle suposieions."

Una rectificació
del senyor Millán de Priego
El senyor Millatt de Priego
publica una l'otra en els periódica desmentint que la irregularitat conten a pel que fou habilitat de les colnissaries de
Madrid es cometes durant pl
periodo de la sa a actuació
en el lampe que ell exore( el
cerro° de director d'Ordre pú.
bite.

g

y

el pro
Ia meya iii4e-eop6'ét.N.
intidificsició de Iletf . reeere'llefk
un fet, abans, Porser, del'qttiz
boto suposa; piró . dm 'cambia
que s'Itan interpretat errbnia.ment els propòsits del:Dieeetori, car aquest no penan *t'emulad
lar regnes, Binó recontlxer . regions, que siguin vives realitats
de la nació.
Pesaran, certament, raons
històriques, car tenen llar
sernpre que aquest valor faci reviure alguna cosa tangibleque es pugui incorporar a la
vida nacional.
Jst ens Va dir alguna cosa
d'això el general" Primo de Rivera, afegint - que el Directori
no tenia un notubre concret i
determinat de regions, Sitió que
cl mateix podien ésser dotze,
(pus catorze, o diyuit.
Això signifiea que reconeixe,
sis tanteo regiOns coas siguin
les de realitat viva.
MALFACTOR DETINGUT

Una querella per injúries
Els periörlics publiquen una nota
segons la <mal declarat precessat pel suposat delicte d'injúria i
calnmnia En Cels Joaniquet Potts.
La resolucie, ha estnt adoptada en
virtut d'una querella presentada pel
eirector de la Companyia Arrendataria de Tabacs, senyen Francesc
Bastos.
El jutjat exigeix al senyor Joaninuet dues • fiances de moco pessetes, una per obtenir la llibertat provisional i una ultra per assegurar les
responsabilitats de • la causa.
En la mateixa resolucia ;ordena
la recollida del iaacicle origen de la

Navas de Sant 'juman. — Fa dies rondejava aquest terireJ un subjecte perillós que es diu Ferran García Navarrete, el qual la poe temps que va sortir de complir coridemna:
Una pare la de la guàrdia civil vi
intentar detenir-lo i aleshoies el Fertan es va tancar a una caen,
fort Pistola en m5..
EIS 'guärdies van aconseguir obrir
la porta i entrar a la casa, on va in:ciar-se una imita . violenta. El malle ton va ferir a un civil al front i braz
esperre.
Els civi'S van disparar sobre el F.erran García, el qual va resultar ansia
dues ferides .a ('esquena i una a lis
cuixa, sic gravetat.
-OCULTACIO
Alacaut. — A Crevilient s'ha praeticat un aforament de quevMrea harem-se descohert una oeuhació
2.3. 5 quilos 'd'oh.
.S'han• practicat algunes detencions.

'
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UN-ARTICLE DE "LA-EPOCA"
SOBRE POLITICA INTER-

NACIONAL

"La Epoca"- publica un artick de
política internacional, de/ qual en
donem un resuma
Es indubtable, diu, que un dels
tnotius que més ha influit per fer
catire el canceller alemany Stresemanir ba estat la qüestió de la tornada de l'ex-kronprinz.
Reprodueix un artide del corresponsal a Berlin del "Daily Mail",
(Inc diu que Stresemann al teatre
veié cota el públic aplaudia totes les
querella.
marxes militars, la qual cosa sigui-.
ha
mandessenyer
Joaniquet
El
fica. una protesta contra la ingerentat aqucs , a tara que no has ia recia d'estrangers en els negocis intenotificaci5 dc la rescluci3 judiriors . del país.
cial.
Ni la forma del Govern d'AleELS DELEGATS GOVERNAtnanya, afegeix, ni la sera posició
interior, poden ésser indiferents a
TICS
El Directori htt reniés n1 mi- les nacions aliades que teten
nisteri ¿le la Governaeiú els tractat de Versalles.
Cada poble s'organitza d'acord
nonts tinents coronels i ros
mandans designats per ocupar amb les seres tradicious •i nccessiels dirrecs de ddegats gover- tate.
Es intolerable que un tintada par:
na tisis.
Manca hr :sta dele capilans, ii malament del sen pais• estant-ne
Es imperdonable que un cintaque es eran s-K. ilt:tvIlestitla per- lora.
da estranger vulgui formular judiqué romettein el sea centés et cis sobre la nostra politica interior,
ds-s (lea.°
tant mes com major és la seca solLes propaçiandes d'especifics vencia i més dur el seu judici.
Aquesta és la doctrina .de Strel
dueto: !Jai: Gap . ‘ IiiTO- setuann:
Si es aixi cal convenir que
Ion del servei antituberenlús de
és mi honre asseuyat.
la Mancorna:n:11. de Cataiunya,
publica en "El Sol" extens
•
artMe examinan el que passa
;mili les propagandes qtte es
fan per a l'explotació d'espe-

,

.

elides contra la inberculosi per
matges i industrials, i exeita

la sanitat offcial a
supsest assumpte.

rffli'le--:113~131n
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Una estafa a la Sucursal del
Banc de Roma a Tarragona
L'aooderat del Baile de Roma a
Madrid, senyor Frederic Navarro,
ha denunciat al jutjat de guardia
que a la sucursal de resulta/hit Banc
a Tarragona s'Id ha comes una estafa, de la que no és pot precisar encara la quantitat.
Se n'In tingut noticie per un telegrama d'aquella sucursal dirigit a la
central del liarte a Madrid.
•restafador es diu Isaac Romero,
(le 31 anys, cornerciant en cereals,
de Tarragona. El dia 20 va sentir •
ami, la seva familia cap a Quintaliar de la Orden (Miedo).

'

Autoritzacions del Directori
en les incompatibilitats
L'ex-ministre. unirte de Sant Unís,
ha estat atttoritzat pel Directori per
continuar de conseller del* Baile d'Espanya, perquè no se l'ha considerat inC.6 A en el decret srincompatibilitats.
El mateix ha passat amb el sots-secretari senyor Llanos i Tosrnigtia, soisgovernador del Banc Hipotecad.
COMUNICAT OFICIAL DE

GUERRA
Din el conittnicat oficial de
Gsserra que atan. va Alises' ferit
it l'avaneadss la d'Afrstu el caporal del batalló d'Alava En Josep Ruiz Pazos.
En el correu do Malaga sortt
una expediciú de repatriats del
nové Ileuger, formada per dos
oficials, set desees de segona
categoria i 1-15 soldats, i slest
tercer de sapadors amb una ssficial, sis classes i 217 do tropa.
LA FUTURA DIVISIO REGIONAL
El periódte "Informaciones."
din:
senyor bisbe de Giutnt
Retal batet algunos manItesta,

,
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CONDEM
Oviedo.—I...audiencia ha conde/linar a cadena perpetua a Raid Cabal, autor del parricidi comès a Vitòria.
EL COMANDANT AIZUGARAY

coneguda per-s
.-.,,snalitat de la placa ha rehut
Alzocomandant
tusa este( d. del
garay, que fugt fa temps i des,
pres ron condemnat pel Consell
de Guerra i Marina.
La lletra esta datada a Algóg
rin.
INCENDI
La Linia.—Un formidable ing
eendi ha destruit el Kursaal du
Pare.
D'A perdues són molt consi.1
;
derables.
5 EL TEMPORAL DE SEVILLA
MINVA
Sevilla—El temporal ha min..
vot.

De moment han deseparrout
els temors que bi hagin naves
intindneions.
A Bonanza encara dura
tempnea_li anitnalltatz t ekla
narria.twauseitil

'

ASETA LOCAL

a
t.t.trDa
Diteeti6 Mires noticies
.

