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El President de la Mancomunitat de Catalunya ha pronunciat davant dels periodistes unes paraules de desillusió; que horn
ha comentat amb mis interès i amb mis vibració encara que les
del brindis dialogat de l'Hotel Ritz. La darrera conversa d'En
Puig i Cadafalch amb els repórters ha tingut més ressonància
e..n el nostre poble que ela eloqüents discursos i les encesea Proclames.
Divergint d'un cert nombre de catalana, direm que no trobem cap motiu de tristesa en els incidents d'aquests dies. Es
veritat que hi ha hagut un desengany. Però el desengany da
sempre, a través del seu regust dolores, un començament de saly ació. No és deplorable el desengany, sinó l'engany, la infonamentada illusió anterior. I encara que hi hagi filòsofs que con-

siderin la situació dels enganyats feliços superior a la dels desenganyats malcontents, nosaltres veiem en aquesta situació
l'avantatge enorme de la possessió de la veritat.
Ara se sap quina és la veritat objectiva respecte aies Dorides esperances de mesos enrera. En Duran i Ventosa havia
abocat. ja fa setmanes, la seva prosa decebuda sobre l'entusiasme d'alguns seguidors del regionalisme. Ara ha vingut En Puig
i Cadafalch a prendre una semblant actitud. I la vàlua decisiva
de l'actitud i de les paraules d'aquests homes consisteix en el fet
que no prové de posicions es p irituals, de deduccions lògiques,
d'arguments especulatius, sine de realitats pràctiques que han
tocat amb les mans, que han vist amb els ulls, que han escoltat

amb les orelles.
Més val que sapiguem la veritat que no pas viure en mig
de la iNusió enganyosa. El perill més gros per a una collectivitat
esta en l'optimisme sistemätic que havia adoptat com a proce-

diment gairebé pedagògic la famosa Escola de la "Lliga". Ens
guardarem prou, en aquests moments, de donar un to agressiu
als comentarle sobre les diverses tendències del Catal anisme. No
volem que surti dels nostres llavis ni de la nostra ploma un sol
mot que pubui destorbar les solidaritats ètniques que el curs
dels esdeveniments pot establir espontàniament. Però aquesta
és una «asió oportuna per fer remarcar els inconvenients de la
interpretació optimista de totes les coses, interpretació que havia arribat a ésser un dogma de fe en e'.s regionalistes, i especialment en la persona illustre d'En Francesc Cambó.
Creiem que el sentiment catalanesc este tan arrelat en el
nostre poble que no necessita l'oxigen artificial de l'optimisme
sistemàtic. La cosa essencial , per als pobles, és el saber ben be
on són. No pot negar-se que en els mesos darrers hi ha hagut
en a'guns sectors de l'opinió catalana una desorientació. Aquesta desorientació acaba. Ene hem adonat tots—primer els uns,
Inés tard els altres —del lloc on ens trobein. I encara que la constatació no és en certs aspectes molt satisfactòria, més val la
consciencia de la situació real que no pas la ignorància de la
realitat, ignorància que formava am brancatge d'iRusions jaue
no ens deixava veure les perspeetives del paisatge.
Qui és pobre i es pensa ésser ric, viu en una situació, no solament perillosa, si tió ridícula. Es preferible la coneixenria exacta dels propis cabals; és preferible el eaber elle' que avui tenim
i elle que podem tenir demà. No hi fa res que de l'arqueig en
sortim pobres materialment. La pobresa rai, si és portada amb
dignitat. Perdudes les illusions, ens trobarem sols amb la nostra
ànima. Dolça soledat! No prenguem per això una actitud planyívola. El retrobament del nostre esperit ens ha d'aconhortar
virilment. La dignitat donará alegria íntima a la nostra present
pobresa.

Mbe

CS

so

nt
de

Full de

Su

10

dietari Converses filo-

SOBRE LES DUPLICITATS
curiós uns a quin pum és popr en certes esferes tota campany: contra l'anomenada duplicitat
ci7-ecs. Llegint els comentaris d'als diaris i les converses d'algunes
te- • ólies de café, és possible que les
irt ginacions ingènues arribin a con« e la dita duplicitat com un fet
, -.sea& d'aquells que només poden
es' 'vertir-se en un régim de erpran , 5 absoluta.
tinc cap experiincia personal en
aq .sta matèria, pera', t'ate la fortuna
de -aniixer d'aprop alguns casos de
dir-citat que són perfectanient honora'
i àdhuc meritoris.
' 3 un crim, per exempie. donar
nr hora de classe d'aritm è tica els
dir
dimecres i divendres, en una
tució municipal, i donar una altra hora de Ilicó de geometria els
ditr.rts, dijous i dissabtes? A primera . sta, confesseu que n'o és un crim.
Afr..:iu que per cada 110, el nostre
borre percep la módica suma de 15o
6 .:on pesantes al mes.
lem dir que totes les duplicitats
6 e santes i respeetables? No: mai
Sis arriscarem a fer una afirmació
terrant. En primer lloc, si coesenbU un pobre borne. inepte per
Pr q r,.asar l'aritm è tica, doni. a mis a
Ilicons de geometria analítica,
evident que cometeu una pifia im17)

•

terd,nable.
P. •n segon lloc , al costat d'acuestes
ktY:citats inofensives que m'he
Iret; naut a descriure, n'hi ha que séín
c r tablement perilloses. L'heme que
s inutiäniament "figura" que és seari de l'Ajuntament de X i ofide l'Ajuntament de Z. entre els
Is h; ha cinquanta quitómetres.
t probable que estafa a tots dos.
tea aquesta mena de duplicitats,

hincar batalla.
El (S'e passa—ara i adis. éu rneul
<pie tothom vol resoldre deterl s abusos • ineividuals, licita de
rir, 1 titile d'esmerar, no eme
es concretes i especiate sine, amb
es de carie-ter-entera' que igualtallen l'abús del funcionari murla digna adivine del fumoEne.
Ondea leallidis

•

lógiaties

Perque es vegi que les nostres lamentacions són fundades. Es tracta
d'una publicació recent de la Junta
de l'Exposició de Barcelona. El seu
autor sap molt bé que a l'Institut hi
ha unes oficines de correcció d'originula: l'establiment on ha estat estampada l'obra en Miestió és una imprernta important de Barcelona: i, no
obstant això, les quatre pagines de
text que precedeixen la collecció
gravats que formen el cos de l'obra,
són un teixit de faltes d'ortografia,
algunes d'elles verament inconcecibles.
Eribicij per exhibí:1j, del a q per
de l'art, vissió per visió, emisaria per
comissaria, trerall per treball, retrodahit per reproduit, arquealec per arqueülrg, cons!ituheiren per constitueire,n. dürulga ,nc per divulgar-ne,
gaudirne per gaudir-ne, coneix,, ,n per
conciron, azares per ohms, encare per
encara, niostiies per mosaics reconstituirse per reconstiluir-sc, Empuntes
per Empüries, ertendre per estendre,
aken per alcen, tapia per tapia, us
per lis, bronse per brolze, brassos per
braços, antigües per antigues. escasos
per escassos, arrizar per arribar, ntediterrhueor per medüerraies, im/ersaba per in:posara. ferne per fang , no
per noticia, mita pu- uni0, venen-tica
per
grUhOiti per graons, genuina per genu7na, asi ris per assiria.
publiquint per publiquen:. quant per
qua:: produheir per Producir, comensei per eoniença, eanstruheiren per
construeiren. ornamentan per ornamenten, scnsers per seneers, COMMell.
cat per tornenot. caff-es per cofres,
nobiliaries per nobilidries, consensoments per començaments, ntilat per
nteitat, ritneneyn per renteneia, Valeuda per VaPneia„tuare per ¡sana,
Fransa per Franca, estan per catan,
ca/'saleres per eatealepes, magulles
per magnifics, endelant per en:lavara,
rertints per ültims, aceentlia per orcen.
lata. tcrs per terç, desitg per desig,
puressa per puresa, vert per verd,
continua per continua, (m'ibis per can.
vis, casi per quasi, alter per altea,
aquets per aquests, son • per sdn, deu
o dotze cops er per de, i en anee un
ce', és per es, que per le...

P. Ilralm

generals

Avui han de començar a la
Gran Bretanya les eleecions legislatives. En hores próximos a

la votada, el vertigen de tes

profectee fa rodar el cap deis
qui senten reiteres o la paesid
de la huila. Agafeu aquests dies
la pedirse anglesa, i trobareu
les prediecions mes contradleteriese Si hem de creare els MIS,
no solament eritä neeegurada la
vieteria deis ionservadors, sine
que aquests enmiela:4in a la no,
Cambra dele Comuns amb
una mnjorin més forma del que
Pp süposava quize dies enrera Si hem de remire els al} ri , S, lii ha grane prohabilitete
d'una vieteria lliberal que faci
naurn el (luyera Ttaldwin i torni
a portar al Poder alr. Lloyd
e o rigeleat.
ra que hem de judiear
mo
Ide uny la eampanya aleetoral angiesa. tentar la impressie que no sortea dele eserutinte une majoria lliberal. La
cosa que podria sueveir As que
p l cons p rvadors v p iessin minvar llar nombre (t'o lloes en forma qu'O un frs dificil la ortiinuteiA del parte on Peder.
Cal tenir en enfalde qttu hi ha
eta l o s (% 14 MIMO POIIWIFITly un
major nombro d'eloccinns triangular, que mal no Id ha beata. En mes de 250 dietrietes
lluitarà un conservador. un !liberal i un frehailista. Si hl llagues tina coalieid pública, o almenys una avinença titellen. rosIre ele I liberale i p l Partit del
Troball. on forma que no es
fcssin mal mAtuament. creixerien les probabilitats de cierro,ta deis eonservadors. En les
netuals condicione. PS donaran
meltinles casos Ele d'iota dol
candidat ronservador a (leerle
d'haver routtit una vifrn de vots
inferior n la suma dels vats deis
seus don enntrinrants treballista i !liberal.
Es veritat que en la histeria
le's llenes eleetorale br i lltDie:tob a hi ha repetite exemplise
de transformarie súbita de Popinió. do manera que les mielodes parlamente/ene anteriors,
fot i essrtit moll Torlos. s'han
fos de pressa, quedant N-4111415s
a una minoria relativament po_
Aixf va sur:reir l'any
plan (es conservadors, que hasien raigut del Poder mesen;
ítbans. varen Aseer vermuts. i
Dit's encara que veneuts esmicolats politicament. l'ere aya i
no hi ha simptomes que tecla
premier un cae semblant.
'El Partit del Tedian. indubtablement niolt. fort , ven ara
atarat el seis programa per haver - hi l'impost cobre el
capital . Darrerament. algunos
earaulee nie Mt'. Ramsay Mao
Donanl havien eslat interpretades ett el sontit que els trebafuetes abandonaven aquest
punt. Han vingut reetificacions
posteriors a la dita interpreferió. i os te per cosa segura
que això Ii farä perdre un nombre de •vols considerable. D'alt ra banda, una part de la asasen
obrera. la menys afeetada pols
punts de mira ideelistes, es pot
sentir dorar-dada a votar pele
ennsorvadors, encara que noTm, . sigui per veure si amh l'eslabliment de tarifes de duanes
ininva la tlarga crisi del traban.
Ira la errenea que a Esriula guanearan malte lloes ele
llihoraI sobretot per sostenir
la bandera Ilinrecanvista. En
rativi a lee genes regirme induetriale eemble areenttiar-.40
el rorrent favorable ale conserxadors, per Asser nllf en pot
tenir inee efiehrie Peetabliment
dol protereinnieme.
Al noslre entondre. no hi han!liberal. En tol cae.
ns
s'hauria traetar d'una mnroalii
ii 11;beral-trebade
i.n. in
nieta. orlo avni presentarla mol tee difi(nlints. in qtlestid principal eslIt en saber si tindran
majoria els N-irisen-adore, s
bretie si la timaran suficientment onanflose per mantentese en e t Peder.