111 estat detingut per la guàrdia ivil, complint ordres del
jutge instructor del regiment
d'infanteria de Navarra, Sr. Pare Romero, el vel de Torres de
Segre, En Jaume Miarnau Prim,
jutge municipal, el qual ha ingresSat a la presó d'aquesta capital . a disposició d'aquella autora:al militar.
—Per infringir el Reglament
per a la conservació i noticia
de carreteres, han estat donan_
ciats per la guhrdia civil a
l'enginyer cap d'Obres paliques, els veins del poble d'Anglesola Miguel Jordana Argeli 11„Ramon 'Calderó Guasch.
Josep Binefa Pané, Joan Earr.,

Querol, Pan Aignade Altisent
Esteve Berelló Sales.
—Es troben vacante els chrraes de secretani de l'Ajantament de Gosol, depositan i deis
fons municipals do Gern. i recaptador deis fons municipals
de Torreserona i de Naire!). podent sser sollicitals dins el
termini de quince dies.
— Ha mort, a Madrid. Fillastre pintor lleydatä Sr. Manuel
Villegas Brieva. professor
l'Escota d • Arts i Oficis de la
Cort,
SANT ANDREU DE LA BARCA
Homenatge pòstum
• Dissabte, dia 1 de desembre.
la població de Sant Andreu h
la Barca eelebrarä el vuitè aiversani de la mort del que fou
el seu dignissim i zelds rector
mossèn Ciaietä Juanieo. tributant-li mereseut homenatge
pbstum. amb els actas següents:
A lee den,. solemnial missa
'Réquiem' amb ofertori. en el
qiiè es repartiran bonics recordatoris arnb el retrat del difunt.
DespreIg Pe eantarä una absolta
i seguidament. i ata crea alca,
da. sortirh de l'esglesia la fúnebre inanifestació dirigint-se al
cementiri on les despulles del
dif sacerdot erran traellarfarles
a la tomba construida expressament a la capella dc Tesmen•
tat eernenlirl.
L'acte serh prreirlif per 16S
autoritats i Junta de l'home,
nalga.
Lee obres retes al cernentirt
se'in dirigidas per Earquitecte
1n Modest FP11. el qua] ha eahit inierntetar le; aspirar-kifis
la l'actual rector. nicissät Joan
Ltombart. i alt res merares de
la earräquia.
Per enronament te Phomep at ga. el rlitinienge din 2. a do3
guante de rin( se relebrarä en
mcmbria al difunt una N-Pf liada

necrològica. en la que parlaran
el senyor riel ir tot (Ir
mossIn .Toan Playä. el Se.nyn r Antoni Janeana. el senyor
Lltifs Nierilau d'Olwer i el salivo) . Jaume Ravrntds.
La part musical 0 .1arä confia rla a diversos eminents pianisteg,

Els artes prometen veure's
molt enncorrrgule.
'rota la pohlarid i g ran nom•bre (l'admirador; i amies
clifimi col-laboraran ara llar
prrsi> nria i fervor a augmentar
la solemnital de l'hornenatge.
VALLS

Benedicció -:- La Cambra de
Altres noticies
Comer.?
• Dtuni et i ge. a les quatre la
tarda. tingue flor, a resglesia
parroquia! de Sant Joan. la be_
nerlier«, de la nova campana,
donada por la generosa .senyora
Tecla Roig, vidua d'En Racimo
Mascó. L'Ernm. cardenal de
Tarragona drlegh al doctor Sabale per beneir-la. Actuaren de
padrins els esposos Josep Maria Barran i Elena Compte.
Després de l'arde PAjuntament. alinee autoritats i Firmasa. l'oren obsequials amb un
luna a casa del senyrir arxiprest. Tole ele parhonents que
es pronuneiaren Irr foren en
català, com cal.
Aquests dies la Cambra (le
ORInerr; ha dirigia una cornunicaci6 als industrials i comerManis, perqub es n'africana degudament.
A la secretaria de la ‘Cambra
esmentada slan registra' ja
botes d'ara anee per la quantitat de 15.000 pessetes.
— L'actual vicari de Sant
Joan. doctor Francesc Rovira,
ha estat nornenat vicari (le Cornudella. Per substituir-lo ha
estat designat el Itvnd. Andreu
Massagué.
— La germandat de Cristalres (le la parròquia de Sant
Joan ha celebrat reunió general per tal (le cercar els cabals
necessaris per portar a bon fi
lles obres de l'altar de Sant Peregri, de la capella deis Dolors.
La Junta proposava als germana l'acceptació d'un tal! de
25 pessetes cada u. Per unaniMitat aquests acordaren que l'aportació personal fos de 50 peslatee.
— l eompatrici i eminent
Weier benyor Francesc Ottlotre

i t1Ier ha estat distingit pel Govern de la venta República amb,
la eondeeoracid "Les Palmes,
d'Oficial d'Instrucció Pública":
• .
MASNOU
Centre de Cultura
En aquesta vila, de mol'. de
temps ençà, cernida cine hi passi un vent que cridi sang nova..
Es l'esperit d'una agrupació
jovent que vol 1 egener4r-se i•
regenerar els nitres jovents de
la localilat.
Segons sembla aquest novell
jovent es profusa constituir un
Centre de Cultura, on es donaran lliçons dc gramàtica catalana i cursets d'Història de Catalunya.
Feliciten) coralment aquest
jovent. i que Den els acompanyi en aquesta obra regeneradora, que tant de falla fa en
aquesta vila.
ARENYS DE MUNT

Novenari
Crim
Dissable passat, cap a les set
del vespre, os desearoillO un
succes sagnant al venial d'aquesta vila. denominat Subirans.
A la casa coneguda per Can
Janet vivia una familia composta de marit, mullen, un nen
de tres anys i una germana del
marit.
Segons diuen, les diferències
de caràcter i recels de familia,
i mes que això sens dubte la
pobresa mental, feien que sovint
tinguessin fortes baralles.
Dissabte, en tina d'aquestes
lamentables sessions, la dona
arremete furiosament contra el
seu espós amb una destral, ferint-lo molt greument, i després contra la seva cayada,
donant-li dues destralades amb
tan mala fortuna, que la infeliç caigue monta instant àniament.
Forces del sometent van detenir l'agressora.
- Durant la setmana passada tingué Ihre, a l'església parroquial, el novenari en sufragi
de les änirnes que se celebra
eada any ara molla concurrCncia (le fidels, si be enguany ha
estat extraordinària. degut seas
date a la paraula encisadora i
fervent del predicador, un missioner del monestir de Banyoles.
SABADELL
El cas dol cap de policia
Al voltant del processament
del cap de policia d'aquesta
eiutat, han corregut noticies
realment esparveradores per
les pàgines deis diaris cornaci premsa recals
gional '• '•"'" fent-se l'esmentai ras molt mes greu i
complicat del que' segons . sernbla es en realitat.
No volem dir , res del processament ni de les causes, ni de
les conseqiiimeies que pagina
derivar-se'n, perquie no és pas
hora . oportuna aquesta, però si
que devern remitir uns míos
que cremem encertadissims del
"Diari de Sabadell", els quals
sofs-emivin) amb la majar huna fe.
El "Diari

de • Sabadell" As,
per a misal res, Ennie diari que
ha pres una helle actitud en
aquesta qüestiA, adophint una
posiciií . justa i crimpletament

desapassionada. El diari estalud al ha publicat una nota
en la qual, planyent-se de la
.facilitat de córrer i transformar-se segons quina mena i le
noticies, reeornana que es tingui emi . rafe, » del referit processament uit eriteri , per ara.
d'alielenrionisme en quant a
judicar tete i a prendre aelilude parlien tlars. esperant que
legalment sigui la qiiestió resolfa per qui haurit d'ésser-ho
i deixant per aleshores el tnrhi (melasen la set-a.
Realment essent una girasli.) (me en esla eneara fallada

oficialment. premalar iiventurar-se prnpala111 liii ícios o
exposant trit cris. nus s que nuAs
SC11SP poder tenir prou elements de judici per deeattl ars
se a una o altra banda.
TERRASSA
Curset
Altres
Donatlu
noticies
Na Franeisea Molgosa, vidua
d'En Francesc Ayitirriel), ha fet,
Un donatin de 2,500 pesseIcs
destinarles a la Junta Cen:ral
d'Auxilis.
— Ignorant l'Alcalina d'aquest a ciut al un sigui Joan
Gonzhlez Sinlolt. os fa tintine.
perquie n 11 set] poupixe_
ment, que per la Direeriii general del Denle i Clesses Passives ha estat imposat a favor
SKI 1111 gin • postal importan/
9910 pessetes, pagable a l'Ad _
ministraeiú de Correos (raquesta ciutat, i que ha de presenlar - se a la secretaria de l'Ajuntament a subseriure un do.
curnent relacionat amb el dit
gir.
— Durant la primera quinsena d'aquest mes o'han solu-

Sants diMitiSadurtd, bisbe i mártir; Blei 1. 1)sanetre, màrtirs, i Santa ¡Iluminada, verge.
Diumene vinent, dia 2 de desembre, els estudiants d'Esquema Catalana portaran flors a la tomba d'En
Francesc Layret, en el tercer aniversari del seu assassinat.
Es prega als que vulguin adherirse a aquesta homenatge, que a dos
quarts d'onze del mati facin cap a
la porta principal del Cementiri Nou
(Can Tunis).

Rebaixes fins

al

30

erislalleries
ESTUFES DE PETROLI BARAT
Cristalleria Esteva, R. Catalunya, 85
En Vaixelles i

RESTAURANT BOYAL
8aI6 de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4
de 8, i dinar a l'americana, de
9 c fi.
Antoni Gamo Borja, de co anys,
fou agredit a la Rambla de Canaletes per mis desconeguts, els quals
Ii produiren una feriel acontusa a la
regid mastoidal esquerra. Els agressors fugiren, essent detinguts dos
d'ells, deis quals s'ignora els notes.

carrer del Marquis del Duero a la
placa d'Antoni López i a la Via
Laietana, des de la dita placa a la
d'Urquinaona.
Malgrat d'aquesta ordre, els particulars i corporacions que vagin a
rebre els sobirans podran utilitzar
la Via Laietana i el Passeig de Colomh, havent de deixar els vehicles
al dit Passeig (tocant als molls)
abans d 'arribar a la Porta de la Pan.
Els que no vulguin anar pel passcig
de Colom!) llaman de passar pel carrer del Marqués del Duero, car les
Rambles, aisd les vores del monument a Colomb, citaran ocupades
per forces de l'exércit.
La comitiva regia citara tonelada
pel cotxe del senyor governador, el
colza a la Granel Dotunont de la
ciutat, que ocuparan SS. 15111. i l'alcalde. i els cotxes formats pel seguici reial i l'Ajuntament en corporacid. Els cotxes que vulguin anar
la recepció es dirigiraq per les Rambles i carrer de Ferran a les Cases Consistorials.
Els cotxes de particulars que vagin a la recepció s'esperaran a les
següents places: Nova, de l'Angel,
del Rei. de Berenguer el Gran , a
la Via Laietana i als carrers que
donen."

ICULIEGIALS!"

CalefacciO ideal
Un trarnvia de circunvalacid,
Passeig d'Isabel II envestí u/1 automòbil. al qual llanca sobre un paf
de l'electricitat. El pal caigué i destruí una barraca de cirabotes que hi
havia. L'automòbil queda completament avariat. No hi hagueren desgracies personals.
Model 1924: Exposl-

BilIC K ció: P. Letamendl, 17
JOIES VILANOVA

despatx del Passatge Balitó s'adonaren que la porta baria estat forcejada. Es India a mancar una maquina d'escriure.

1

Podeu comprar calçat completament de frano. Esplimdld Bazar. 71, Salmer6n, 71
EL PAPER DE FUMAR

es el que haveu d'usar, per la
seva excellent qualitat.

.

EL RESULTAT D'UN EXPEDIENT
El jutjat ha trames a l'alcaldia el
resultat de l'expedient governatiu instruit per falsificad() de cèdules.
SIca comprovat que al carrer del
Carme hi baria una agencia que les
falsificava un/jai/volt la prima de lo
pessetes.
‚(Inc a la matinada es mad i,' nn
incendi en una fábrica de caixes
(l'embalar del carrvr de Cbrsega.
leim stifocat al cap de mitja hora.
Es calcula que les pèrelues rugen
a unes nou 1101 pessetes.
_Tosen Martí. de 00 anys, es troba ya prop de Les Planes i tingue
un atar. En estat gran fon traslladat al seu domicili.
EL TRANSIT I 1.A VINGUDA

DELS MONARQUES
Slan donat les següents disposicions generals per al transa rodat
Irr als particulars i corporacions
(me vagitt . a reine a SS. al M. i a la
recepció que se celebrara a rAjuntament:
"Des de les non del inati fins elesmes de la revista militar quedará interromput el transa al Passeig de
Colomb (toles dos costats ). (les ded

(-natal, amistosament, davant la
unl a local de Reformes Soquinze pel Mions presentados per all res !ante obrers.
- Dissalit passat reamar.,
gue el elmanari huntorislie "EA
Xerraire", el (mal ha passat
tres anys sense publicar-se.
---- !tegua molt d'entusiasme
entre ele NOPIS del Clith Pire-

nene per assislir a les elasses
dt catala que aquesta' entiltit
organitza, secundan!. aixt Vidtra

nitti'tlt'( P/11p11 , Sa pPI "Comili.
per la !lengua catalana", de

Ba 'Tetona.
— La IMItPiXil entina prepara per al vinent diumenge, die
2. la segiient (•xeursió:
Can Torres, Castellasses, Canal Grau, Arenes, Font. deis Sabalds, Sant Feliu, Giraba)) i Can
SOIO del Reeó.
Sort ida, a les cine del mati.
Preparatòria: Dia 39 de novembro.
Vocal, Pera Palet.

Josep Costa ha denunciat un
subjeete, que ha dcsaparegut. i al qual
Ida remesa de pells per valor de nou
mil pessetes. rebent del ¿enunciat unes
lletres que han estat protestades per
uit haver-les pagades.

AVUI - TARDA - AVUI
des de dos quarts de quatre,
COLOSSAL PROGRAMA DE VARIETES
CHEUTO
AMALIA PALAU
BONETTI - A. RUBIO

San grä 71.2.4.1:` !boyeros
MULTES

BUTACA 1

-

Ronda de Sant Pera, 7
Plaga de Sta. Anna,

9

Tapinerla, 33

Hules e Impermeables
Rosich, S. A.

ENTRADA LLIURE

trenyiment

VISITES A l'ALCALDE

Dia 6 de desembre. Gran esdeveniment artistic. Reaparició
a Barcelona del •f aniús i aplatidit artista

Ahir visitaren al scnyor alcalde l'exsenador senyen Emili Julie i els cònsols d'Hongria. Bélgica i Suïssa.

PROVEIMENTS

EA RC E L. O NA
ELS INDUSTRIALS DEL CARRER "FERNANDO"
Entre els industrials del cerner
"Fernando" Id ha la idea (le deixar
illuminats els aparadors de Ilurs estaldiments la nit que don Anfós i donya Victòria es traslladin ah Lictm
per a la fundó de gala, palesant aixi
que res ha perdut aquel' carrer del
set/ antic esplendor.

BABIs Rda. Sant Per& 18
GARANTITS EL LOU VRE
A les cases deis senyors es beu el
Chatep-Sors, etiqueta venta, sec.
Alta al migdia fou cm-at al
pensari del Fobia Nou Lluis Mallol,
d'amputació de dits de la ma esguerra, que es prueluí treballant
una fábrica del carrer de l'ere IV.

PURE PERMANVER
doneu-lo als vostres fills i els
guardareu de Pescrofulisme.
joana Pérez Fernández. que venia
raje-% i /datan s sense permis al carrer de Calábria fou concluida a la
delegad() de p ‘ dicia. després d'haver-se insolentat ami els guardias
municipals i <llaves fet un gran esc'indo'. Es comprovä, ele mes a mes,
que ni els pesos ni les balances que
usara eren afinats.

pARAIGUES Ferr ä n,
BIOMBOS

C

Aquesta Comissió, en lä seca Cancera junta. examina una instancia de
la Societat de Venedors d'Qus "Nova I3arcelonina", demanant que noreís es multi la tinença d'ous avariats
destinats a la venda i no la que existeix a les caixes acabades d'arribar.
També n'estudia una de la Unid
i'Ettipleats d'Escorxadors", demanant
que la "oca" pcdria ésser supriMda,
augmentant-se el sou diari del matadors. La instancia passä a la Comissió d'Hisenda perquè cerqui la compensació a la "oca".
Es formula una moció perquè les
oficinas tiútiques informin respecte
los reparaci(sis i reformes que siguin
Inés indispensables per al funcionament de 1 . 1-..scorxador de Sarria.
SURHASTA AJORNADA
Amb motilt de la visita deis sobirans
espanyols, el senyor alcakc ha disposat que la subbasta dels llocs eacants
als mercats, WIC baria de tcnir
dissabte al Saló del Consistori, s'ajorni fins dimarts que ve.
A l'A g rupacid Fotogràfica de Catalitnya. carrer d'Aribau. 21. entresol,
quedat installat un laboratori fotogratic, el qual queda a disposició dels
senyors socis d'aquella entitat.' que podran utilitzar-lo tots els dies fciners,
i oc deu
de set a non de la
a dotze de la nit. •
--Dissabte que ve l'Agrupació Excursionista Júpiter realitzara una visita a les obres del Gran Metropolità
de Barcelona.
Sortida, a dos quarts de (lcu de la
nit, del set/ Casal. per trohar-se a les
Ir davant de l'Hotel Bristol.

14. Casa

1- A P F.

s

A la sessió privada que l'Acadèmia

Calasäncia celebrara el propvinent dissabte. dia 1. a les set del vespre, l'acadéunic supernumerari Fu Francesc
Ribelles dmiara una conferència sobre
el tema "Concepte filosófic de Finitud".
Es de hon gust arlocnac,‘
les sonyoroi.: nIs sous vesl ils i

amb adornaments que la
moda imposs. 1.0e nostres ll..gidoros ¡robaran ult selorto as sorlit rl l'acreditada casa Panadita 1 Carbó. Carme núm. IC).
Teli . Ion 5 399 A.
OFICINES TRASLLADADES
En algunas conductores ha estat nital del Palau de la Generalitat al Gocen/ civil l'arxiu de la mcccii de comptes numicinals de la Diputad& en
compliment d'una recela disposició
governativa.