A. Novire I Virelli

LA SITUACIO A EUROPA
En el ese -d'acure a la Oambes, Marx ha M uva la poli-

tice Interior l'exterior de Odresemann. El oonseller de l'Im..
perl ha enrolad el propio* de
1101 de plena Mere al *overo
1 la fedoolp »Malla* HM' d'apocada a volar* ~A Ift_ eion.
gliold que oled meoltaila psi
Gotee olio woodig hae t de
publIdAii affma .Pdommeg.
tia ,tholto dedeo& e Antaterik . estaverloa.
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D'enets quo el_men es mete,
sempre ha .. preoeupat aquesta
qdestie de si els hornee som
tots iguala, o al tete som diferente. Igualtat de deures i de
dret, iguallat de sentimental,
vicie i virtuis. Els fets . demostren una cosa î una altea, la
iguana!, i la desigualtat; hi
una paradoxa continua, i sobre aquest puta em sennbla que
els d'iteres sempre estar•an
ecIrn gat i gos.
Pede ara deixem la igualtat
des (lee punt de vista juridie,
social i religiös, anem una mica mes etille..o mis enea ei
voten; fixem-nos en la igualtat
des del punt de vistaestrictament biològic.
Tothom sembla que (usas da'
corri en declarar que un es troben dos hornos que s'asseniblin
tatst i tant fine -al . gunt que
veient-los l'un Sigul pres per
l'altre. Aixb algd ha volgut eitan-ho coas una superioritat
de l'espèci e humana sobre tots
els altres aninialse 1 això és
molt relatiu i hi ha molt a dir.
Agafem, per . exemple, una
eambra de diputats, tres cents,
(matee cents diputats, uns cena'
Isla a primer cop d'ull que no
n'hi ha dos fisieament iguale.
Agatens desprds un ramal de
vaques. tres emites, guatee
centrs vaques, i si trebern eertes diferencies individuals, n'hi
haurà una colla que les confondrent, que no sabrem quena As l'una i erina As )'altra,
perquè totes ens sernblaran
exartament iguale.
Anean una miqueta mes aval!.
agafem un cove de sardinas
aeabades de pescar, tres centes
o quatre cantes sardinas, 5 aqui
un je s'hi perd, totes les tresmies o platejades bestieles ene
sensbiaran absolutament iguales
i no tindrem manera de rusfingir les unes de les altres.
Es que positiyament toles
són iguale. et entre aquesta especie slei.trobeteeles_ mateixes
diterendee que entre l'especie
humana? Aquest As el problema. Es que les sardines sanen
uns sentits i una sensibilitat
especial per distingir-se
unes de les altres,' cene fan: els
hornee? No hi ha cap prova a
favor, pede tampoc hi he -raíl
prora .en contra, i el problema
continua.
Ara iieixem sardinee i
tornem als diputats. Imagineronos que Tunea detzena de di-.
putats, Vds de diferente partits. de diferent sensibilita1;
diferent coligió, es reuneixen i
sopen una nit determinada. La
eonversa s'anima i cadascú dun
rin ronträria als altres, ap ees el
vi de les ampolles s'acaba, ht
ha .una. certa escalforeta, una
ceda excitad& 1 arriba l'hora
els presenten unes magstfiques perdius amb cols, i alesllores Ols sis diputats es posen
(record i damunt ule iota la
seva manera de pensar i
triomfe ardent i •imperativa la passió per les perdius
amb eols, el gust de menjarles. la feljellat de mastegarles i engolir-les; aquests eie
honies diferents en una serie
spaspeetes secundarle, sen exactament iguale des d'aquest aspecte essencial: les perdius
amb cols; perquè això darrer
s'ha ' imposat, ha surat damunt
de tot, ha apagat la baralla di,
les idees.
Ara be, imaglneu-vos. amb
una mica de bona voluntat, que
aquests sis diputats seis observats per un ser superior, un
ser d.eseonegut, vingut d'una
altea esfera, que estä en retare; amh etis hornee, eom nosalires estem en relació amb les
sardinas. Aquest ser superior
no se n'adonarä, de les defirienetee tisionómiques. de les
diferencies de les idees, perqtte tindrà una concepció de
l'univers molt mes vasta i malt
mes; enterrada que nosaltres, 1
en balice observa!, que alta que
uneix i fa semblante d'una manera absoluta els sis diputats,
de la sa ya muele per lee perdius amb role, i aquesta pesefe serä rosa . mes vistent, mes
intensa que entes les diferencies d'idees 1 sentiments.
imaginea-vos que aquest
ser excepcional vingut d'un filtre planeta, no sola observa
aquests efe dipulats. sind que
n'obeerva cent i mil 1 un mblid,
barallant-ee te te., P erb Ten lee
pana 1 point-se d'aeord daT

vant .d'una aleta de .,,perdlue
anlb cola. AleehoM , aeneat set
superkir podill-.110eXheine
da-la g uillo,. MadirdiaL'Inivae
de un atita4flir,AlUe ebühgrek
elo palo

riAit

gran passid per tes- perdius
ame cola".
._—
Es ciar que tots els savis de
les Universitats del men protestarieti d'una manera °leergioa davant d'aquesta defini. ció. PerN aneu - li amb gastos
ser superior!
.
Pregunieu a un pagès que es
sana vaca, i us dura que es una
hestia arnb hanyes que menjuí
herba. Si le pregunteu si lea
vaques sön totes :guate, si totes mengen. i emiten, i beuen
igual, us dirà que ei. Peles figuri, u - vos que guatee vaques es
presenten al pages, i Ii diuen:
"Les vaques sien diferents, aqul
hi ha guatee vaques, que l'una
es parrldärla del vot proporcional 1 una altea esi partidritt del sufragi universal, i
aquestee dues eón alitiparlamentäries". El pajees les mirarä amb menyspreu dirä; "A
mi no em vingueu amb argues:
toles les vaquee en iguale porque totes tenen banyes i toles

e

mengen herbe".

Ara imaginAu-vos tambd,,
amb bena voluidat, que es presenten quatre savis al ser superior que ene definía d'aquella manera tan • gaidosa, i tli
diguneein: "Tú, ser superior,
t'equivoques. nosaltres ols hemas som tots diferente- el barret de palla i les perdius amb
cols són coses aetidentals; encara que lote (higuera un barree: carn tu sopases i Ons agradin extraordinàriament lee perdius guisades en la forma que
preserium, pertanyrns a (matra
escales Noel/diques completament diferente; a més a mAs
jo due olleros, i dels meus
compases l'un duu gateé, un altre dan monodia i un altre no
(hm res". I el ser superior ronwoaria: "A mi que m'expliquo, jo 09 veig exactament
iguale a tots, i be assenyalat
les característiques que per a
mi us difereacien:.;de tea va,
quesei-de-les sardinet"eTot ala?) que venim dient,
sernbla que sigui una broma,
5 per& al fons de) fons veureu
que no va maese Iluny d'osques. La ieualtat humana as
cosa molt relativa; depèn dele
ulls i de los distänetes.
Tothom es creas superior al
ve!, tnthons es rreu diferent
dels anees, tothom crea el sets
ese sentimental, mes interessant que el del sets amic. El ro-,
merriant desprecia l'artista i
l'artista el comercian!.
,To -no se . Si fóra minor per
a tots plegats el•creure que ea-dame:1 eetä destinat a una altessir»a empresa, estimular
toles les virtuts i tots ele vicis personals, o bd creare Muy
no hi ha res a fer, que per molt
que breguem, cercant
ejes i marcant escales de valore, i atribeint superioritats,
n1 fons del fons i a la fi de la
fi, continuarem essent uns mamtfers que duen barret de palla
• l'istiu i que mengen amb
fruïció les perdius amb cods.
I que dintre el concert infinit
de les esteres represeritem no
gaire mes que les vaques, les
sardines, les puces i les mosquee.
Jr, Pm guardare ben be de
descantar-me per un cantó ni
per un altre, ara que el dilema existeix. Els cucs que tema la miesid de liquidar-nos
desprii e de rhorit de la mort,
potser Pile podrien aconsellar
davant d'aquest dilema, però,
qui pit. per anar a dialogar
amb els enes del cementiri? Jo,
pauso...
Josep Merla do Pagan*

La Política
DISCURS RECLAMAT
L'autoritat militar l'ha dirigit a la
Mancomunitat de Catolueiva, rectamaul el text del dime: pronunciat
pci diputat per Sort-Viella sen vor
Nast en le darrera Assemblea d'aquella Corporació, a propòsit de la si:nació politico-geografica de la Val
d'Aran.
LA MANCOMUNITAT 1 EL
DIRECTOR!
'Trefilo; de "El Dia Grafito":
"Ila arribat fin: a nosaltres TesPitie que en la Maneennotitat Catalana s'abriguen seriosos leinors que
dintre pan dies er dieti diterntinaIa
disposició per part del Directori, que,
Ji no feria- io vida impossible al dit
demisete, 1P dificwiterio en gran Ofe
erra."
• Segmlentent 'que lo ihdPodeid a la
. .eidideis ea terrier sor
k? de_ qlii. er declararle .volnitarr el
gdimment del contingent
mo fbeeou. ese

•

‘•

UI havia hagut en el catalenismauna posició que voldriein
vetee del tot superada. Aquesta posició era impotent: es conteadeia, abeurda, en els seus
termes- En primer lloc, deixava
traspuar que relea torea de la
~milicia' de • l'Estat, ' de . la
prostitucie de la justicia, de in
ineompeenele i venal:tal de Vastministracie ofirial, tiel. demeriedit de l'ensenyanea, de la costoea inefietteirt ecits els organistitee häsies: en .segon !loe,
limitava la Sana accid a denunciar, en propagandes monhto-

nes, aquelles furpitude 1 aquells
endarreriments, tot npotlant
sentit efyie espanyol contra
rmulie ions reprimirles que
ii p q rmelien de visare parasiiitrament, proteslant des d'un balanef. T,tì importarló era deplo-

rable. Un inel govern no es pila
un !nonti de dispersid, en si rnateis: 1 el pur governar hl, no
pausa me i dein p rograma menee
areihnr a sin credo. Era Sent,11,C,
inent (Mulo de vetan, . per OSPInpie, En Ventosa n En Cendal en
Ministeris que no (meneen sintS
de recia prnblemes de rol/tira
general; 1 era ohmio, no pes
perque aquells SO/ly(ITS (IPixeSSin do mostrar-se (M'O PIM O% i
!telele a In m'este que els era
enrnmannda, sine perque ht a.tuaven amb un cognom politic,
lores lis la.
El ratalanisme, prrh, per fnren. onservava sin airr‘ provinrial, incaute alternant els pi(aumente rio penis innteneine amb
els eredula idfi•lis; per torea En
eambe i En Ventosa havien (in
coneerver mesen niel, doble d'in°Antele a Madrid i Inadaptats
a Barcelona, d'alternadors
tArikA de la irrupele laboriosament dosificada amb el governementalisme avatar 1 por antirinat. Se les havion, els do la
ami) sin Esta t en el (mal
lotes les malles eren fluixos,
Ints prestigie de per dure ,
fotos les defeneee (s'enviando_ante: .un ambieut eemblant
era pus por oneendre' en PIIe
e l g ente de la gran emulnc'd
-posada: no tenien pasta (raerole,: sind do ministres thnics,
e rosa per nonti!. 'En nart Iltir
tensare:Insten i en part Pite Cno_
ea, havien donat per a mes.
El Eetalanisme, per la cava part.
no podin perdre un eert dilettantisme caraelerfstic. A Cala-.
lunva. en front (leas Estat d e scoleen, era harattssim de fruir
un ideal ene anomenarfem, per
lee convenienelee, partieularista, i fins i tot d'exagerar-In en
algun discurre o en alatin p oema. Horn densineeava erntät t
la degeneradó de l'Es.-cament
tal; han/ sabia une aquesta mitteixa degeneració do l'E s tat eximia de tota mena de perills la
11er/únela (l'ella, i ädlum permetia, ensems, cedes comed:bes
i tins eerts beneficie.
Tot nquell panorama era abo.
minable. Tant va exa gerar se
—.clavad la ràpida devanada de
totes les valore -- la rlepreesie
universal, que no ereiem equivocar-nos en dir que, àdhuc en
l'esperif dels catalanistes MAR
teòricament railicals, va neixer
stur (latee d'intensitat, de realitnació, tos do qui tos, la tes qui
la fas. Un moviment real, una
enord'inacid d'artes:. ni QMo lingueeein l'he rae d'injustfria o
una orientació utòpica.
1 ha vingut ei Directori Militar, que en els sane prenere
ninmente inedit encara, ha tro_
bient eofieiderable a
hat sin ain
Catalunya, gräcies a aquel! estat d'esperit que (IOSOrillOnl.
f vident que, per un red teinps.
ele de la Lliga OS feien la
g ió que ele militare els trine.
nien lee castanyes dol filo. Era
continuar en el voll esperet. Per?) no; afortnnedament — jo no
se ei d'anees pensen com
perä /o no veig perque era calgui d'ama gar la mey a idea -han procedit, no pas cona a n oMies candorosos, sind rom a
militare conseqüents. Una de
llore obres mes conepfeuem
• • sil que hevo poma retorne d'autoritwats elenttuts r/c la 3Ianeomunitat,
que no és d'espersr una disposició de
;enaguo natural...so i que, per toar,
et reme r use huso d'éstcr un de tatas
dels que corren aqueo': dies.
L'AJUNTAMENT DE LL.4NSA
S'esta practicant iota inspeceiá go.
*n'atina a !Ajuntament de Mansa.
Lo porta o eoniptiateit e: capita
esetilleria senyor

nostra promovió, ens ensenyen
de Mur d'una venda les pa-

raules illusbries per lile eones
vivents, per la entlehornritS sue
premament abnegada. al hit pe-l'insular. S'ha clac l'era de lee
propagarnice i no l'ha pise
aus itt rensurri. Rime uno "Gaceta

de Madrid" plena d'ALMA, que

importa poc, saber si semi la roalitzaciel d'un ideal o el preSud'i
d'un nitre, equivortartions'o enenrts. La Ifteslid le qun el napa,
tris he no PSOA, ni pocha p9fgr.
en el hiere ineetable i meequf
arrahassiat rs un poder r16hil; i
una etmnsferrs dintelpient. intensital és bona per a tothons.
Ja tino una corta alegria qm.)
sehagt OStabl O O I I11111 al poder no
poi romandre - hi un ronvonetonalisme . sind eme r enlitet. una
reaten!, tan inequfvern, que una
altea realitat, per deeravalearte • sA r iga q u o A s en va acudir
qualsevol Sirene" pare
lamenläria, I que mal rus preleia
reeixtr si no arribava ah true.
que no As pas a l'abn i t de tetes
los fortunos sie saber-la superar;
J. tomatera

t011ITE

NI II LIMA
CIT111/1 1

LA PREMSA COMARCAL
• Del "Francoll":
"Amb veritable satiefaceiö
Cite assabentitrem do la ennstilució, a Barcelona, d'un Camiie
per la !lengua catalana. nascut
(lince l'Atollen Bareelonf.
Durant el ejuni politic a gil:1
s'esta entines, bo es que els catalans fixem la nostra atenció
en el que Catalunya te d'immore
tal eu la llengua i literatura catalanes, ciar geireise ene ictrevirn a assegurar que una «tulvocacid . ben pnlesa que sofriren
els politice direetors d'e l'esperit catalaneee fan la de donar
mes importància a les combinado:1s politiquee passatgeres,
Eme sao pas e la reconstruccie
ule eäninia .catalarta en el quä
la caraeteritza espiritualment.
No volens (He que es descuides del tot la formació espiritual ele Cataluuya, car luaneariem a la veritat perä si que
es deseuidä ssna niica nsassa i
que si ele capitals que s*esmerp aren CTI'PleCOOPS (fos pel motiu que foses s'haanessin aneofitet establint eseoles catalanes i biblioteaues cubiertos d'e:.
bree deis c/a.ssies i mecieras
autors catalans. altre t'era avut
l'estat espiritual del nostre poble.
El renaixement literari his
precedit PI renaixement palillo
en la reeonstrucciA d p tole ele
pohlee. segurament perquä la
idealitat que mena el poeta i el
acogedor va de dret a l'ànima,
As l'ideal pur i ränima d'un
noble es immortal. Catalii
urea pot die-se que es eapuirit
l'ordre Teje deis esdeveniments
i ner Ei tsrä no ha reexit.
' Per tot el di'. considerem
utflns importtincia mon gran ele
cursets do divulgacie de la Penetra i literatura 'catalanes que
l'esmentat Comité as proposa
escampar per tot Catalun ya i
dermi s /mistes de parla catalana, convençuts que és l'obra
asee efierse quts poden fer avni
d'a, i que Pi eempre l'hem tinguda a les mane, en les eireunmstäneles actuals resulta
gairebe indispensable.
La %lista de professors i aqs2
nyoretes profeseores que s'han
ofert eepentäniament per .donar aquests cureets, es molt notable, tant pel nombre enm per
la quelitat, essent moltes les
entitats i gruns de particulars
que la n'han dernanat.
"El Franeolf" s'edhereix amh

ritnima a aquesta campenya en pro de la 'Mengua catafruta

lana. esperant nue a la rastra
vila hi tirelrä e! ?Pese que es

mereix. si nn en quiste/11a .sncietat. en sin grup d'amauta
de !ea lletres, posant - e'ht abloletament a aur dieposieid.*
EL CULI-F.0Ra

Resaltes les difieultate que
obligaren rajornament d'aqueet
versal, ens de grat de cometa? als professors instetti, gpe
lindeä ileso daluna. dimos* 1

divendres de la titileaba Idi«
trant, trea (mutado set **
larda.
En una de lea ~leed
cieno pub4leareM
la primera laudado
»II de
. „ re
P

EL SENYOR s'.'431130
Ha tornos a Bortetone, preceden* de
Madrid. en • Frcmcuc Cembd.
•Diversos
/eta-N-eco de
ettniditate- 'insportanti 4.1. remad:
Av.
oge" inegteres que &Me,

41dA etelird e le toneom

mes constents, ha eetat l'espere
garla d'ele sentimentalismos del
catalanisme. A llur manera,
cerquen de retrempar - nas. Ens
fan un gran be. ene proetireu la
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VAGONS ARRIBATS
ESTACO 90. 8. A.
' Zi 2 do 1:151. 13 de farina, 1 de el
i va da I 2 iC ori li.
ESTACO DEL NORD
21 de Wat, 0 de l'arios I 2 Toril'.

general:

de fora.
Mercat. - El d'ahir fou mol! animal, veient -se forra coro pradors
fluix el preu d'aquest gra, i por tant amb bon desig per la
Moroso. - Degut a la manca de compradors, segup¡x un sje (le
porn 11711)ortilOeill. flo ho han estat a nienys de 3 . 1 pesse-

pari vonadora Si ht, havem visl ter algunes vendes. envara que
prado? de (ora cregin de poder aprofitar-se d'aquesta bona disposició.
tes, ma' g ral haver algtin emn
unprores „ spguejx rssent força erescutla l'oferta venodora, primipahornt del camp de Tarragona, si bd no possible,
40 quilos es I aeions de sorlida. Atob toi, podem afrgir que hoin troba la
de rnprnpni . obtenir a i npnys p 2 O pesseles els
per aquests voltants.
manca d'aquel! dr o i g romprador que es VPitt dies entera per trart 'alguns dri
rrvurn
una haixa
ols prima
rramu r sts
Mongetes i clgrons. - Com driern en l'edició passada. elsecomprar-loes
hi ha 11118 oferta i la venda PA farra reduida. ob s comprade les primeros, p livara que mi d'importanci7l . ..1.mb eigrons, 0111
mirara qm. srmblin snetenir- Se, no pot fer-se'n cabal, Iota
doro srgurixen larnhie rot rot a. II rforrnl als prrlls. podem dir que
vegada que el desig de molls A .: de poder-se alleugerir de molla pard d'exzstAncla.
amb 1110 11 poca demanda: alvir fa ilonrs. quo la lrfflr.D'alir e s gener e s. e o nl despulles, ordis i tdvad r s, SegueiNerr lambe
cia sigui ms aviat de baixa.
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EIANQUERS
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VALORS - CUPONS
- GIRS - CANVI
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..............«,•••n•nnn•n•n•••••nn••n

LIPAMIA DELS DAME DE FERDO DEL DIED
5133CRIPCIO PUBLICA DE 100.0011 OBLICACIONS
VALENCIANES NORD 3 m10 per 100 anual
al p m da 95 per 100, o atolla parees 475 p er cada OblIpar,10
Admetem

subeCrlutlens Mora de confinen

_

Uotri. Mego agregat deis Aluettais do Å'a711. (luda.
Ras I Oes1 1411. Consulta (13 4 4. ConAa ll
.
•00110Mies MI a' t. Bala. de la. Plors. 4, primer.
de

De la casa de lime-

iih NE J. A. Wenaberg
ricbrdia. Dimarts,
Motos
UNI

Rtteicle de valors
La 1)irecei0 gener.1 tia Danta i
Classes Passives fa saber a la junta
Sindical del Collegi d 'Ag5'311s de Cani Dorsa i dc la Unen oficia! de Canten; que el jutjat tIc primera instäncia de Pontevedra ha acorilat la retenciO deis titola del Deute amo:lit/al/le 5 per loo 13inis s i6 /le 1917 serie 1: números 5. 3 30-55,34 3 amb etapó tenchnent 15 de novembre.

Intimiö de Valors a la coitractació ofien1
seaaió celeLa Junta Sindical,
brada /ltir, Lcordä, dc ColifOrlllilat
;Wat disposiciii per Reial ortlre del
ministeri dc Finances de . data 15 de
novempre proppassat, inclourc a Lt
cotitzaci0 oiicial d'aquesta Bursa les
Obligacions trcaor a 6 illeaoS th.ta
vencinient de i5 d'abril de 1924, reno g ab:cs per altre, Ii tneaos. amb in.
tarea a raí) de 4'5o per loo anpal; pagador per trimestres vençuts en 15
de ganar 15 d'abril de 1924 per rnitjä
de cupons que van cuganxats ala titols: 5 4.764 de la serie A de 500 pesactas nominals cada una; ndnicros
•

154.764 i 73,764 tle la serie D de
C.000 peSsetets cada un, túnicro 1 a
;3,764 i eliminar de la ciditzaeiú oficial les Obligacions del Tresor 5 per
100 etniaai6 dc 15 d'octubre de 09 22,
Ins quals han quedat retirados de la
circulació.

kgnnes de la Comamil dels
carri l.s del Ihri d'egyi
De li r .:o le novombbre proppassat aqueata Companyia porta un
itugment en la seva recaptació de
420„C9o3 pessetes vista la mateixa
recaptació en les esmentades dates ale
l'an y 19.32.
p c 1'1 de penar al 20 tic novetultre
proppassat port a un total d'augment
de 11.216,68761 pessetes vista la
mat('ixa„ recaptaciú en les contentadas dates de l'any 1922.

ftateS lea, S. en C11. I

I

BANCA. OANVI, VALONS
Rambla del Contra. núm.
Talétunse . 1 zas- 231 4.

MOVIMENT MARITIM
Vabtells entrats

Mercal de Balaguer
Onli, a 1325 pessetes.
Civada, a 1125.
•
Faves, a 23.
Favons, a 23.
Mongetes, a 6o.
l g ees, a 25.
Moresc, a 2o.
Preus per quartera de So lores.
11141 roig, a .25 pessetes els 55 quilos.
Itlein blanc. a 24 els 55.
Farina, a58 els ion.
litem Itaisa, a 45 els 10o.
Quinta, a 20 els tio.
Menutlet, a /0. 50 els 35.
Segonet, a 8 . 50 els 25.
hlem itICS ample, a 5'5 0 els 2u.

Soler i Torra germans
Banquers

Blillets
Francesos, 4 1 20 per nto.
Anglesos, 3340 pcssetes.
Italians, 3340 per 100.
Belgues, 35 . 50 per too.
Suissos, 134 per toca
Portuguesos. 025 pessetes.
Aus • riacs, '13'23 per iota.
Holandesos. 273 pessetes.
Strkia, f85 pessetes.
Noruega. 1 pesseta.
Dinamarca. 115 pes/solea.
Romania. .120 per 100.
"Fu rrillia. 3 pessetes•
Units, 7 . 63 pessetes.

Canadá. 7'45 pessetes.
Argentins, 233 pessetes.
Uruguais, 525 pessetes.
,' t'ohms. o 75 pessetes.
Brasilers, tite pessetcs.
?Soliviaos, 175 peatreteti.
Peruans. 1 stessetes.
Paragunis. 010 pometes.
./alioneilow. 210 peatioatt.

Algtrins. 4 , ). 20 per loO.
Egipte, 3340 pessetes.
Filipinas, 340 passetes•

OR
oer
Anf4s,
1:11Ces. 145 per loo.
4 i duros, 145 per ioo.
1 duro, 1 4 5 per loo.
Isabel, 148 per 100.
Franca, 145 per 100.
36 80 pessetes.
IMIlara, 7'35 pcssetes.
Cuba, 750 pessetes.
\lexieä noti, 148 per ioo.
Venesuela. 1 44 Per 1 00.

Vapor menee "nttaa Itrt". de
Londres, amb càrrega general. Amarrar moll de Barcelona Sol Cunsigtiatari. Condernines.
Vapor espanyol "Ramón"," de 11äla g o. atol, càrrega general i .54 missatgers. Atuarrat mol! d'Espanya \V.
Consignatari. Ramos.
Vap.,r nortlec "Dragset"," de Bilbao. amb bacan. Amarrat mol! ie
Barcelona Nord. Consignatari, Enberg.
Vapor CSilatly o l "Vicente r.a Roda". de Malló. amb cärrega general
passatgers. Amarrat moll
i
pany a. Consignatari, Companyia Trans
mediterränia.
Vapar atlffle g "Mere!". d'Alacant.
119111 arrega general. Amarrat mal
de la Quarantena. Consi g natari. Agencia Maritima Hispano-Americana.
Vapor aletnany "Cassel"" de rotavia. amb càrrega general. Amarrat
moll de Ponent. Consignatari. Torrahall/lla.
Vapor nornec "Ravnedal", fe
boa. amb càrrega general. Amarrat
moll de Barcelona Nord. Consigna/al- 3 , Mac Andrew.
Pailebot espany o l "Teodora",
lacant. amh eärrega general.
Vapor itali, "Re Vittorio". do Buenas Aires. amb duma general. Amar
tat Barcelona Fa•t. Candetnines.

Vaixells sortits
Vapor espanyor "Banana", en llast.
cap a Valenciä.
Vapor franci's "La Gaule", amb
eärrega genera/ i trinsd cap a Mar:ella.
Vapor attgU•s "Pizarro", do tränsit. cap a Tarragona.
Vapor frattos "Syria". de transit,
rito a N..va Vork.
Vapor espanyol "Castilla", amb
arrega general. cap a Bilbao.
Vapor espanyol "Saganto", amb
airrega general, cap a Cartagvna.
Vap.r espanyol "Vicente La Roda", anth a7r29a general, cap a MaloS.
Vapor t. spanyol

;111;' n

eärrega general, cap a Las Palizas
i escales.
Vapor espanyol "Mallorca". aielt
cärrega general, cap a Palma.
Vapor espinyol "Mont Sant".
cärrega generall g ap a Tarragona..
Vapor ta: panyol "Trini". amb eärraga genera:, cap a Cartagena.
Vapor alemany "Cassel", amb eärre ga guncrai i trän s it. cap a Loneres.
Goleta italiana "Addaura", en llast,
cap a Djidjolli.
Vapor italiä "Re Vittorio", arnb
càrrega r :;eral i tränsit, cap a Genova.

NOVES RELIGIOSE
01171 Fa lila /ir ira 3 EshlŠ0 /I de

Nostra Dona del C.arnie . !Urce
d'exposiei: De dns guachi de, vUti
del t»ittf a dos quarts de sis de
la tarda.
Cort tlo Maria: Mili es fa la
vr isiia a Nostra Dona de
cles, a Santa Madrona (1-518
Sec 1.

Adora e ló nocturna: Ter . - de
Sant Josep.
Yentes en sufra g i de les ani.,
mes un Pur g atori: Torn del
Sant An g el Custodi i San! 311.1
que! Areän g el. a la capen: del
career Eseorial, 1 55.
La missa De Sal:' 6 111
colar! de Bah. Ornaments id .rr›
lor blanc.
DEL 111STLIT
flan forma n les sorra
i d Aeo g j s. el ea t a 2 2I
argo o hisbe de Tarra g rrna. Je'
ror Vida! h Drirraqu e r i e
br dTr g ell. doeror (lunar'.