PastiHes Laxants Prats

,

ESTUFFS

g as

earli 3. bra sers,,
ealorífers. ele. Gran assorld.
Llorens lins. Rambla de les

SACHA.GOUDINE
i estrena de tres grane quadros
Dissabte vinent, a dos quarts de dues de la matinada:
AL CABARET DEL PALACE. GRANDIOSA FUMA
CHELITO
prenent-hi part el fam(1, i indiscutible rei de la Matxitxa
Brasilera
BUENO MACHADO
i totes le s artistes de PALACE-REVUE

EXPOSICIO INTERNACIONAL
DEL 510BLE
"En la nostra (farrera visita a
l'Exposició del Mobte,
reta m'asió d'admirar allib d e
-talunespädico
tapissos (runa de les cases n'a,
importante del mónita Cardinal
Ilactortl, C.° Lbl. Lottdcos,
fabrican! S i CX11011;1410rS. StaIld's
e, I.
i (17.
AquesIs tapissos. tots d'un
nun

gust 1viiiiisil, sdn imporlats dire(tament de Pärsia,
No lossiii niCs.

p renen puuslille
TRES

Rumba anglesa, Rumba francesa, Rumba espanyola, etc.

CRONICA JUDICIARIA
AUDIENCIA PROVINCIAL

VISTA DE CAUSES
A la Secció primera ha comparegin Manuel Garcia ela la Cruz. acusat d'un delicte de furt de madeixes
i mocadors (le seda per valor de
5.920 pessetes. El Manuel i una amiga, Roser Bertran Franquee, va
vendre a baix preu a Pasqual Barbera Llopis els generes sostrets, dels
quals van esser recobrats una part.
El fiscal va dematur per al Garcia tres anys, sis mesos i vint-i-un
dies de presidi correccional i per a
In Roser Bertran i Pasqual Barbera
dos mesos i un dia d'arrest a cada
Un.

Davant de la Seccid segona s'Int
presentat Antoni Torres Puig, acusat d'unes lesions. El fiscal ha sollicitat que se'l castigues a dos memos
i un die d'arrest major i a quaranta
quatre pessetes d'indemnització.
El fiscal a la Secció tercera ha interessat la imposició de la multa n le
125 pessetes al carreter Joan alurt
Santainaria, (Inc menant un carro va
atropellar a Miguel Rufiado, cansant-li lesions de les que va curar
dies.
als
ASSENYALAMENTS PER A

AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala KM/ene.—Audiencia. Exectitiu. Teresa Vallmitjana contra _fuste
i Ballús.
Sala segona.—Concepcid. alabaquzintia. Companyia Ferrocarrils at.
S. A. contra Productes Guilette.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera.—Drassanes. Furt.
Processada, Maria Gorritz.
Seccid segona.—Sabadell. Tinença
(l'armes. Joan Albs. Oral.
Secció tercera.—Hospital. Homicitli contra Andreu Garcia.
Secció (marta. — Terrassa. Dos
orals, per abort i expendicid de ballets falsos.
n••••n•••n•••••••••••n•••n••••

CAMISERIA
SA NS

Flors, 30.

ri

RALS CAPSA

huerta, 32
Gran assorül en cubres
•2111nnn111MINIMICMI

. «Mi

EIS ACTES DE 1.A CREU
ROJA ESPANYOLA A
BARCELONA
Aprofitant el pas per la nostra theta de donya Victbria Eugenia, la
Creu Roja Espanyola celebrara diversos acude, entre ele quals figura
la inauguració d'un hospital.
A aquest fi han arribat el president i secretari ,le la Metal/ció, senyors marqués de Ribera i de la
Hoz, respectivament.

"QUIMERA DE ORO". — Sabe)
de

moda "MARYCEL"

CAPIT01, DE DENUNCIES
Ila estat detingut Ferran Arboles,
actisat per Josep Mir Vives ¡ jame
Soteras. d'ho ye': cobrat factlares i estafat gaeres per valor de 3 110 pes- Teresa Menor ha denunciat que
del seu Oumicill de la Placa del Rd. 4,
li han snstret diners i robes per valor

de 175 pessetes.
— Ha natal detingut Josep Antoni
Camps per haver amenaçat de mort

113

en i8 grans quadros - 200 vestits nous, 200
85 artistes, 85. - 10 decoracions noves de Ros i Orlen, 10.
Grandiós i original apoteosi
Actuará de fi de festa la genial estrella de varietés
CHEUTO
NOU REPERTORI - LUXOS DECORAT

Gelatina MADROÑO cura res-

LA COMISSIO MUNICIPAL DE

UNA

PALACE-REVUE

la

CASA ROSICH

e

VELL 1 NOU

JOIES, VERITABLE OCASIO
1 objectes usats de totes ahuses. Preu fix, Tallers, núm. 41

Dimarts passat s'inaugur à a
joieria d'En Joan Valentí, del
Passeig de Gracia, 84, una exposició-venda de perlas, collars
de perlas, brillants 1 joies, que
és molt notable.
La riquesa cixtraordinäria i el
bon gust de les joles 1 pedrerla
esposadas crldaren l'atenció de
l'elegant concurrencia que ompila els salons de la joieria Valentl.

SUPERIORS

011

PESSETA
CONSUMACIÓ
Nif. a les den: 15 representaci() de grandiós EXITA8

L'Alcaldia ha imposat una emita
de so pessetes als amos de les &dignes número 68 de la Riera de Sant
Miguel, i del carrer del Congost, 47.
Al primer per no barer fet la neteja
a la 'tonga i pati i per no haver posat
l'estable en conelicions Ingiéniques ; al
segon per criar porcs i aus de corral.

PERMAN VER
en paquels; puresa garantida.

IMPERMEABLES

IJ

ma

50 BELLISSIMES ARTISTES, 50

OPTICA ECONOM1CA — Arca, 3

Diprisit Passeig de Colora, 2.
Teléfon 2826 A.

une

Mili-, en miar a obrir la porta d'un

amb un ganivet, a la muntanya de
Montjuich, a Francesc Garcia.

Dernanen a tots els colmados
Galleta milita.

CAPES

ESTUFA J. M. B.
València. 346. Teléfon 747 S. P.
Beguda saludable) tan LA GARZA.

PRII2CCÁLP.ALA.Ce
ENTRADA LLIURE

LAVABOS -BANYERES

ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES, etc

JAUME SAURET
PELAYO, 7 —•

lid) ,

'

dIldl

"ELS POETES D'ARA^
Collreció dantologies dirigida
— por —

ha

CC

nr

TOMAS °ARCES

Volums publicats:
1.—_Josep Pijoan. Tria i prb,

Ji

Tomàs Garcés.
2.—Crementina Arderiu. Próle r. de J. M. Capdevila.
'3.--Jorin Alcover. Pròleg de
Caries !liba.
4.--Jose1) Carner. Pròleg d'alexandre Plana5.—J. M. de Sagarra. Tria i
prideg de Tornits Garcés.
6.—.1. Salvat-Papasseit.
leg ele .T. M. Junoy7.—•.I. M. López-Picó. Pròleg
de Garles Riba.
8.—Marian Manent. Tria I
pròleg de Tomäs Carees.
leg

de

Cada dissabte un volum
Cada volum 075 pessetes
Dissabte sal raid
J- S. PONS

Les millors poesies del gran
poeta rossellonès, amb umi
leg de
de Carles Soldevila

La fundó de gala al

Liceu
QUE S'HAN FET LES

LOCALITATS?
El Yoticiero d'anit missäda
la nota que traduim a continuaci:
"El senyen marqués de Foronda ere

prega de fer constar que di na té cap
intervenció en les localitats .de m'eferència per a la funció de gala al Liceu i de les quals disposa 1 Ese
presa.
"Alguns senvers es lamenten se
no els sigui possibIe adquirir 11.,.ire
o altres loca ats per a la fundó rebl
ni a l'administracid del Liceu ni a a?
centre oficial. mentre alguns intheidut
en plena Rambla estan oferint llotges
butaques a preus verament fandosas
"Aquests individus. que. indubtablement. obtenen un bon hendid ata b
fundó de gala en honor deis reis. taah
be, es dediquen a visi an e.s
de les persenet acabalades. oferint-lcs
localitats mitjaneant quantitats que 3..)
tothom pot pagar.
"Ignoren' qui te la culpa d,- tat
ami. que resulta un veritable I
privará a melles distingides farniEes
d'assistir a la fundó."