A la soereforin do Cali 'ara I
novern (friques) tijAnt
f0P.
persona! dp
rebut.
(14 pessetes per el nen s

dan

-

'Plus dr l'Euro p a' Ernt r

Oirona ha
El hishe
tia/ pa g os provissionals Clea
Att1olii Naran.jo. ola crinencei
E ..! 'va Cattadell i Franceat

Frano. i I1losa;a1 Josep Girarte
e n It
!:a. ri•ator
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TRAGTAT D'.ALIA.>t;A ENTHE LETONIA I ESTONIA
Els Estala bältics eixits
dislocació de rImperi Mels
-ars tendeixen a aeostar-se , a
uatractar unions que. tot deiant a eadsenn d'ells el ple
exerde i de la seva sobirana
nri. • nal, comporten certes
ins comunes. Remarquern
que, tot rerentruent, lee
d'Estbnia i de Lehan signat a Tallinn tres
's que fixen llore
mútues i preparen la seeconòmica.
E primer tractitt; del qual
dair'n mes avall el text filler, estipula una allano depns . va entre tots dos paisos.
tFa • mament resolts a salva ral lar la seva sobirania
i la independanda con• les al preu de tanta de
ds. aixi corn la integri, llurs terriloris" , lotes
joves repúblignes "es
•• ,meten . a segur una popurament pacifica tenint
con a finalitat el mantenir 1
'esr a nyer els llanos d'amistat,
airi .. om el desenrotllar les reaciinS econbmiques amb tops . les naelons i sobretot eta
• bälltics i els paisos
-sTe s ". Es comprometen a conreatar -Se sobre les giiestions
e política exterior d'una impertäncia comuna, a prestar-se
en a;ut recítame polític i diplornätic en cas que una d'elles fos
stacaaa sens provocad() de part
:ev. sobre les seves fronteras actuals, a fixar de corma
acer ,- 1 la manera amb qué es
prestaran assistència. i. en el
ea; que elles es trob e ssin coralprrneses en una guerra en virtat del present tractat, a no
tractar i a no crunclonre m armistici ni pan l'una sena:, l'alIra. Portaran davant el Tribu,
sal de justicia internacional
davant drbitres internacional,
0 0 ; los qüestions litigioses
qui , no hauran pogut resnlare,
per !a via diplomàtica. No con:rodaran aliança amb una
(eran potència sense el sen
tansentiment muto. El present
traetal, conclòs per deu anys,
sera eomunirat a la Societat
de les Nacions. A la vegada per
un acord especial hom liquida
corses reclamacions entre tot
as plastas...hora renvé unArae,
Ira! preliminar d'unió econbm'ea i duanera i. per a les
litigioses. horn acet0a per totes duce parte un
1,banal arbitral mixt. i. si cal,
, àrbitre neutro designat
el Tribunal permanent de jusicia 'internacional.
Tes ari el text de radianea
nun, la República de Lefbnia
i la República d'Estbnia:
"Fermament resoltes a salvaaeardar /a seva sobirania
as: mal i la independència
tnnenistades al preu de tanta
du s aerificis. així ron/ la hule- at de llurs territoris, la Resúb.ins de Letbnia i la llenéliri d'Estbnia han decidit de
renelonre un trartat d'aliança
del-msiva.
A aquest fi, han estat ;lomeaste, en qualitat de delegats,
plv potenciaris a saber: per
por 1 de Iefbnia. el senyor Z. A.
3t s ' , - .ardes. president del Con ministre d'Afers estranr,er part d'F.stbnia. el seT , r. Akel, ministre d'A fers
:Izara, els quals. drspraa
comunicat Hura po-

-

HA MORT L'ESCRIPTOR MAURICE BARRES -:- EL
RESULTAT DE L'AUTOPSIA DEL CADAVER DE
FELIP DMIDET NO DESTRUEIX LA HIPOTESI
DEL SUICIDI
Strashurg. 5. — Ha acabat davant
aquesta Audiencia la vista de la cuasa
seguida contra ralsacia Ley el
en companyia d'alguns alemanys. hacia cmpres una propaganda encaminada
a proclamar rautonomia d'Alsacia sota
rempar del Rehe
Los. ha estat condemnat a la pena
de se; any, de nres6.
L'a emany Pfiiermestt ha estat
solts—Havas.
MIDOL CONDEMNAT
Avignon. 5. — El comunista Midnl
ha éstas condernnat a sis anys ile gte .
i dos mil fsancs ita multa.—Ilavas.
FELIP
L'ACTO > tSIA

DAUDET
París. 5 , practicat
l'autòpsia al cadäver del desgraciat jove Felip Dauclet.
L'informe dels metges din
que la mort fou produïda per
un tret disparat free a free, a
la regid temporal dreta amb
sortida pel costad esquerra del
crani.
Res no s'oposa a acceptar la
hipòtesi que es tracta d'un suicidi.
Davant el jutge declarà la
muller de l'anarquista Colomer,
la qual, registrada mes tard. se
Ii trobaren diversos manuscrits
dc Felip Dandet, amagats a la
entilla.—Havas.
ders. troba:s ea bona : deguda
forma, han convingut les disposicions següents:
Adiete primer. — Les Utes
parís entrants es comprometen a segur una política purament padrea. que tindrà com
a fi el mantenir i l'estranyer
els Iligams d'amistat. aixi rrun
desenrotllar les relacions duonbmiques amb totes les narions i sobretot entre els Estats balUrs i els paisos veins.
Art. 2—eh el fi de coordinas ¡loas esforços pacifics, tots
dos Graveras es comprometen
a concertar-se sobre les qüestions ile política exterior d'una
importäncia comú, i a prestarse un ajut reciproc politie i
difflomätic en Ilurs relaciona
int ornar innata.
Art. 3.—Les altes parte contractants es comprometen a
ajudar-se pacificament en el
cas que ura l'elles sigui atacada, sense provocació per part
seso,, sobre les caves fronteres actuals.
En consegiiimcia, en cas que
una de les altes parts contraetants sigui atacada sense proVocació per part seva, l'altra
es considerara en estat de
guerra idi prestarä assistència
armada.
—e
Art. .1. — Les autoritats 1:\rniques competents de la República letona i de la República
estoniana fixa.mn, de cornil
acord, la manera segons la qual
Iota dos palana es prestaran
assistancia i les disposirinns
neressäries per a l'execuebi de
l'article 3 del present tractat.
Art. 5.—Si les altes parta
contractants, n,algrat de llora
esforços, es trobessin en estat
de guerra defensiva, de con-

A TRES MIL METRES D'ALTURA UN AVIO PROVEEIX

UN ALTRE
Le Bourget, 6.—Un avió militar ita aconseguit proveir
d'esseneia a uns tres mil metres d'altura a un altre avié,
per !unja d'un tub en forma de
serpent
L'assaig .es realitzà quan es
trobaven en pie vol ambdós
aparells.—}lavas. •
A NANCY. UN CONSELL DE
GUERRA CONDEMNA A morur
EL GENER11. ALEMANY
ItItErnwEE
Nancy, 5.—Sla celebrat en
apuesta citnat un Consell de
guerra. el qua l ha condemnat a
mort, per contumàcia, el general alemany Breitkoff, el qual
incendià i saquejà en 1 9 la una
vila francesa i ordenà l'afusellament deis habitants de la dita vila —Hayas.
MORT DE MAURICE BARRES
D'ESSENCIA A

París, 5. — Ha mort el cèlebre escriptor i diputas pel Departament del
Sena M. Maurici Barres, a conseqüència d'una engina de pit.—Haves.
Comptava seixanta un anys i va
näixer a Charmes-sur-Mosselle, l'any
1862. Era advocat, per?) va exercir
pocs anys la carrera, dedicant-se intensament a la literatura.

formitat amb l'artiele 3, es comprometen a no tractar ni concloure l'armistici ni la pata runa sense
.
Art. 6.—Totes les qüestions
litigioses que poguessin sorgir
entre les altes parts contraetanta i que no poden ésser resoltes per vies diplomàtiques.
seran portades darnunt el Tribunal de justicia internacional
o sotmeses a un arbitratge internacional.
Art. 7. — Cap de les altes
parts contractants no podrà
concloure una aliança amb una
terça potancia cense el cansentiment de l'altea . Es . comprometen a comunicar-se dad
avant l'una a l'altra el text (lela
tractats conclosos entre l'una
d'elles i un o molts altres :Eatats.
Art. 8. — La rimada del present tractat es de den anys
partir del dia del bescanvi deis
ó, Exinstruments de ratificaci
pirat aquest ferrar. eadaseuna
de totes dues parts contraetanta tindrà !a facultat de ticmanar-lo tot, avisant l'altra
part un any enclavara.
Art. 9. — El present tradat
serä corminieat a la Sneirtat
de "los Nacions arnb el fi d'asser-hi rrgistrat i publica!.
.Art. 10. — El present traetat ceri) ratificat i els instrumenta de ratificació seran bescanviats dins el una brea termini a ¡liga.
En fe tle la quad cosa els plenirintencirrris han signat el present. tractat i hi han posat Hura
segells.
Fet en doble exemplar a Tailinn, 1'1 novie mbre 1 923
(Si g nal): Z. A. Aleleroolos,
Fr. Akel.
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LA FRACCIO SOCIALISTA HA RESOLT TAMBE
VOTAR-LA MITJANÇANT QUE • SIGUI CONSULTADA ABANS DE PUBL/CAR CAP ORDENANÇA.
DECLARACIONS DEL CANCELLER

•

Londres, 3.—EI primer ministre
Mr. Baldwin, abans de sortir cap
a Liverpool, ha declarat als periodistes que es trobava molt satisfet
de la marxa deis! esdeveniments,

afegint que mai havia vist tant dentusiasme entre els unionistes.
Per altea t'art. segons "Eevening

Standart", Me. Lloyd George preven que els lliberals obtindran 16o
llocs, lao els treballistes i sis els
independents.
Com que el número de diputats
es de 6t5. segons els cälculs de
luir . Lloyd George quedaria una majoria de tres llocs per als conservadors.
Si s'acompleixen les previsions de
bfr. Lloyd George. el partit Iliberal
constituiria novament l'oposició oficial a la Cambra dels Comuna.
Mr. Asquith ha declaras que el
Govern no tindrà en la nora Cambra una majoria suficient per a imposar el seu programa proteccionis-

ta.—Havas.

Professava idees radicals i fou ele1889.
Fundà algunes revistes i el:dial/ora

git diputat l'any

en moltes altres.

L'any mo6 fea elegit membre de
l'Academia.
L'any 1907 aixecà la bandera del
nacionalisme tradicionalista.
Entre la seca abunennt producció
literaria cal esmentar les següents
obres: "Sous roeil des Barbares",
"Un homme libre", "Le jardín de
Berenice". "Cutte du moi, examen de
trois idéologies", "L'ennenti des lois",
"Una ojurnie parlatnentaire", "Du
sang. ds la volupté et de la mort",
"Les Deracines", "Un renovatcur de
l'occUltisme", "Sanislas dc Guaita",
"L'annel au soldas", "Lenes figures",
"Scenes gt ectrines du nationalisme", "Les amities franeaises". "Ce
que j'ai vu a Rennes" (preces Dreyfus). Amor! et dolori sacrum". "Halt
jours chez Renan", "Quelques cadences", "De Flegel aux camines du
Nord", "La Viarge Assasinee", "Au
viayas
service de rAllemagne"
ge ile Sparta''.
LA RESPOSTA BRITANICA AL

PROJECTE NORDAMERICA REFERENT AT CONTRABAN DE
BEGUDES ALCOHOLIQUES
París, 5. — Comuniquen de
Washington a la "Chicago TriInine" que el Delta rt a ment d'Estat estudia en aquests moments
la resposta britànica al projectsr nord-america, proposant un
trartat relatiu al contraban de
begudes
1n11 1n

REPRESALIES PER I.'ASSASSINAT DE VOROWSKI
ELS SOVIETS EMPRESONEN
UN GERMA DE CONRAD!
Londres, 5.—Al "Morning roe"
Ii telegraiia el sets corresponsal ä
Rússia que el germà de Cornada
rassassi de Vorowski. ha estat detinuut per oralre de les autoritats sovietiques en el nunnent que anava
passar la frontera, i se l'ha tancat
a la presó de Moscou.—Havas.

Berlin, 5.—El Consell de l'Imperi
ha aprovat, per 45 vots contra 9, el

projectc de Hei concedint plens poder sal Govern del senIor Marx.—
Hayas.
ESPIONAGE ALEMANY A BEL_
GICA
Drusselles, 5. — Segona el
pedbdie "Le Soir" a Bélgica
existeixen nombrosos centres
alemanys d'espionatge. especialment a Anvers, dissimulats
amb el nom de cases comercials.
-- Havasn.
L'AMBAIXADOR D'ALEMANYA
A WASHINGTON TORNARA A
DIRIGIR LES FABRIQUES
KRUPP

París. 5. — Telegrafien de
Berlín a "Le Matin", que von
Wieldfeldt, ambaixador cl"Alemanya a Washington, ha sollfcibal que s'accepti la seva dimissió. ja que ta la intenrirí
d'assumir novament la direreló
de les (Abrigues Krupp. — la
vas.
RENEIX L'ACTIVITAT A L
RUHR
•Dusseld'orf. 5. — L'activitat
reneix als territoris ocupat s.
essent cada cop més nombroses
les fabriques t mines que reprenda el treball.
Altres sociera7s mineres han
signat ja Eacord comprometent-se a fer efec)in el pagareent d'un mil:a cmc cents mil
&atara que per entiarceriments
rfeuen a l'administració francobelga. per ¡renos!, sobre el carbó.
Amb amnesia última signatura. ha augmentat fins el titg
per cent la proporciii d'estahlimenta anäligs que ja han signat. — Hayas.
LA FRACCIO SOCIALISTA RESO!. VOTAR A FAVOR DE LA
LLEI DE PLENS PODERS
BerIM, 5.—El Govern, en la reunió celebrada anit passada,!discuti
la proposició presentada pels socialistes. encaminarla a constituir un
Comité internacional que el Govern
consultaria sempre sobre les mesures filIC penses adoptar, fent tis dels
plens poders que sollicitarà del
Reichstag.
El ministre de Finances, senyor
Luther, ha combatut la proposició
que el Govern, per la seva part, sernbinen disposat a acceptar.
la fracció socialista ha resolt, per
73 vots contra 53, votar a favor del
projecte de llei concedint plens poders al G./ 1;CM, amb la condició prèvis que, abatís de publicar cap ordenanea, el Govern escolti la fracciO
socialista.—Havas.
DECLARACIONS DEI,
CANCELLER
Berlín, 5.—A la sessió de la Camina, el canceller senyor Marx ha
pronuncias un disertes, en el qual es
va planyer de la durada de la crisi
que travessa Alemanya, afirmant
que Iluitarä contra els adversaris de
la unitat de l'Imperi.