IPOTEQU ES
L. MERCADER

H

Con-pra-Venda-Finques

Pelayo, 56, 2 0n. •
D'I I

a1

ABRIGUETS
s de 5i95 p s.

de

ie

pocs dies els trobareu a la CASA NEXAOHL
que és on es fabriquen.
Central: Portaferrissa, 16.
Sucursal: Consell de Gent,
339 (entre P. de Grácil 1
R. de Catalunya)
sois per

C
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VETLLADA DEL DIMARTS
pimarts s'efectua al Teatre Esperan:anejada vetllada pugilistica,
we del combat que, a vuit rounds
tres minuts, havien de fer Pece
Stevenson.
j
Aque,la vetllada cotnenea amb un
a quatre rounds entre els joK,sadors James i Diägenes, els
!3 icen un combat moltmogut i
vencent En James per putues.
A reatinuació entraren al ring els
satie .‘ Momia() i Ohm. dels quals,
pliS de quatre rounds durissitus,
declarat vencedor, per punts, el
ore, malgrat que aquest llagues
coni , atre amb una sola mis. per tela dreta ressentida. ja des c*.els
cops que es repartiren en co,,:te. el combas.
...luAlment Migué Ilse el de sis
exis. entre Gómez i Villanueva.
combas no ens palesis cap
¡3 usa que la bona pasta d'encat,e formidable d'En Gómez, i una
ot ee. gairebé infantivola, cel seta
tar, el qual. no obstant, collocä
iens directes i crochets durant
..11, essent declaras vencedor
en mig d ' una fenomenal
:esta del públic. malgrat que els
ligits creieren tuolt encertat el
de combas estupend. Ferrand i
,57egat exhibiren tosa Ilur ciencia
t hle‘a. durant sis rounds plens d'ind'emoció. Ferrand placa bona
ferms erochets. esquivant
-tria i essent igualntent corpel seu durissim contrincant,
amb tot i els seus esiorços
pas a avantatjar ei seu conce segons abans de finir
eie Eabregat toca un cop baix. que
tinzue conseqüencies. essent declavencedor Ferrand per punts.
ftialment %harem Sisen i StevenSiez. com en el seu anterior com.'avant Alberich, en:ara la tàctica
7 fatigan: paulatinament al seu
:ni. el qua!. al tercer round, ja
representava cap perill.
cl just comeneas el quart assalt,
a sera un crochet precie al mentó,
y:7 le. d. al sen contrari per nou
repetint el mateix cop (Mes
mes, acabant amb el 5eu con-. el qual. mostrant un coratge
ind, intenta novament aixecaressent aterrat una altra regada.
precisat l'àrbitre a parar el
hat. deeut a l'estat deplorable en
es trohava Stevenson.
arhitratge ana a arree del trio ee
Casanovas. Munich i Rizzo,
oui t s actuaren molt b1i i encerittaent.

NOU CAMP DE L'EUROPA
Aiiir, a la tarda, hacia de tenle lloc
lauguració del nou camp de joc
Cercle campió amb un partit enels seus primer i segons equipe,
iii la situació del terreny ho priva,
m y,' de les darreres pluges.
Inh tot , el camp fou visitat per , eeillants re la Federació. Collegi
?rletres i Prensa esportiva. als
eels ‚els féu l'honor donant-los tela
sra d' e xplicacions respecte de la si.r , i) de les obres.
Ft is invitats foren obsequiase desss antb un esplèndid lunch. en el
t! reuma la mes franca cordialitat.

Felicitem per tal motiu el C. Deportiu Europa, per haver aconseguit
els seus lloables propnsits ell :9.91:5truir el terreny de joc, que alti:, en

ta hulla, ti F. C ällanlletkálts
de la tarda han estat eleporters de Z
da beneds. L'itnic gol tue è ~real;
l'entri en Molas, d'una senda pat...
nifica d'en So er.
Formaren l'equip vencedor: Grivé,
Mas, Caballeria, Puig. Godayot Gil,

l'arbitre assenyala free-kik contra cl
Tàrrega. però, deixant-se dominar pel
oíd) le. accedeix tirar penal en lloc
free-kik eo que fa que s'origini una
forta discussió entre els jugadors, ärhitre i que dura almea mommts. I. arbitre suspen el partit, seg ops e 1 sha. per desobediencia dels
jugailors del Tàrrega, guau mancaven
dos mime s per acabar la primera part.
I. ärhi • re, senyor Herster, desencertadissim en la majoria dels selle falls.
A última hora sisan quedat a Lleyda el president i el capita del Tärrega per tal sforrihar a un acord amb
el Joventut i l'arbitre.
-Partits ccItlra s a Tärrega:
Al mati, de eannionat (Miami s):
el Fortuna guanya ele Tranquils; per
4 a o.
A la tarda (tainhé infantils) t el
Casals i Colossals empaten a 1 gol.
Tanihe se celebra ni, partit otnistós
entre el reserva del Tarrega i el input
equip del Terror, empatant a 2 go s.

caràcter intim s'havia einaudurar.
EL PARTIT EUROPABARCELONA
Posats d'acote( els dos cercles Barcelona-Europa respecte del partit
Campionat que han de jugar diumenge. ha quedat fixat per a la seva celebració el catnp del Barcelona (Les
Corte),
TENNIS
Avui. dijous. a les set eç la tarda.
acaba el termini d'inscripció per al
Concurs de classificació organitzat pel
Barcelona Lawn-Tennis Club. i a confinanció es proccdirä, al local social,
al sorteig de les inscripcions.
Sósu molies les rebudes. eit que ia
preveure l'èxit que tindrit la prova,
comptant-se entre els inscrits a Sindreu, Morales. Andreu, Sagnier, Soler
Coll, Riera, Surribas, Tarruella, Ileberg, Olano, etc.
EXCURSIONISME
El Centre Excursionista "Rodamón"
ha organitzat les segitents excursions:
Di,a 1.-Al Montseny. Itinerari: La
Garriga. Samalús, Coll ee la Batalla,
El Mojó, Pla de la Llacuna, Vallfornés. Cànoves i Cardeden.
Dia 4.-Al 11Iontnegre. Itinerari:
Hostalric Santuari de la Serra. Turó
de 11lontgrós, ['tallen de la Roca Rossa. Puig d'Orsa y inya. Orsavinya. Collet de Termes Blancs i Calella.
si • •
Al Centre Excursionista Barceloni
a y /ti dijoue, a lee deu Ge la vetlla, per
la Secció de Fotografia. es projectarà
la cinquena sitie de positives d'art. a
cärrec del conegut excursionista i fotägrai Freelerc juandö.
La Secció de Muntanya ha organitzat per al proper ditnnenge. una
excursió al Montserrat, sota elsegüent itinerari: Monistrol. iont ic les
Guilletunes. Monestir. Sant Jeroni,
canal i ermita de Santa Cecilia i drecera de l'Angel.
La Secció per a Infant s efectuara
diumen g e la cinquena sortida and) una
excursió circular al Turó (le l'Ermita. It'ne r ari: Sant Andreu. Collblanch,
boot Putlerna. co y a Na Guilleuma, iota
del Ferro, Can Coll i Montcada.

DE FORA
TARREGA
Ditimenge el Tarrega F. C. alta a
celebrar un partit sl, campi o nat al
camp del. Joventut. (le Lleyda. Era un
partit que despertava rnolt d'interes
per esser cl Joventut un dgs
aspirants a campió de la provincia. El
Tärrega arta:1g cr is el sen primer
equip menys en Ribot. que fou sub s
-tiupernPoI.dlsva1
començar el partit ¡tienen desconceetate ambdós handols. perä a mesura
que avanea la primtra part es (lesenrotla un joc segur que fa esperar
un bell i disputas encontre. El Tal-rega fa diverses arraticades, que salva
el portee contrari amb èxit. i en una
(l'elles el Joventut és castigat atnI) frenkik. que sisas per en Güell aconsegui
el primer i únic gol d'un xut rae i
electas. En una avançada del Joventut,

Pujol, Barben, Molas, Soler, Ros,
Encertadament. arbitrà en Camps.
STA. COLOM* DI CI RAMANET
Diumenge tingué lloc el partit en
honor del defensa del F. C. Garriga,
en Boté, que es lesionà en un passat

ARENYS DE MAR
Diumenge al mati, al camp de la
U. E. Arenes, jugaren el scgon ss f antil d'aquest cercle contra una selecciá
infantil mataronina, vencent els locals,
per 6 gols a O.
Sohresortiren dels locals Torrentó,
,Vsina. Iglesias i Colomer.
L'arbitre. senyor Roig, be.
-A !a tarda al mateix camp jugaren
el primer (mitin local contra el C. D.
Hércules, vencent els primers, per 8
gols a 3.
A les ordres del senyor Lorente s'aliniaren ele equips en la segiient foema:
U. E. Arenes. - llsisitez, Vi'ar, Alsine, So ler. Rovira 1, Tapias, Bellsolell. Llores. Gimeno. Vda.
C. D. Hércules. - Mil-. Perico. Mi.
re), Guisad. Verges. Olear, Cupió, Estel. Rubia 1, Rubio II. Lladós.
Pies moments després de començat
el partit, f ou tirada una córner contra
els forasters. que en Tapies aproiitä
per marcar el primer gol sie's
Una desorientació a la davantera forastera dona lloc a una fulminant arrancada dels nostres, incorrent els
Hércules en penalty. que Gimen() tira
intencionadalbent a fora. En Bellsolell arrenca, originant-se un hat i bull
a la porta d'en Mir. que en Lloret
non-4llä

pee marcar, d ' un cap, Cl según

gol. L'usa altra arrencada de la Unió. i
en Gimeno aconsegneix el tercer. Sea,!dan refer-se els Hércules. i atacant
ami) hraó. marquen 5::1 primer per el s.
Repres el joc després del descans
eembla que els forasters voten releese, aconseguint als pocs motnents el
segon gol. Malgrat el set' esiore, no
poden evitar 5555 quart gol. Al cap de
poc. en Tapies. (les de mig canto, marea el chamé. Als pocs moments.
Vi a marca el sisé i rapidament en
Tapies el que fa set. Faltava escassament 5515 quart quan en Gimeno.
esperadament. marca el vuite i últim
per a la Unió. Minuts abans d'acabar,
els forasters. apriditant una córner,
marquen el tercer per erS. Quasi fine
s .acal,:t el partit.
MANLLEU