Afegi que hacia arribat l'hora dels
sacrificis.
Afirmà que acceptava la política
interior i extrerior de Stresemann,
i que davant dels caräcters desespe-

lamieses
IRLANDA DINS L'IMPERI
BR1TANIC
Paris, 4. —,La Delegaci6 irlandesa
tramet, per a la seva publittació,
següent comunicat:
"Un document, falsament deeig- , •
nat Tractat, bou signat a Londres el
dia 6 de desembre de 1921. Eh ale
nataris irlandesos foren obligats de

signar, sota l'amenaça d'una guerra
rata de l'actual situació, reclamara
plens poders, esforçant-se a afiangar
les relacions entre el Reich i els altres Estats alernanys.—Havas.
EL SINDICAT MINAIRE RE-

BUTJA UN ACORD CONCERTAT ENTRE OBRERS I
PATRONS
Essent, 5. — El Sindicas minaire
ha rehutjat l'acord concertat entre
els delegats obrers i patrons, establint la jornada de nou hores per
als obrera que treballen al fons de
les mines.—Havas.
Londres, 5.—En el darrer maniprimer anglès Itr. 13aldwin, aquest
declara que la restauració europea
esta en l'actualitat ajornada per molt
de temps, riere, que, malgrat això,
si cl Govern actual continua en el
Poder, cercarä una soluci6 al problema europeu amb l'amistosa cooperació de Franca, Bélgica i halis—Hayas.

LA CRESCUDA DELS RIUS A
ITALIA :: UN ALTRE DIC QUE
• CEDEIX
Roma, 5. — "Il Giornade d'Itälia" diu que a conseqüència
de la crescuda de tots els rius
corrents d'aigua que es produeixen a la regid d'Ossola, el
dic de Ton cedí a la violaneia
del corrent. Les aigües inundaren la vall de Formazza.
Sembla que els danys causats són de consideració.—Havas.
EL PROXIM CONSISTORI
Roma, 5. — Contra el que
'havia anunciat, sembla que
en el propvinent Consistori
serà rlevat a la dignitat cardona licia cap prelat estranger.
—Hayas.

DE PERSIA
Es proclamarila República?
L'ex-Xa mana precipitadament a Paris a conferenciar
amb el seu till, l'actual Xa
París, 5.—De Londres telegrafien
als diaris d'aquesta ciutat, que s'Ira
rebut un despatx de Constantinnble
anunciant que, alarmat per certes
informacions que procedien d'Angora, a jutjar per les quals podria
ésser que a Teheran es proclames
la República, l'ex-Na de Persia &ha
embarcat immediatament cap a
França, amb l'objecte (le conferenciar anula el sen fill, l'actual Na, que
fo alguns dies es troba a Paris.—
Hacas,
Londres, 3.—La carnpanya d'obstrucció portada a cap pchs trebaIlistes i també pel perit crup comunista ha impedit a alguns clipununci arels seus discursos de propaganda.
L'ex-primer ministre afr..asquith,
en itum discurs pronunciat a Glasgow,
les campanyes de desordre que es
venen produint atnb motiu de la
propaganda electoral.—Havas.

d'extermini Mal fou creat l'Estat

Iliure. Una constitució, redactada en
lea seves parts essencials pel,£covero
anules, fou publicada el dihrode
juny de z 922. La mateisca amentrea
d'una guerra d'extermini subsisti per
a l'acceptació d'aquestes "clàusules
essencials". El Comité executiu de
l'Estat lliure es compon de ministres
nomenats pei governador general per
al rei d'Anglaterra, i les funciona del

qual són "d'ajudar al governador general", sense el consentiment del
qual cap llei no pot ésser promulgarla ni cap decisió no pot ésser presa.
El governador general és nomenat
pel rei d'Anglaterra i pot esser atomiadat per aquest en qualsevoi nao!nene El seu salari de Momo franca
és pagat pel noble irlandés. El rei
d'Anglaterra obeeix constitucionallitem al Govern anglés.
"Heu's así el sistema d'Unten:lediaris que permet al Govern anglea
d'exercir un control invisible daStaunt l'Estat Rime. Si Irlanda acceptava el règim d'Estat lliure,
caldria primer de renegar la independencia proclamada constitucionalment el dia 21 de gener de rorg.
Caldria que acceptés la divisió del
sets territori efectuada per una Ilel

anglesa en l'únic interés d'Anglaterra. Caldria que se sotmetés al domini econòmic, polític i financien
d'Anglaterra, i que es resignes a
prendre part i causa en aquest pais
en totes les seves guerree.

"LIEstat lliure funciona gràcies a
l'ajut secret d'Anglaterra i a un sistema de terror organitzat, perb el
poble irlandès no ha dit encara la
seva darrera paraula. L'Anglaterra
hipócrita anuncia al món que ha donat una prora de la seva generositat proverbial en atorgar la independencia a Irlanda; que la Ilibertat aixi
adquirida és incontestablement provada pels dos mote "Estar lliure";
que ha fet inscriure aquest Estat
"Iliure" coma mernbre "britinic de
la Societat de les Nacions—talment
com ho fan dem per a l'Estat de
l'Irak. D'aquesta manera cerca de
propagar la Ilegenda que es la gran
protectora de la llibertat i de la civilització.
"La República irlandesa es trobarà sempre damunt el cami d'Anglaterra, amb la qual resta en tot disposada a concloure una pau real, pena no pas al preu de la independins.

cia de l'antiga nació irlandesa:'.
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CAS BEN TRIST
per Gordor Miles

-.vol que faci memaria del mea

Widdicombe, reconeixerä
sssuit que el pobre xicat incorrid
nerules en gran; distraccions. I su-

que mil nosaltres

admetem

sn b rame que te el cap a
• marts de quinze es, en el;
hr mod(rns. cnm un gra de sorra
s
engranatge. Tan mateix no
•
ixar de sentir que • a planeta
'!
caigut sobre el pobre Enric es
nerible i u?tra mica desprnata al sea mancament inicial.,
(arda de les prlmeries de se9es. havent dlnat, Enric aria a Re3 tation, Mudchesten per tal d'a›Il ladar e! cosí de ?a sera dona la
s fi !eta.
ha anee, de mons
Statinn i les entrades i sertides
cs ds s enn nOn Utrarda rtes vigi'ades
b'sn les proximitats de la Casa del
1.14,s del . Rei. Regina S(a'iort es,
eise . e, l'exemple s umen) del que
tilic
s ment e, cone g ut—crec jo--<om
` rstaci6 closa". Hi ha empaIssat i bar reres de ferro per teil erren.
.% puna per en ea permet al públie
Sas s ar , parelles d'h smes adustos que
tiran darrera uns cadafalets fent
a trit t i a ket Ilurs taladra-bitde safiant
i que entra.
•
t•ibie 'blia et
at que aquella larstl ga ssar la fatal barrera, sentí cons
•t

defalliment, com si ares-sentís cuto
consciernment un des tstre. Recorda
amb Maui: lany nt el ser tit ofensiu arnh
el qual la mäquina sur .mätica Ii lliurà
el bitllet dc mall a can vi del scu penic.
"Tríe, Irle; pum!", com si li tires
el bitl et al; nasses nah un gran menyspreu. "Ira de vet!--nrn (ligué Enric—:
semblava ta'ment com cita maquina em
dignes: teniu, preneu-lo, miserable cae!
Per qué no peden ¿ser v65 una maquina antomätica i comprendre el que
rea lment i efi,•.a"e una activitat signina

fica?"
El tren remangins algures minuts al
mea i Enric el; passa comp litt com
bo en el cnmpartiment del seu cnsf,
trasrarlant el pes del cns d'un peu a
l'altea. mallant per pensar alguna cosa
de ranna lde i d'apropiat per dir, però
caient—com qualsevul alter en aquelles
circumstancies — en el vulgarisme de
lamentar que el temps ins tan dn'ent a
IftnIches'er i de dir que esperava que
el tren arribaria a llora, a la fi del
viatge. Finahnent el tren arrenci i Enric — re , pirant alleujat — es prepara
a seguir el seu exemp'e.
breara no havia earninat deu panes,
que una por horrible l'an gunieja. On
era aquel! maleit bitIkt de mol? Cercä
per totes les butxaques; no hi era. Torna a regirar-les de nou i tampoc

era, i mcntre tornava a repetir roporació Ii vingué a la memòria cera
record vague d'haver leneat alguna
cr na —mentre s'estava dalt del tren caps
fiera a snstenir la conversa atril) el sea
cosí—per la porta del vagó. Sí; l'hacia Ileneat. de la mateixa manera que
hauria caragolar lentament i desprès amollar un bittet d'auti')mnibus o
de tramvia. Reten les seves passes,
excita t.
AIli, en mig de les vier. mes enllä
del camp d'acció del 5C11 bastó. hi !savia
una boleta de paper.
En sap greu de dir gin Enric gairebe perdé el cap. Tant si aguda boleta era el sea bitllet com si no, el can
i; que era arä baix eiere les tics; i
apesarat, imagina amt) horror la falta
gravíssima gute representava que una
persona no autoritrada balees a Irr
VieS des del mol! d'una estaci6 cines.
Si na de dret. de fet—altr,enys—hauria
pogut dl, Ilavors. saltar-hi. No hi havis cap tren a !a via i no es crin
gaires funcionaris rs l'entona En compres de fer-ho. Emic comete el sea , egoa di s larat : recula cap a la barrera.
—Ho lamentn—digné Ist decandit—,
per?) ha proba el niel: bit let de mili.
—Be. (lenes. hauria de fer per manera de tornar-lo a trobar—li respons
gire aquel' pos datara, fent anar (raei
d'aria rapidamen t , el sen forada-bitIlets, pero a t'ensems fent un inventad
mental perfecte de la fisonomia i po«ab d'Enric—. No podeu sortir d'aquf

acuse el hitl'et.
Enric recula determinas a tly s eta
riseos per tal de Catar aquella Im.cto
de papel'. Diesortadament, llavors, Iti
havia un tren damunt, i quan el tren
ba q ue nartit un ins pector passi prop

l'un quart d'hnra deambulant amunt i
tull del mol. Llavors vingué un altre
cci Finalment—per a'guna cosa que
,eenblä una extraordinaria fortuna—,
l , nrie pogué baixar a la vis i tornar (kilt
tel mol sense que ni/latí se n'adsnes.
Descargolanz aquella beIrta (era e/ sets
bitllet) corregué cap a la barrera.
—Que es aixn!—digue el custrali, ferament,
—El meu bitlIct.
—No ho ha estat mai—renlieä el
funcionad forada-birrets--. Per ventura no saben veme que diu en aquesrs

qu..; solautent sil): ;d'Uds per
una lwea des que sdn foradats en tassar la barrera? Aquest ha cstat (ora-

das a les zso i ara són prop de les
qua tre.
—Pel sant del meu nom, que he de
!en aix1?—pregunta Enric, desfet pel
panic.
—Ven ho sabreu—digué el funcionari, el (mal, després d'eshocinar el bits
let fatal i de xafar-ne amb cura els
fragmrnts sota els talons, semblà no
preocupar-se mes d'aquell incident—.
No us estiguen aquí, que feu nosa a la

gent que paria bitllet.
Enric torné, a • recórrer el mnll
provi d'interessar una de les cambreres del restaurant per la seva hórrida

situació. Era simpätica la noia, per6
no :i donà esperances de facilitar-li La
fugida. disfressant-lo de cambrera. Li
explica que cota tos els altres funcionaris de la Compenyla havit hagut de
prestar jurament de « no servir ni em.
parar els ~mica de 'a Linfa, ni llurs actea, omissions i inadvertències", Per?,
poca monsente aluna de* tancar-se el
restaurant. Migue l'amable debtlitat do
proporcionar. a Earle-sa.botella de

soda buida, suggerint- i que hi poses
uns mota per a la sera dona, que ella
curarla de veme si posada la botela
en un taxi, que estava a phd itt partir
de res:ació, arribara al SC12 (testa Han-cid-ha Jet aixi, Enric passä la nit
en un banc de la Sala d'espera.
En mig de tot, Enric estigué de sort.
La sera muller rebe el missatge l'en.
demä a !a tarda. Ella corregué a vearem per assabentar-me de l'afer, i tots
dos anàrem cap a res • ació. Al principi ens semblä fàcil (le poder-lo alliberar. La primera idea que se m'acudi
ron d'ohtenir tres hitllets, fer-los foradar tots tres i donar-ne tul a Enríe.
El meu pla fallí tot d'una.
—No necessiteu per res tres birlen
—digne l'heme de la barrera amh un
somritire sardónic, En foradà un per
a mí, un altre per a la dona d'Enric
i esquina el tercer.
Llavors comprarem un bitllet per
anar a Pealdington (els trens que hi
duien sortien del moll on era Enríe),
creient que ;alai Enric podria prendre
el tren i escapar lliurement a l'altre
extrem de !a ruta. Per?), ai casua l
-menthiavludcrt
per . vigilar Enric i els que parlessin
amh ell. I quan jo feia el bitllet a

mans de 'ande, e/ detective Pava
amatent i el confiscä, advertint-nos que
el mot "INTRANSFERIBLE" era
benectarament impres en el bidlet.
Tot aixä s'esdevingué el mes de setembre 1 ara ja som al mes d'octubre.
Enric continua encara allí. lio hem
provat tot. Hem tingut un reguitzell
dr correspondencia amb els alta fundermis de la Companyia. Totes 'es
repostes que hem rebut són lletres que
totuma alai: "DiatIngit senyor:

Anth referencia a la vostra Perra del
dia tants, tenim l'honor de fer-vos avis
nent...". Cap bona noca no en venia
Cap bona noca tun por venir de
lletres que comencen amb "tenirn rhsnor de irr-von avinent": es una frase usada so'ament per la gein que es
prepara tirar-vos un totxo de grosse; dimensions darnunt la vostra testa.
Si tinguessin res d'agraden ver dirvos, no comenearien manifestant que
tenen 'Isersor de fer-vos avineht, sind
que "tenen el p'aer d'anunciar-vos..."
Ili bague en 'Mg d'això una caíd
terrible, guau- Enric, sotjaut u/1 infant
que portava a la vista el son hitIlet de
mol). intenta crarrebatar-li. Cm era
natural ras en Ira. I el cap d'estació
ea persona, ami) copafta i tot, baixà al
mol! increpant-lo durament pel nur halda fet. Apunta la idea, que noteer
hacia estat una munoralitat mol Ileu
la Perdita inicial de/ bitIlet: era Me9
sus descuit que no pas un tort mtencins
nat. Pern l'intent de robar un bittlet
a tina innocent criatura, aixt) si (me
era un ertm covard i se setnta apesaras
i sorpres de trnbar un !tome de Caepecte i posici6 d'Enric que hurtes arrihat a cometre seints ! ant baixesa ,
cap d'estaci;, esperava que això no es
repetirla mai mes.
Enric feu avment al cap d'estacid
els dics terbols que hacia harut de
pastar en aquel l mol,. dormint a la
sala d'espera i vivint fa un cost fas
hulAs) en el restaurant de l'estacid.
demanä que el fas dur a 'a deleraci6
de po icia denunciant-lo d'haver comes

un delicte. El cap d'estaei6 ho trobi
una suggesti6 absurda. El drlicte leca
que Emule s'eacapés de reatació aease
tenir bitllet; ell ja vela que Ende ro-

mandria allí i ne cofia, per tant, (er
de de l ator de cap de les mantees.
Aixi, l dissertat Enric roman all!
encara. La sera dona el va a veme
cada dia (enbut una gran cara de es
perdre el seu tiltliet de mol) i de recades !hur fill lambe és din a restarid
i peixa el seu pare amb biscuits que li
dóna per entre es barrots de la bar.
reno. llena provat d'invscar raplicaci6
de l'Ilahcas Corpus sobre Enric, per6
les més altes autoritats en ma t eria de
dret ros asseguren que no regeix dius
els dominis d'una cempanvia moderna
de ferrocarrils. L'Aldea cosa a fer es
ebtenir un Acta del Par!ament, ja sba
presentas ?a proposició. la "Llei de les
Fleilitats Esperia • s per a l'Allihera-'
ment d'Enrie, rn.1", perA
pognern obtenír ele vota neceas:ir» p+
fer-la reeixir. Frn teme mi^ el m'ni,•
Ire de Transport s i Irr Cempaneies
Ferrocarrils s'hi (+posaran amb les nns
Irles ¡ les &res nric és la una ligues
cemr/etament familiar co, arme?l mol'
de Regina Statien, i cree qee len CemtlaaVia estä satisfem de veure-rhi i tenir-rhi. M'imagina que ereuen (me
respectar.* diari ele la seva presencia
i del sen herrib e fat, produeix un
exceilent efeete de disciplina en els all res pes,atgers.

Tanmateix no deixa d'esser un destt
terrible, una situaci6 indesitjable, aleò

d'estar-se permanentment en agua
Voldria que es poguh ter aliase
tosa per ea'nr-lo. .
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Lis leatreš
TENME DEL LICEU. —
vista"
Deeprés d'un pertode ('abs-

tenció, novament ha reaparegut
aqueat any a t'escoliad del nostre primer (entre la popular Upera.de -Ver« essent encomanades les parts principias ale celebrats artistes senyora De Hidalgo i senyors Stracciari i Rosich.
La interpretació fou excellent, sobresortint en primer
terme el bariton senyor Straeciari. el qual, en el paper tlen
"Jordi tiermont) fiu un treljall
1 Itildiss im com a eantant i eolit

a actor. La romano del segun
acte va sser dita pel notable
artista amb molla expressió;
valent-li al final grans aplaudiments. que l'obligaren a bisar-la. Igual que en "El barbee
de Sevilla", el senyor Straceittri fou el veritahle heroi de l'obra.

Tambe la senyora de Hidalgo Migué força brillant en la
part de "Violeta": canta amb
desimboltura el dificultós primer [tete, fent gala de la seNa
bonica veu i, en general. (11i~se vota robra se celebrà elegudament la seva tasca d'exquisida cantatriu.
7 El tenor senyor Bosta es
Mantingue en un terrne mea
discret: probablement si l'artista hagués aconseguit despendre's de cenia timidesa i vaenlació hauria obtingut una
Mes franca acollida: no obstant
fon aplaudit amb justicia.
l'orquestra. sota la dirce.
' Ció del mestre Falconi.
Com a impressió de conjunt.
una vetllada quelcom lànguida,
Malgrat l'eacellenc i a dels areletes.
F.

CONCERT PEPETA DIEGUEZ
Hou's aquí l'interessant Tirograma del "Recital" que la vio_
;Mista Pepeta Dieguez executara, amb le rooperaci ó del pianista Duillern Garganta. a la
Sala Mozart d'aquesta eiut al.
dineurnge propvinent, a dos
guares de ele de la tarda:
Sonata (Brahms). Xacona
(Bach , . Poema (Chausson),
Concert st (MI; ( Saint_Saens ),
Caneó india (Rinisky-Korsakow
1 P"lonesa (Wieniawski).
Són riombroses les demandes
de localitats per assistir
aquest C(-(11ePTI.
EL QUARTET WORMSBACIIER
A L'ORFF.0 CATALA
El quartet vocal Wormsbacher, que el vinent diumenge
donara a enneixer al t ' afilie musien; bareelont al Palea de la
Masira Catalana constitueix
neruparn e nt artístic sumament
havressant. Quatre excellents
intaires, destres tats ells i
avesats a la refinada i eninu(losa interpretad () que ei "lied"
requereix. s'apleguen per a l'execució de les nombroses i exquisides obres que l'art alemany ha produit i produeix per
o conjunt de veus d'home, apor
tant-bi aquella destresa i refinament que fan del "lied" la
suprema manifestaciú de l'art
vocal.
Es tradicional en el poble
alemany el conren amorós de !la
música de conjunt, especialment en el cant per agrupacions de veus d'home, com ho
testifiquen les innombrables
"Mannersang 'Verein" que comprenen des del quartet estricte
fins a les masses corals de cen.
tenars d'individus, i es per a
aquestes agrupacions que els
més grans compositors de tots
els temps han produit una suma enorme d'obres en les quals
D'obren expresiö profunda i veritable els carbeters distintius de
l'anima alemanya amI les seves delicadeses de sentir-1nm,, la
seva somnlositat a volles
a rosa, la seva alegria franca i
robusta, la seva irenia red-inda
de malignitat i el sen humor de
bona Ilei.

PALAU DE LA
GENERALITAT
LA COMISSIO PROVINCIAL
La Comiss;(5 provincial ha despatxat els següents assumptes:
Informe al senyor Governador titilare
la consulta elevada per l'Alca'dia d'amareta ciutat referent al col-mutua; dels
arbitris sobre volateria i edea menor.
Informe respecte a la instancia del
senyor Estere Rodríguez i abres veins
de Terrassa interessant que s'Emita del
pressupost municipal ordinari d'aque la
cMtat l'arbitri sobre volateria.
Acord injerí referent al conveni amb
l'Ajuntament de Vilanova i Geltrú per
al pagament d'endarreriments de coneingent provincial.

• Acord relatiu l conveni amb l'Ajantement de Sitges per al pagament
d'endarreriments del contingent provincial.

La Seceió de compres municipal! ha
despatxat els dictamen, propasara l'a"' provec16 - i finiquit dels campees musicipals de Cabrera d'Igualada, Saat
ven de Vilamajor, San*. Quinti de Me 1 Vilanovadle Sau, corresponente

rai

TEATRE CATALA ROMEA
Per al divendres s'anuncia l'estrena de la pellieula parlada "El ni'
lié de Torfeneta". Aquesta obra, que
s'estrenä a París, al teatre Albert I,
va °bullir un èxit sorolle,O; van desfilar per agiten teatre els amants del
"Melo" i ele petits. als quals commogueren les desventures dels protagonistes Miquelet i Benjamina,
infants de catorze anys. Es un come
sentimental, que justifica aquella
Memorable dita de Musset: Beneit
sigui el melodrama, que fa plorar
a Margot. L'obra es manió sempre
en un to amable i
TEATRE ESTRANGER A
ROMEA
Segons referències que ens mcreiaten crèdit, En Rene Navarre i
znire Vautier obtenen arre!! d'Europa un succés tríonital. Vidocq es rúnica otea que representa la companyia durant la tournée.
Sabem que En René Navarre, el
creador de Fantomas i de Vidocq en
interpretara a Romea el
mateix paper de Vidocq que tan magistralment va ijar a la pantalla.
Mlle. Elmire Vautier, la mes formosa de les estrelles franceses, i que
en el "film" fou la popular "Manen
1.a Blonde" serà de non la mulles- de
Vidocq, i Bibi la Grillade prestara
a aquesta parella d'herois el ved, de
la neva inesgotahle gräda.
Durant el curs de l'obra tema
lloc alguns trucs Medite, que cridaran ratenció del públic i angulemara encara l'interès de guatas recentment han viscut en el cinema, minuts patètics, cae» ho prova la gran
demanda de localitats per a les dues
funcions anunciades.

CRONICA DE CULTURA
CURSOS MONOGRAFICS
CONFERENCIES DEL PROFESSOR JEAN MALYE
Heu's ad els temes de les
guatee conferencies que manca
donar del curset del professor
Jan Malye. a l'Institut d'Estudis Catalans, de set a vuil,
ele 'ches 7, 10 i 1 . i del present
mes.
SEGONA CONFERENCIA
"Text i aparell"..— El descobriment «de Papyru s' d'autors
classies. Pel Mètode, dues conseqüendes: 1: La immensa majoria (l'orrades és anterior als
inanuerits. II: Ecleeticisme. d'edicions del fi de l'antigüetat.
Tot aire, essobrelot veritat per
als textos grecs. El -regnat (lel
manuscrit ha passat. Mètode
segon: ter, que els manuscrits medivals no són mes que
la reproduceió d'una edició anliga; 2.on, que - no poeseim rastre en els nostres manuscrits
de- motees antiguos rescensions.

Materialment dos procediments
de redaedú possiblee
i francés). Un aparell Miura
d'esser el mes "inecitne" possible. El secret d'una bona edicié.
TERCERA CONFERENCIA
- tradueció": ter: La Iradueció Muro. 2.on: La Iraduceié literal. "El moviment". "El
to". "La color". 111 ha regles
posilives? Diferenls procedi-,
ments. Exposició i critica. Problema particular que presenta
la traducció de poetes—partioularment els trägies grees.

1JE GATALLIN YA
Otaii
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ciesernbre da 1923

a.- 81TUACTO ATMOSPERIC0- GENERAL
A LES 7 DEL MATT. (Observaclone d'Ejem.
Nord (Arrice i rAtlentic. !cebadas Par talenea
vence fila)r-. ;
u.
A les costes oceidentals de França ce :teoba etVem
tre d'un important nucli de pertorbacid'atmosterica,
que avança cap el Contittent. — Pirra al centre (l'Es.
panya. a Alsacia i al canal (le la Manega. — El nées troba a callarles, produint
gilt
temoa en aquelles regions.

a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA. A
LES DEL MATI. (Obeersecione de le Xaras
Meteorològica catalana. comunicides per telMos): •

El temps és nuroltís a tot Catalunya, observant-se
pluges al Pallars i conca de Trcmp, i nevades a la
Cerdanya.
Iii lis hoires a la Sagarra.
I.a temperatura maxima ha estat tic 18 graos a Roquetes, i la mínima de 4 graus sota zero a Puigcerda.
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g. VENTS SUPERIORS, A BARCELONA. (Sondatges de rattraostera !Hure, a lea ì del mal):
250. 500, 1000, 1500,
Altitud, aterre,:

Direcció:
Velocitat en meres per segon:
P iafé de nevols, a 1,564 inetres. Strato-carnuls.

9,

Vt'SW. WL tV.
14, 15.
9,

pBSERVATORI METEOROLOGIG DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA'
Hores d'observada: 7, r3 i 18 hoces
BarOmetre a zero i al laven de la mar: 755'5, 7535, 7534 . — Tennienetre sec: IT'2, 15, ri't — Termütnetre hurnit: 93. 10'8, 88. — Humitat (centéssimes de saturació): 76, 56, 73. — Direcció (Id vent:
SSE., S.. calma. — Velocitat del vent meties per segon: 2, 7, o. — Estat del cel: tapat, seré. —
Classe de núvols: alts-strats, cúmuls-nimbus: alts-strats, climuls-ninilms.
remperaturea exer anee a l'ornar.
Maxima: 15'r. — Mínima: lo. — Mínima arran de terra: 63. — Oscillació termométrica: 5'1. —
Temperatura maja: 125. — PrecipitaciO aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 llores del dia
' milanetres. — Recorregut (lel vent en igual temps: 114 quilòmetres. — Observacions
de la data: co
particulars: boira.

Nord) i d'anees radios de diverses estadons d'Eurapa i
América. Tarnhé s'efectuarà un
radio-coneert. el qual, exreutat en una Ilunyana estad()
transmissora railio-telefóniea,
podrä ésser escoltat a la sala
d'audicions de l'Orfeó Draciene.
La primera d'aquestes ronferancies, les quals sera]) pe¡diques, Iindrä llor dissaide
vinent, diaila .le la Purissima,
a dos quarts de den de la velIla, podent-se recollir les invitacions a la secretaria .de
l'Oi • feó Grneiene, dos de la prosent data.