De ben comenslam e nt es ilotá uno

bona superioritat del Borges, arribant
imites vegades a marcar gol. i q ue la
villua del porter Cerveri no deixava
entrar la 'm'a al osare. El níthlic, , entusiasmat. l'aplaudeix. Finalitza la
primera pare marcant 1 a o favorable al Cerveri.
Commeada la segona part, es nota
en andulós handols rl desig de m:sr
aconseguir una ultra volta un-car
eol el Cerveri. Seguidantent es tiro)
dos nena', al Cerveri: el primer es
agafat ye1 mtcr i el segon passa rascant el pal.
Acaba el partit ami) la victòria del
Cer y eri. per 2 a o.
1.55 impressió rraquest partit foti que
el Borges tingné una mala tarda i
molta parcialitat per part de l'Arbitre.
el que li va • cmé molles i fortes protestes ski

EI primor caben blanc. com la primera arruga, ver'a
ad l'avis de la venosa. Senyore comenceu d'envellir.
Defensou-vos, rebeleu-vos, contra aquesta venas,
que devegades e precooment, abans de temps.
Qué heu de fer? Arrencar-vos acuesta maleaa cabella blanca, no, perqui destruireu un tresor que potser
mai mis tindreu. Tenyirvos. Avui en dia esa podan
&consonar Moró, porque la citada, amb d'Horline ha trobat un producte eficaç. L'Aigua d'Horline
es una tintura progreutva i científica, que retorna Is
cabal al Out color normal, que no taca, ni perjudica la
pell, e ni pot portar-vos cap mal, ni deiza cap senyal
extern que faci conalzer gut us tenyiu. La saya ap1icaci6
no ¿emana cap cura especial; un match' pot fer-ho

FUMADORSI
Fumeu Sant com vulgueu,

mes tingueu conte (rimo.
nitrar &moré vostra gola
prenent amb constäncia

partit.

Els equips s'aliniaren així:
F. C. Garriga. - Via. Garcia. Jo.
ver. Parcerissas, Vilar, Iamissa, Puigdominech, Fortuny, Boté II, Reig i
Gendre.
F. C. Gramanet. - Didec, Gira't,
Torrents I, Tprrents II. Riera, Anís,
Gali, Torrents (I.), Torrents (P.),
Aloy i Tocan.
Comencis el partit quelcom favorable als forasters, sobresortint en Reig
i en Fortun y , que ferro a t ennes arrencades perilloses, s a lvant hé en Didar. En Torrents (PI de Iltmy, marea. d'un angle preciós. el primer gol
per a t e lorals. .11 can d'uns Moments,
en Boté II. que jugà molt he, aconseguí l'em p at. a causa d'una falsa sor.
sida d'en Didac. El inc s'anima. Una
altra córner, i en Torrents (P.),"
Iltinv, marca. i m p arahle. el segon.
P. Torrenis obte un altre go'. anullat
per "of (-sitie" En Gali, des de l'extrem, marca el tercer gol ami) molla
preside).
En la %cecina raes dominen lbenin.
tament els locals. 1.Átcov marca el
nuart g ol. en un hatihull davant d'en
Vi a. En P. Torrents, el tinqué.
Els forasters s'animen, perú Ilurs
arrencades sim desfetes per en cdrait.
Un penalty contra el Garriga, (ou
ral lora amb intenció.
Hent notat en e', foras t ers manea
de ciuhueoiui. FI: ro n t i es d'annest, en
Bota, i en Reig.
Jovcr. jura amh
Deis loeals. hl en Di-ta c 1 el trie
davanter: el mi! ' nf. en Giralt.
80 g112E 91 02 L e NI QUES
Ami) multa d'anirnació es va jugar
diumenge passat el nartit de átnninnat entre el Esport Club Cerverf 1 . el
F. C. Borges. al camp d'aquest últim.

tenyir el vostre cabell

(47.1

TABLETES GABA
refrescants, desinfectants,
sobiranes contra la TOS
I afeccnns de la gola.

AUTOMOBILS
- -CAMIONS
nntri

fàcilment.

L'AIGUA MORLINE

DELVIIVE

ademes, fa desaparèixer la caspa 1 pàra la caiguda del
caben, fent-lo suau i ondulat.

AGENTS!
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"HeiJ1 Macla'
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ansamailanua3 iiiii Nialu
li

L

PRODUCTES HORUNE:

Ramb'a Santa Mónica, 7.

AIGUA d'HORLINE (tintura progressIva per als cabello
blanca): 5.- DEPILATORI (actiu I inofensiu): 5. • POLVOS (moit
adherente): 250. - CREMA (evita les arrugues): 2'50. - SIMA
DENTIFRICA (en comprimits efervescents) . 5. BATHOL
MONTRY (sala mineral per a banys de peus): 350. - SANIBEL
(comal-imita al bay•rhum. per a regenerar el caben): 3'50.

Garatite Bruc, se.

Magatzem ct nido
propi por a despatx dej loixits
o simidars. es truspassa.
ahle oeasió. Raó: J. M., carrer
del Delicti, núm. 63, 2.0n, 1. 0
De 2 a 3,

liloi[a

trinciii

Gel lar. 1 i 15150 0. Bendita Pla Buquena,
auto. e . ter teutre Inmole 1 nant
lau). %com. unApu n eseu g a. Wad.
Especuate tracianteuts Der el guiri¡aseas ratod use tes intoalues secretes:
?denlo pell tutela pr Oalalel. Conmuta: de e • te 1 de 3 a e acosa.
mica per • emplean r obrer.

Dlsedt ßeßend • Ro paaa•

Establiments DALMAU OLIVERE4,

•

Vles urInelea, pell, Raiga X,
R. BOA DA Distemia. Rambla de Catalunys. 31 . L er , 2 , . , De 2 a 5 1 de 7 a 8.-Clinica: sant Pau,
número 4i. De 7 a 10 de la nit.

D
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Estufes Pe rol' :
LES MES PERFECTES

Sttl•foRA
rerilileseve)milgesdese
•••nn
CMEAP
&DAP
wad. palead 1

Rodels des de

FERIES DE TREBALL
RRER

d'anímate t carros, que ahelea cuidar motors eiee-

s. r a Tora de Barcelona, es nes
•5Iis Ese.: a LA PLBLIGITAT, B. T.
gute el marit sltrul
ATRIMONI Jardiner o nortola,
a de Barcelona. es neeresita.
at.' a LA PUbLiCITAT, B.

RIJIISSADORS,

es necessitefl.

13U ITAT, B. T.

REMSISTA dsni,112,'AC
'

neceo-

I 11, B. T.

AiNtD

Ciernarp A esreneeessIla.
e LA PLULICI-

f.

per tot. es necesilta. £9.
1fi yoR,
mrs chute a LA 11,111.1LIf A f.

AMBRERA'ar.actc. c uaen ;."nne't;
HAT.B.T.

NYONA Lejna2:»,,,"
per a tos es necessna.

fjyrou
iairt

LA Pli3LICITA f,

B. 1.

APRENEN T S a',,1.",,c,.°,13erneacec,37toesa«.
E•crture a LA PL BLICIToT, B. T.

de 35 a 13 anys, es neceaCRIAT S, snen. Escrlure a LA PUBIACrIAT. 13 T.

APRENENT CalZ1'7tn ea LAe
ben.ii A I, B. E. a. s'

LtAtse.,stuf coló MASA ItU (oNSSRVAILS
Pris TEMPJ INDETIN11.