CRONICA JUDICIARIA
AUDIENCIA PROVINCILL

VISTA DE CAUSES

ASSENYALAMENTS PER A
AVU I
Sala pritnera.—Tarragona. Major
quantia. A. Galtes Quer contra Mas
i Conipanyia.
Sala segona.—Berga. Incident. Josep Ermengol contra Dolors Satupene.
Sala segona.—Drassanes. Main
(maulla. Joan Ratès contra Joan
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció printera.—Drassanes. Tres
orals, per insults, estafa i furt.
Secció segona.—Universitat. Dos
orals, per amenaces i homicidi per
imprudencia. Manresa. Un oral, per
furt.
Sección tercera.—Furt. Dos orals,
per violació i estafa. Hospital.—Un
oral, per estafa.
Secció quarta. — Tres orals, per
furt, abusos i estafa.
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AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA MILITAR
111116111111111

Notes d'Espor t
FUT2OL

UNIO DEPORTIVA GIRONA
F. C. BARCELONA
La Unió Deportiva de Girona, que
ve actuant amb molt d'encert en el
C_ampionat de la seva provincia 1 el
qual ha liatut darrerament el Cette.
finalista de1 Campionat le França i
el Winterthur, di'ssabte jugara contra
el reserva del F. C. Barcelona i arrenglerarà el següent equip: Ganchia,
Ros, Bosch, Poch, Stampen,
Pons, Weis, Sa»tamaria Vinyas i Carreras.
GININASTIC DE VALENCIA
U. E. DE SANS
Entre la nombrosa colOnia valenciana d'aqucsta ciutat ha causat molt
bona impressió l'anunci dels dos pareles que la Unió Esportiva de Sane
ha concertat amb cl Gimnästic F. C.
de Valencia, ja que ells després dels
partas que jugä aqui el F. C. Valencia els donaran ocasió de poder
apreciar el veritable progrés del fiaba] a la ciutat del T6ria.
Aquests dos partits se celebraran
dissabte i diumenge, a la tarda, al
camp de la Unió.
BOXA

DE L AFEDERACIO

Davant de la Secció primera s'Ita
assegut al banquet Leandre Delfin
i liaran. acusat d'una estafa i d'as
.de nom suposat. El fiscal, atenent la
reincidencia del processat, li ha dcmanat la pena de quatre anys, dos
mesos i un dia de presidi correccional, i per ríts del noin suposat tres
meses i onze dies d'arrest i multa
de 150 pessetes.
A la Seeció segona ha comparegut
Einili Escoriltuela, acusa! d'homicidi
per imprudóncia. El fiscal lasollicitat que se'l castigués a quatre meses i un dia d'arrest major.
Per respondre del suposat delicte
cumurA CONFERENCIA
d'estafa s'ha presentat a la Secció
,Boada Allitirall, per
Les introduccions: "Darles", tercera 'Menció
"Index", ele. — Principi gene- al qual ha intcressat el fiscal que
ral: Fer sallar l'Estat de la se'l condemnés a un any , vint meses
dies de presidí corneccioCiència prescindint del detall. i
1 5,000 pessetes d'indetunitzaA) Una introducció haurä de
comprendre: 1.er. tina biograDavant de la Secció quarta ha
fia; 2.on, un restin general de
comparegut Josep Miranthell Figuerobra; 3.er, una histäria del
text. alietode. Regles. 13) Da- ras, acusat n run delicte d'atemptat.
anys,
dos. La seva itt ilitat. Estudiar El fiscal li ha demanat tres
amb cura: 1.er, dala; 2.on, quatre menos i vuit dies , de presó
4rt., jui c n rreccional i 250 pcssetes (le multa.

composiet6; 3.er, fonts;
estètic.
CINQUENA CONFERENCIA
Le g edicions fratieeses (le
clitseirs, gris es i llatins. — La
matrieula serà limitada. El
preu de la inscripeid es de cinc
peseeles i poi forionlitzar - se
tols els dies feiners, de neu a
dos quarts de den, nI &parlament • d'ensenyarnerit lécnie i
protessiOnal del Consell de Pedagogia (Urgell. 187) . i a les
tardes, de - eis a set, a l'Institul d'Estudis Catalans (carrer
del Bisbe).
CONFERENCIES DEL DOCTOR
CAL VET
El doct or Enric prn"
fosser de l'Esrola Industrial de
Vilanova i Oellre, el qual es
ve preocupant des de fa temas
dels moderns avenes de la
radio-comunioarie. donara »nee
conferendes a l'Orfeettraeirne,
en les guate presentara exemplee radio-lelegra fia, radiolezlefonia. ti . leineeänica i televisió, mitjançant un aparell de
eoristruerit) moderntssima, que
sense necessitat de cap antena
ni dispositin exterior, farä perestire al públic les senyals pendulars de l'Observalort i Priora
oficial de la Torre Eiffel de Paris, el radiolelefonema de l'estat drsl temps a Flamea, l'hora
Oficial de Neuen (A ilemanya del
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representacié
autoritzada

Una
no

Hem retal assabentats que- en
un banquel do cenador 1)0111 1C
que va
:lit, en

celebrar-se dimarts a la
un cerdo d'aquesta ciutal, i al qual concorregueren
algans periodistes. a un da(hue s te, el senyor Garda
no li va semblar prou fer el seu
discurset .de "tonos elevados",
sin '', que, ahrogant-se la representad(' del "C,entre de Repòrters" va adreçar mi telegrama
d'aillirstd a Madrid.
.Seits perjudici que l'afer sera

tratent en el si del "Centre" a
la próxima reunió, ens cal fer
constar que la presidió/tela que
ocupa el senyor (larda Ame ; no
el fartilln ni l'autoritza a obrar
en "nom de lii premsa heredo-

nina". almenys pel que a nosalter s pertoca.
nn enm els ónice a mantente
aquest criteri. ja que mi diari
no gens sospitós, "El Notiviero
Universal" e:1 la sera edició
d'atuir. din'textualment:
"Tenemos el honor de no
considerarnos represe:113(10s en
ese telegrama.
Entre otras razones, porque
no noe da la gana".
D'acord, enmpletament (Fa-

CRONIfh SOCIAL•

del Cens patronal i obren, han
(le remetre a la secció "provincial" d'Eetadistita (Consell de
Cent. 331. primer) les altes i
babees que s'hagin produit. en
IPS plantilles de personal
!tics respeelins estahlinirtits

durant el lees de novembre pansal.
Els patrons de Iota he
nienran a les Juntes Locals
Ileformes Serials.
Els patrons associats remetren aqurstes notificad/'ins a la
Patronal de Calalunva Cornissió Mixta del Trelaill ' o a les
respectives as g ociacions patronals.
EL SINDICAT PROFESSIONAL
DEL RAM DE L'AIGUA
Diumenge. dia g . a les dett
II mal i, mines' Sinilieal celehcarh una assembdea per ennlinear la campanya

seguir la implantad() de Segur
d'atar forçós. L'acte se ePIPbrarit al focal del Sindical i hi
parlaran els senyors Roiga Sales i Ors.

L'enterrament d'En
Jeroni de Moragues
Aliir a les onze del mati s'efeetiiit l'enterranient 11,1 senvor
Juni de Meragues. la pernomilita' del vital era ben corteguita a tots els centres intellectuals i arlislies de la nostra

REUNIO
Es eonvida els sepulturers i
a la ri-nnió general de
la Suecia que 1;tulrit 110(: aviii
dijous a dos .q uarls dr deu de.
la vellia. en e! local social. Consol de Conf. 203, per al nomeanillen! de delegat.
LA FEDERACIO DRAFT:A
111111'La Unió Obrera de
prilltir. fa avinent als obrers
gräfies que havent-se de Constituir. a la malo: . beevelat. el
Comité peritar' de l'ofici per
t al dr rr gl a nt en t ii r el s jornals 1
condicions de frehall . de lcs diver g es seccione: 'le les mes gre .
fiques, es fa indis p ensable que
p assin pel su eslatge
Pou de la Creta 14. pniner, per
efectuar els (rebane urressaris.
ELS METAL.I.URGICS DEL
LLIURE
'El Sindical Lliure Professional alctallúrgie ens prega la inserció de la nata segiient:
"Acinesia Junt aletea als militants do la l'ostra organitzacié que retinguir an el sen poel carnet volt que pa g sin pee
!a nostra srerotarla. ('arree

A la'? o. que ronstilui tina veritablr manifestarla) (le dol,
assisli mimbrosa concurrencia.
Al cap derdol hi DIMVP11 els
filIe i els grirmans del difunt i
en la comitiva figuraven diVPI'd'ent it st s
ses representarlo:1s
eulturals, musieale i lianearies.
Entre rls acompanyants recendenl el comte (le I.avern, mes1re Millet. senyors Joannim
l'i. Ixari (Francesc i Josep),
N a reís Olida Miguel Llohrt,

Gil/dalla, 1 4, principal, per canviar-io prl nouEls que Ja posserixen aquest,
;daten passar a canviar la fulla
de cotització de l'any que araha. per In del 1 92 1,
Als etularrorils en el pagament
de les cotitzacions sels recor-

UN APROFITAT

da que l'arnnistia roneedida en
la (hurera itasemblea arabarä
a fi d'any. Transcorregut
mines?' termini no s'adinetran
reclamacions.".
CENS PATRONAL I 013RER
!km recorda a tots els patrons no asemeiate de la capitel que, a Vohjecte d'e portar a
terme -la • reclificacid - mensual

Emú do Borrits de Pahin. Pujo!. Mora, ?dalas, Sojo,
1 ta ssegoila. Era neese ISIoragues,
Vinyes. Serraliima, GareAs,
ei . presenlarid de LA PUBLICIT.vr, i molles nitres distingi_

des personalitats i aniies.
Rehi la familia del final, i le:pedal:watt tostre amic i
company En Jeroni de Mop agues i de Gallissä. el nostre
mes sineer condol per la &lol'Osa pereliia del que en vida foil
amie cordial, sensible a toles
ginierosee i es(PS
veril selecto i eullivadissitn.

Al carrer de Sans hi havia un carretó ami, una caixa, com si fos :ibandona?. i prop del carretó, subjecte. Miguel Angeles Gomis. de 44 auvs.
el qual s'ofeti voluntàriament a :aludar a portar el carretó a la del:guió.
Tantost lti arribaren, el guardia el va
interrogar i se'l trobä en contradicció.
fine l'extrem de dir que cra ancla de
vigi äncia. Dins la caixa t,i havia 24
paquets de generes de punt, i com que
no es pogué esbrinar (le qui ereti i
semblava que cren rohats, el Miquil i
ei carretó t'oren Portals al Jutjat de
guärdia.

Dimarts al vespre va reunir-se en
sessió ordinaria la directiva re la
Federació Catalana de Boza, prenent
els següents acords:
Convocar per al dia 15 els senyors
que cursaren sollicitud de !licencia
crärhitre.
Concedir la corresponent autorització a la sollicitud presentada pel senyor Larruy, en representació
organitzadors, per celebrar una gran
reunió de boxa dissabte. dia 8, a les
Arenes. Fou nomenat delegat per tal
d'assistir-hi, el senyor Joan Carrera,
que el pessage tin g ui lloc dissabte
al mau a restatge d . la Federació.
S'acordà fixar una tarifa mínima
per a l'arbitratge d'ofici, icixant,
per& als àrbitres en llibertat d'exigir
els emoluments que cregain necessaris. sempre que fossin sollicitats particularment pels organitzadors.
A TL ET SME
EL III CHALLF.NGE PERE
PRAT INTERNACIONAL
Comissió organitzadora <raquesta itnportant cursa. estä ja enllestint
els reglaments, els quals repartia entre els cercles atlétics de Catalunya.
A més a més ha sollkitat de la
Federació Catalana d'Atletisme que.
com en cls darrers anys. concedeixi
a aquesta prova el Campionat c
talunya de Fons.
Els primers inscrits internacionals
que slian rebut són els italians Speroni. dcl Re i Breda, dels quals ja no
cal fer retret de Ilurs immillorables
qualitats atlètiques.
Per tal que la part referent a prequedi degndament atesa. sIm temenat una crimissiú. ccmpasta per
els senyors Igna3i Pons i Josep Cuseld els quals. ultra la imporlant Iliste de donants que ja tcnm, possceixen dues magnifiques copes ofertes
pels sznyors Ignasi Pons i Josep Maten.
I.a Comissió organitzu'rea. cornposta pele senyors Vintró. Meléndez,
Cusell. Trahal. Massaa i Bru. avui
es reuneix per tal d'ultimar detalls
importants de la cursa.

rtr.LISME
CURSA • DE NOU 1IORES A
L'AMERICANA
Aquesta important cursa, que ha estat ajornada per al dia 16 d'aquest
mes, compta ja amb dues inscripelons
dc molta importancia com són Reónier - RuWo i Tresierras-Llopis.
Tal com s'anuncia. els premis
de ano pessetes el primer: 250 el segon. 150 el tercer, roo el quart, 75
cl calqué i 50 el sisé.
A Fcquip que acabi la cursa sense
carrespow1ire-li cap premi se Ii donaran 50 pessetes smtpre que no porti
perdudes més de cinc entres amb relar'' a l'equip classificat a sise lloc.
Fins al dimarts vinent s'admetran
iascripc:ons, prevenint que si en aquesla data ne lii la el nombre suiicient
d'equ'ps inscrits, els organitzadors es
reserven el dret de suspendre la cursa no admetent cap reclamació.
TROFEU MERAVELLES
Sentina l'ordre r'gorós establert
el reglament d'aquest Trofeu "Merabienes", que instituí cl Comité de
Vela del Club Maritim de Barcelona
amti recanegut enceri per tal de perpetuar la ntemória resportman
loan Cm/11)s Mas, diumenge vinent.
a les 1045, del mati, comenearan les
provee corresponcnts a la regata de
tardor, (*estinarla als yachts de la classe de set metres de forma Mternacional.
REPARTIMENT DE PREMIS
Ditiminge vinent, a les cinc de la
tarda. s'efectuarà el repartiment dels
¡trenas correspondas a les regates (le
'ela que organitza el Club Marítim
i (me se celebraren al /lastre' port.