Petroll Inodor blanc

demerks a
Esven o totes les
prabblIbt..
O '40 pro.

reflnat solament als

CAMBRERA, erseneacent,EZti¿I:
TAT, es. T.
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GRAN EXPOSILUO D'HABITACIONS DE TOTS ELS NIODELS QUE ES FABRIQUEN

•

TALLERS 1 SALONS DE VENDA:

•

Carrer de Sane, 114
BARCELONA - SANS

NO tenim cap sucursal en lloc cèntric de la clutat, per beneficiar els nostres compradors, cai• el que
estalviem, acompanyat del que permet la importància de la casa, fa que poguem vendre amb un 30 per
100 d'economia

Telèfon H 475

LA NOVA OROANITZACIO DE FABRICA HA PRODUIT UNA ORAN

121

SUCURSAL:

Parellada, núm. 19
Vilafranca del Penedis
Teléfon 225

VENDES A L'ENGROS I DETALL

PREU FIX

1444.4141

lea

11

g

BAIXA EN ZIS ~SUS

FD EXEMPLE: Tots els mobles per a un pis, de pessetes 5.000, 10.000 i 20.000
As poden adquirir per pessetes 3.400, 7.000 i 14.000

No deixeu de visitar a l'Exposició Internacional del Moble, els nostres Stands
nfuns. 33 i 36 a la secció segona, i 21, 22 t 23 en el concurs de la casa humil

1
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Teatre Poliorama

Gran Teatre Espanyol

ELS ESPECTACLES
"TEATRES-

ROMANTICISME
EL BARRET DE CASCAVELLS
i EL TRUC DEL SR. BANYULS

Gran Teatre del Liceu
Avui. einquena de propielat i

TEATRE NOU

t

companyia de sarsueI la, opereta I revistes de
I Oran

PEP VIÑAS
-alomewmp,

Arm, dijous, eolossal ver-

rnutti a preus popttlars

i

1

nit, primera rel lada organitzada per l'Ateneu del diolt icte II: Romantloleme, El bar-

abonament. a les nou. Debut
dels celebrats arlistes senyora
Goncato i senyors Piccaluga i

4444444414

LA fillONTERIA
•
Los mosqueteros del rei

cantats per Gaietä Peitalver.
Nit i totes les nits:

CANCION QUE NO MUERE

11+1144411

ret de cascavells i El pintor de
miracles. - Diumenge, a dos

Redondo. Represa de Muera en
mirare aeles. del inestre PueCiDeinä,
iii, Manan Lescaut.
fundid sisena de propietat 1 altonanient corresponent a dissabtes. Ultima representació de El
princep Igor. Dissabte. fundó de gala en honor de S.S.
den Antes i donya Victòria.
Queden nuls p is passes de favor
per a aquesla flinció. - Diumenge, tarda. Rianon Lescaut.
Teatre Català

quarts de quatre. Extraordinaria representaeid a ver] popular del magnific espectacle d'En
Folch i Torres: El princep
blanc. A dos quarts de sis. Totllora a Romea a hure. La magnifica comedia en quatre artes.
de gran broma: En Joan Bonhomo, d'En Pous i Pages. anys ha*
no representada. Nit, el formidable j• xit El barret de cascavalla. Es despatxa a comptadu-

Romea •

Tia.

Telefon 3500 A
ClijOUS. tarda, a les eine.

Espectacles per a infants. Preu

FONDA SIMON

popular. La Inés interessant de
i Torres:
les obres d'En
L'infant que no sap son nom

MENJARS A LA CATALAN \
LePARTERIA,
1
Telefon 1378 A.

Nit Tertúlia Catalanista
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sanca.

Companyle de Comedia*

I

larda, a les
cinc, matinée de moda popular
El tiempo de las cqrezas
a les deu, moda seled a
popular:
LA COPA DEL OLVIDO
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IHelleili44+64~11444,444

Avut, dlious, tarda, a les cine.
Entrada I butaca ENA pesseta.
Reposten', del divertit vodevil en
tres lelo?.

I Derna. ( l ltr , alre,.

furcia.
EL PRIMER IIITLL ET DE BANC
DON JAUME EL CONQUISTADOR
I EL POBLE ES MESTICE DEL REI

_

Nit.

1

LULU... GUARDA-LA PER MII

Dissabte,
eadeveniment teatral.
EsTRENA de la Re gencia d'amor 1
de rueca, descrita en 5 einsodis

Divendres, nit, estrena de la
joguina cómica en tres aeles
LA GASA DE SALUD

Monumental - Pedró

Temporada d'hacer* de

192$-24

Companna dramitIca
ROJAS -CAPAR°

(Mons. taran, a do! quarts
fle 'Irle , gran matinée popular arnb
el famós drama en rifle artes de

Avul, dtj0/13,
Duma colouals funcione, duela
Tarda, a dos quarts de rifle, matinte Infantil, 1 nit, a les den, gran

ralitats.

4

M'oh

Pumas (Din.
LA DAMA DE LAS CAMELIAS
Mitaca ami; entrwla. I pta.: ge neral, 0'10. Frandues les nitres loNi!, a d oe (nlarts
Ilon, Per iirdCa ro g ada el eolebrat melodrama
en srt artes.

moda

Es

Walkyria

/ TEATRE COMIC

cmc «m'aran

Dissabte I Mur/mo go. /arda I
extraordinaries funrions.

i

EL REGISTRO DE LA POLICIA
o
LAS DOS HUERFANAS
(de grandms
en peinen/a)

Dissabte. tlos dranws; Juan doté

ire+1IIS.~4444+04444+4
Adúltera y mendiga

rat.

despatxa a Comptaduria
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Gran Teatre Espanyol
Dissabte, 1 de desembre, a les
ESTRENA
de la Regencia d'amor 1 de vilesa,
en cine emsodis. ori ginal de
N'ENRIC LLEELLEs

alaRIONETES

Titols deis artese--Episnal 1, El
catau. Episodi II: Souper-Dancing.
unt s otli III, La casa dela humils.
Eplsoll IV: La sabia d'or. Eplsodi V: El prostibul.
Emocionant visin de la vida l'AMI
en els seus Itinombrables asportes

:dita:MIMEN!
•••n=e

ambiento. Magnifica pero:enfilen/.
Decoras pinta( expressament per a
aque,ga obra pets sonyos

Pre.

aaeD

I Girbal.

e
s114+141414.•444444+~.•4*

Co0
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74:

Gran companyla de ~muela
de JOAN VILA

21vui, dijous, tarda, a les
eine. L'entremés Pa que le

vlä usté hablä. L'ext ra -

dinfiriainent aplauda :-51IiPt
Oil dos actes i SiS Cfli;c1/0s,
t te Ihtils dp Vargas i me s ! ra
Alonso.
SOLEDAD Y C.
Grandiós exIt de broma
Nit, a les deu. Estrena de la
sal suela en tres actes,
d'Antoni Paso i GOlEatifig
del Toro, nuisiea del mestre
Luna,
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Gran companyla de comedia

ALBA - BONart

,

"-A

E
z -5

.9. .-2"
d 0.
c.,
e)

IV d

Cc/

-5
CI)
=

e.,Xels
W

9
13/

oF M

II IX

Le 15
•E
1.7

Temporada de

a/

FA. <
At ..

e

e a> ""

t

Teatre Barcelona

1.o

zee-Age"3›.12....•

)
u U .0

CC

a
0)0)

ce

La moza de Campanillas

444+11~4444444.1144.~09
44+1144•44444~9444444444

ä
(.2

< E''
is 2
r- 1, 2 >
4
1,1 0 z <
.- ro
.. ee
os
2 co .-x
c:

'a

Pri

/

O el

11 'II

72.1 .
O o

'..t.

o si e
co

zca o :I p.
15

c-e
...
ro

T7 e
5. 1, 8
••-•
E 7z' el

<
e
t..

vendres,

o

c3.t.;

r-

ci

..W

U
.-5

.7.- 3 5
Zi E '1". 4 5

;

{:24

1.--n 9 -"•

Ll

te

La moza de Campanillas
per Roser Leonis, Fallasa Herrero, Roser Ferrer,
Francesc Gallego, Rloard
Fustd, Harían Ozores i Caries Rufart. Decoiat de Dulllena i - Dernit, di-

Ir
CJ

(Z
rg

Avió. dijoim. tarda, a un
quart de sis, la sarnosa eornt• dia en tres rieles, de Paso i Abatí,
EL GRAN TACAÑO

Nit, a un quart d'onze, tercera . representació de In remedia en tres netos, EI duelo PcSrei-Gdmez, obra pbsfuma del literat L'oís Anton del Ohnet. Demà, divendres, tarda, El orgullo
de Albacete. >lit., El duelo
d'En

Joan Bonató

CRAZI CINEMA DE MODA
Notables mutet I trin
5 051, dijous, dlle g estrenes:
Ele amara d'una vidua, còmica.
Revista Pathe.
Exil sorolles, i‘xit ned vis!:
LES DUES ORFENES
4,000 nietres, proJeetatit-se sonerra; Im niés g randiosa 1 monoMental obra d'art le l'Insigne 0.
5V. iriîltti,‚ Tot Barcelona admirara antleSta ineravella Fan /fil lt
Wat, iln Mire gran esdeveniment
iLirtiste,
Test al pata de les tempestats ,
darrera creariú
31ary Piel:lord.

....044.•+•4444444~.0114.
04+114444.60+04111444444.44-9

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema 13ollèrnia
1 nit, pro
rolos sals. I.a formosa Co
mAdla La coloma blanca; la pellfruta d'anea Marit manejable; el
preeliGs mili Illelancontre; la grandiosa pell(cula eärnIca Dia de Jala,
per l'immens Charlot, 1 V Jornada
de la sensacional pellicula de
grandlós argument, Vidocg.
Aval, Miaus, tarda
gramos

44••n•011+11•••e+eee+04+

144•114.66911444444.1444446

Diumence. niti Vidocg, VI I filie;
El Jurament, per Una Cesallert.

644+444,6•4444444444.6•4•4
Diana-Argentina

Excelsior
blanc, Charlen i el comte, Mant manejable.
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DIVERSOS

me
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EXPOSICIO IN-

je

TERNACIONAL

fec

DEL MOBLE

doi

PARC DE MONTJUI

•44~~~4.44•44444•4
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AVUI, DIJOUS, 29, TARDA.
sol
Featival a bonsfIci del
PRESENT DEL NADAL DEL 804 pie
DAT A L'AFRICA
Concert per les Bandea militan o
de Versara 1 Badajoz.

Seleccions capitoli

NO el sal

Entrada: UNA

I Una pel .licula distinta de !es
altea.

PESSETA

et;

PiumENGE. e DE DEsEninnE.
CLAUSURA DE L'EXPOSICIO
Repartiment de Prem i o O s 0.9.44
tors, asta la preside/hala de S& MIL
Don Anfilis XIII i donya Victórie
Eugdnia. Ezhibició de maniguiin

1•444~4444~04+11111.0444/
Cinema Princesa
Telefon 1371 A.
Avui, dijous. solnetíssimos
estrelles: La ciutat sagrada,
preciosa super-serie repartida
en set jornades. projectant-se
segona; El tutor de Laura, in I eressant comèdia dramittica. interpretada admirablement per
la simpàtica artista Enid Dennet, del selecto p,,,grarna Ajoria: La senyora Terratrémol pro
(:iosIsima cinta inierpietada por
la gran artista Ilarry Gribben,
del programa Ajuria: Distracció de milionari, grandiOs film
de gran argument. interpielat
pel notable actor George Anis.
-Dinmenge, nit. estrena de la
tercera jornada de La ciutat sa-

Ció

ne
caz

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Non
Dentista

sin
tejo

ORQUESTRIN nei
GATZZ-HAAR& Contrae cas
Revnés_Tapineria, 35, pri en

Avui, 3 La ciutat sagrada, El

crim de Varietats, El colom

gat

vivents a la Sumió Retrospeutlta
GRAN CASTELL
DE FOCA ARTIFICIAL,

Entrada: CINC PESSETES
NOTA.-Ii turnenge, cha O de &sombre, l'E:conste/6 estaca <ibero
de, de le , dites de /a tarda nii,:1
les vuit de la nit. romanent. per
lant, tascada durant el mal,.

›el
iai

i

PARC

.A1

<ab
PISTA DE CO.
De 11 a 1, El
De 5 a 5 patina

cr

exhibirions pro'e
sala

NOTA.-A prors
con' anelonals
tal de proveir

tronaments

l'Empresa ha

blert uns abona
mensuals a 35

grada.

*F*4.4444444~4~
Palace

lanar.

RESTAURANTS

Cine

SALO DE MODA

PPPPPA ME* .ELECTR9
Avul, (11Jou s . larda 1 nit, In frieincisa roirdilia La solomo blanca; ',,
la cionloa Marit manejable; la ,¡
Instructiva Malta i Gibraltar, I
terrera Jornada

le la

eninssal sr.-

nie, basada en la famosa
de

novella

Eiturnortal turrent Sud.
Els misterio de Parla.

4444.«•••«b•4444.4.44.b•

pati Blaul
El saló mes higiènic de

AFIGIONATS A LA FOTOGRAFII
Revela , de p isonee I 1:41.11C100
1 tut traban de isooratort. Ss rt
toet al Cap de

6 HORES

CASA

Corte Catalanes 853 al 599
TeMfon 3546 A
Aval, a un d'hui de cine
larda
DIJOUS INFANTIL
MIELE

de la

Novetate Universal; El tomad de
Macuca; la divertida pellieula Un
hospital modst, poi cae Oil uuertue;
El eaganunn, ',menta de l'Oesi.
Ir All Aecoril: Foca de M terra,
I la illverhillsenna exelusiva flan.
IDOD Sara,* empaperador.
Tilt, a un ipiari
dril, riduivació

dr/

sELEPJ•lo
Aotualltata Gaumont; la divertida
etnia Joventut; n'Arena de
la prcciosa comedia 41,i1 Programa
Itlidlo Eta ella de l'anima, por
Siete Ferguevon, Foca de la turra,
divertida tiellIcula UniV1 . 1,;411 exli
rstraordinari
II. dos 44444 nte
franoreoe; Arribada de SS. MIL ele
Reis d'Eapanya a ROMA.

PNEUS:
Butaca de

le, 1 muceta.

50

«intime.

a

a

la

CASELLAS
Carrer de Santa Arena.*
(Prop de la Rambla)

el1.4.0.1444044444114

II

Barcelona
Cancere nit

••••••~•••••••••••••••
Grandiós èxit del
Jazz-band VILA
44~4444+0+044+044,44.
Calefacció
COLISEU . M
.04+11411.11411444+1

Entrada General,

11111111111111111111111111111

I

i obres corals estrangeres.
gramos i localitats: magat
de música de la Unió Mus
v
1 i 3. Portal de l'
gel. Condicions especials
als senyors socis de l'OH
Català

amics, Vidocq, 1: La ciutat sagrada, 2 ; Maria del Carme,

Saló Catalunya

Pérez-Gemtu. Aviat, benefici

LLUIS MILLET
i arnb la cooperació de
N'Andreua Fornells, soprat
i En Baltasar Samper, piani
Primeres audicions

Cançons populars «tala

Avul, dlious. estrenes: Vldocg, V
rapflol; El teetimoni defensor; La
treta de Carrieon; La cabanya de
Ponche Tom; Dia de Plaer. Per
Churlos ChaplIn (C.harlot).

Aviii.

den de la ni!:

ESDEVENIMENT TEATRAL!

MNIMATOGRaold

MARIONETE9

Oran comimos*, lotarnsetonal seraInflen estlealre. cómica I mtiol•
rat. Director. Sir, Ventura Cana..

circe, no hl limita fundó.

KURSA AL """""

41444444444/4444504444+44+

per E. limones,

TFATRE NOVETATS

4 impOrtantIsilMe debuts, 4!
prenent-hi part tota l'aplaudida
companyla d'aquest /rana , . Dlven-

SALO -

OROEESTRINA SENE. - SALO DE REUNID DE FAMILIES DISTINGMES
Avill , dlions. tres entrenes' Ele mora d'una vIdua, de broma; L* Cerltnita
(natural): Actualitat Baymont; l'elldeverdment de la temporada. triomf (te #
magua obra del gran dtrertor D. W. firtflIth. Les duee edenes, un deis ints
Importa:Os de la histArta de Frato:a. in s pirada en l'Obra de A. D'Eh.
nerv; per tal de donar mes rellen a acinesia priltellla. en una de les ef4,11e,
mes emoclunanis cantara la raitco de la cesa la tiple seny oreta ConceMai
Panades; sublIm IntorprelacIA de les germanes LlIllan 1 Dortithy Glsh; agur}
tes :Mistes e s tan per drunitnt de tota pOnderael0 ; aqn,eet tIlia es prems
vertiable devessall (10 luxe 1 riquesa.
NOTA.-Dogut al liare metrat ge d'acinesia colossal peltirella. per tal quo Its
perdi !Meres. es ¡mojonara sencera. llores de projerent de la poliMilla Lm
dues arteras: larda. a 1111 quart de sis; nit, a un quart
Duran/ e/ .: al . ,
ol•aquest• Jota reglran els pr,ns segtlents:
Preferancia: DUES PESSETES
General: UNA *CURTA
clIvendres. (le S13 a VlSI, en des/tatuaran butaques nunterades por
la sessld especial de les sis de la larda de ditimenge.

UNA DONA EN COMANDITA
Nit, a les ci p o. .A RIERE; amb el
vodevil en tres artes,
LULU... GUARDA-LA Plan MII

Avui, dijous,

-

ARISTOGRATIC

Pre

en i

dci

ala
rna

c444444411.44+elgreePPIreeed-*

Can CULLERETES
Quintana, S

Talaron

290 A

51'

CASAMENTS

Tal

ha

BATEIGS

tal

t•u

DINARS DE CASA

I414441404444444414444+~
•• CONCFRTS::

ter
ELS PIANOS I AUTO-PIA5408
NI- EN • DORF
Son EAutosoS ene i.. SEVA DELICADA
SONORITAT I ESCRUPULOSA FAMPLACIO

a , i a Rae

i'Cvla DE RO` LLOS r ta.' /d

Palau Música Catalana
-

Din/11°nm+. din 2. a dos quarts
de cine tarda
Concert extraordinari per

l'ORFEO CATALA

sota la direcció del mestre

SUPREMA mame»

casa per

It/nica
Calçat bo 1 barat. Tapineria.
Sucursal. U

rn.