EXCURSIONISME
AULARIMENT
Atub referencia a una nota publichita en les nostrc , rultunnes lucir
reina una nota t tel senyor Joan Atiheyzon 1.1opis, la qual reproduitn
tontinuació:
En 1.A PUBLICITAT del din 28
de l'actual hi ha una noticia del Centre E.xcursionista de Terrassa en la
(mal. equivocadament, es din que
"per primera regada" fou escalat el
lun., del ('avall Bernat de Sattt 1.10ron; tlel Munt per un grite de socis
resmentada entitat.

Fa uns dotze anys que realtneet
Per primera regada fou assolida
dita altura pels excursionistes
nyors Morancho, Capella i un altre
:le Terrassa (que em sembla rece ,
dar que es deia Casanovas), sen,
can mena ni forma d'auxili com
fossin les seres naln i peus. F resenciärem l'arriscada ascensió en,
excursionistes del Crup Esperan.
tista Suprem, de Barcelona, que pe.
(len certificar el fet, si no existissis
malees fotografies, originals de re.
fi.iionat senyo: Mayol, que lio con ,
proven, ultra les publicades pel
ri "El Día Gräfico". Si això no ot,
tant, algun soci del dit Centre de
Terrassa dubtés de la veracitat
que exposo, amb gust ti donaren
més provee (Marqués del Duero,
número 103, tercer). En aquella ex.
cursió, ultra (als anomenats, Id P11(
jaren, su be amb auxili de cordes,
altres dotze, i tots junts feren majar
al dm del aura una gran bandera ca.
talana i Tesperantista del Grun e,.
mentat.
Apart d'això, tinc noticia que ja
han pujat altres "Grimpers".
En honor a la verdead cal dir
coses com
•••
As-ui, dijous, a les den de la ve.
1;., er presment oc la :Secció de Pctografia del C. E. 13arceloni, F.4
Raimon Lamarca, donara una confe
renda sobre: "El traetament de les
plagues i material Hauff i Bayer".
L'esmentada Secció efectuara din.
menge una excursió matinal, a Mo.
Ilet, vores del Benin, Reixach i Mor».
cada.
I,a Secció de Muntanya. pertarr
a cap, els dies 8 i 9, una excursid al
Montseny, per efectuar practiques ie
4ki als votante de Matagalls i entetorn de Sant Andreu de la Castanya. (Cas d'abundar-hi la neu.)
Per als dies 8 i 9 ha organitzat
el Centre Excursionista "Rodamón"
una excursió al Santuari dc Bote
gronv tornant per Coma Armada.
Itinerari: Campdevànol, Gen-dame,
Santuari Montgrony. Font del Roe,
(-('II de Coma Armada, Pla de Puja:s,
Campelles i Ribes.
Sortida per l'estació del Nord, a
ICS S(3.

• ••

El Grup Excursionista Montea:t.
organitzat per als dies 8 i 9 una excursió al Montseny, sota el según:
innerari: Balenyà, Brull, Sant Segimora, Matagalls, Sant Marcal. Les
Agudes. Turó de l'Ilome. C011 del
Vent. Santa Fe i Sant Celoni.
Sortida, el Ofa 8, a les sis del mad,
per l'estació del Nord.
El Centre Excursionista Montseny,
ha organitzat per als 8 i 9 del enerent les següents excursions:
A Planoles, Navä. Coll de les Fon'
tetes. Castellar de Nuc. Puignan(ada
i La Molina.
A Viladrau, Sant Marea!. Santa Fe,
Les Agudes. Turó de l'Horra, Campins i Sant Celani.
•
Per als vinents dies 8 i 9. l'Agüe
nació Excursionista "Júpiter" ha enganitzat les següents excursions . A
Montserrat. en carácter fainliar:
nestir. Sant Miguel. Cora ie la Vie,
So::
Degotalls. Santa Cecilia.
jortn. Sant Jeroni i tornada
A la ree.ia d'Olot: Les Planes, Sarta Pan. 'Santuari de Finestres. Cae
tell de Finestres, Porqueres, Lave
les i Girona.

Sortida. el dia F. a l'estada te
Frana, a les 5.40.

DF FORA
SANT FELIU DE GUIXOLS
EI resn'tat del rar lit de canr
jugat diumenge
nostre cama ere
l'Ateneu Deportiu i el Port-1301:
de 3 a 2 favorable als darrers.
Els visitante presentaren un cace
malt homngeni, de joc ràpid i
i dominaren la major part del terigi
Els locals, apart de la IMia :nitja
res feren de liaiable. La jareaten
sa'vant en Prujä que feu ttn a'arne
nat debut. ni semblava linia da' c.
Per al Poi-filme marca un
Laste i dos en Lloreras. Per ..
teneu. un cn BuX4 i l'abre, i'c
nalty. en Canals.
Tras els punts es marcaren e.' r
mer temps. Durant el parta lii haei
moles incidents, expulsió de jugad51,
etcétera.
.
El referee sentar Santamari./
arii•
Irá malt deficientment per hada

lauda.

VILAFRANCA DEL PERECES
Al camp d'e,p .71s (Id E. t. n•,''
franca cantendira contra Cl 11:31.1
equip local els dics 8 i o del mes et'''
som el Port-Bou. equip que ho
present temporada esdevé la res:ere:e
de la seva provincia portant la ieve
tera del campionat en la primera volts
mona pe! qua l s'esperen dos filia"'
interessantíssims degut a la vilo
equip visítala alhora que el: af':—
r
mas podran gaudir d'unes belks
des de futhol.
CAMP DE LES CORTS
tia
Unió Deportiva de Girona
Club DeportIu Júpiter
contra el
F. C. Barcelona
lemrva

a los 230 4.
seto,: Pretemmteg.
pesseta.

(5 tatla

LAr SESSIO DE L'AJUNTAMENT

LA RENOYACIO DE LES COMISSIONS AMB ELS NOUS BEL

DORS COVERNATIUS
ES NOMENA UN NOU COMITE MIXT I NOVA JUNTA DIRECTIVA DE
L'EXPOSICIO -:- EL DOS SINDICS -:- ES VOTA LA MORT VIOLENTA DE
QUATRE MIL RATES
Qué passava? Ja de molt
sbans de les cine de la larda els
rgidors s'havien tancat al desnata de l'alcalde. i 110111 de supo-ar que aprofitarien la clausura por tractar qucleoni rrimpor_

iant, ja que l'entrada havia estat formalment interdita a tota
mena de periodistes, amb conrasenya o sense.
El públic (mitja entradeta 1
el Dr . Turnt (Te SaneD esperava
pacientment. i a Premsa i els
tancionaris procuraven
en el que podien l'actitud correcta deis espectadors deshileressats.
Els (mies que donaren algunos mostres d'impaciència foa

re n alguns urbans que subrept f.
(lamen! s'havien barrejal tino
el públic. i que en .veure que
lic acabaven Te eomenear mai
se n'anavrn a donar un tomb
tan! en tan!.
Es enmentriva moll el retard
en aixerar el te16..i eren diverses les versions, i totes fases
se gun/me/d. Es deia que hi llanta raons per la distriburi6le
papers: s'afirrnava que tot ord
rregut a l'afee de l'exposiei6:
s'tissegurava que la ronfrecid
ilel eartipae nou liivia estat
mol! laboriosa. Sigui el que
vul g ni. el ea s As que tard o
ri'hora havien de eonienear.
ertm que d'hora ja no poilia ésser, podfem t e nir la segurelat
qu e comencarien tan!: i aques.
seguretat ene tranonillitzavn.
T'na sessió quo havia de romenear dillun a les cine de la
tarda. comeneä dimerre s a les...
Una Temor de passes es
sentir: As. finalment!. el sea y er alcalde. Després se senten
més rsmers de passes. Pensern
m'e erran els senvors rezidors.
i la nostra perspi( hola s'arrePta nn crup mAe . atoh g ran eaire la
; 'efareiel drl
iels funcinuaris en generalN 41 (n 9 un ple roen la selmana
passarla. Altab loa el senyor :11(. 1 M-e no (fiada un sol moment
a tocar la campenrta i a acre('(lar amiesta orasid e:vienen,viril per declarar oberta la es-

ohrir. es treu la primera papereta i es llegeix.
1 queden non/mudes les cornissions lleves, de les quals la
que més ens agrada és la de
Cultura . porqué va P residid a Pel
nostre particular amic senvor
Francesc Vila Teixidti. Les -comisions queden constituïdes en
la segiieni forma:
COMISS1ONS ORDINARIES
Central. — Senyors Folio
Proubasta. Caries Sala, Josep
Sarnsot, Joan Campanya, Josep
Miret, Enric Capdevila, Antoni
Tort ras, Antoni Barnel; Batel
García, Salvador Camontany,
Jurain Sinter, Frederic Cantp,
Era mese tronS.
Finances. — Senyors Aufús
Par, Juli Portal, Jama Carsi,
Josep Itigol, Josep M. Castanyä,. Francesc Teixidú,

Francesc liamos, Manuel Piasqual Serra, Antoni Arginidn,
Josep 31. Parellada, Francesc
de P. 31•thns, Joaquiin 3Iundó.
Eoment. — SPIly0I'S Itamon
31. Puigmarti, Joan Estila odia,
Enric Castells, Domenee Font,
Antoni Beno„Nntoni Alzarnora,

Manuel Aids, Josep Banque,
Isidro Regäs, 3liquel 31arlorell,
Vicens Artigas, Juli Capara.
Provaiments.—Senyors Lluís
Aniargds, Erute Taylor, Erancese Gibert, areis Bonastre,
Joan Oflhi a. Tranquilí Riera,
Pare Guspf, Antoni Jansä, -Josep Domenech. 3liquel Ramon,
Agusti Eselasans, Enric Cera,
Pau Carbó.
CD3IISSIONS ESPECIALS
Eixampla. — Senyors Ramon
31. Pu gmarti, Antoni Argimón,
lsidre Begas. Miguel 31adurell,
Joaquirn 31undö.
Cultura. — Senyors Francesc
Vila Teixidó, Josep Banqué,
Agusti Esclasans, Caries Sala
Pares. Francesc Girons, Frederic Camp. Viceps Artigas.
Caes Barates. — Senyors
Juli Caparä, Enric Cera, Erancese de P. 31(dins, Frederic
Camp.
'.DELEGACIONS
i set minuts en
a les
Consorei del Dipòsit Franc.
—Senyors Francesc Vila
-ase esperar un moment
Isidre itegits, Batel (jarerirnenca d'Asser Regirla
cia, Vicens Artigas, Juli Capado la sessib anterior i
ra, Erancese de P. 31olins.
• almenl- i naturalm rint acaba,
Comissió Mixta de Tresore.-sant-se tot ergnil al
ria i Reforma. Senyors AnDESPATX OFICIAL
fris Par, Josep 31. l'arritmia.
r.ntre els diferents oficis i Joaquim 31und6, - Juli Porta,
• ,mniearions. es china comple FranceS'e de P. Molins.
Suplent s . — Senyors Josep
n ••• tri del Govern Civil. autoritan la Companyia dc Tranvies Samsot, Juan Si/n(5 i Tranquili Riera.
Fr continuar usant els indrrents remoirs que fins ara han
I unta del Liceu Filltartubnic.—Seservil per agitar els vialgers
ny:.ors Anfeis Par i Felip Proubasta.
Patromt de la Biblioteca Arias.—
paeifies 1 que serviran menhir
l'eemenlarla eornpanyia no rebi Senyors: Viccns Artigas i Frederic
el mal 'rial que espera.
Camp.
Un ofici del senyor 'Eaylor
Junta de la Casa Municipal (le Midemanant fina prärroga de 20 sericórdia.—Senyors : Carles Sala i
dies per acabar l'expedient qur Furie Cera.
instru P ix contra alguns funciodevaluació de la riquenaris d'escenradors.
sa i d repartiment de la contenta'Un nitre ofici. aqu e st de l'al- ció territorial, rústega i pequäria (taalele de Roma. que tradnit efe queda capital i pobles agregats.—
Fitaliä a trav i s de l'esponvnl,
din: "Roma, 17.5 novembre 1923.
— Excm. Sr.: En nom de Roma.
sagrari ele la riostra nissaga.

simbol elcrn de tota gi h rin llatina. mentre perdura l'enlu s
per la visita dels-siameprodu!
ati g nstc.s sobirans d'Espartva.
agraeixo el férvid 1 vibrant missat g e rebut i trameto a V. E.,
ei Consell Municipal d'aquesla
cinta!, la salutarj6 fraternal 1
els desigs que duri perenne l'amistat i Eadmirarió que ambdiles nacions canten ovni l'una
per Ealtra. per tal que la pro s
peritat deis pi-diles ati g nienti i

amb noves 21hrics s'adorni la
eran tradiriA de la rara tialina. — El flegi Comissari. Felip
Cremonesi."
Es Ilegit desprAs un rftci de
Itsfat participan! que el Deleea! d'His e nda deseelima la returteie; .de l'Alealtlia sobre la
idariA de drei e reals relatins
a Eadquisicid de la Casa de
Con va 1 eseen cia.
E: llegeix larnhA an telegra-

ma del general Prirpo (IP Rivera sobre el record quo don Att17ts i drinya Victòria trinen (1,1
tat ge i arnb aquest mol in el
senyor Pitigmarlf (Imana que
es doni ini Vol de grades a
Ealealde. i se li (16na.
seguit es passa a la votar«, del noo carlfpae. ami/
till de - l'entrarle del: regidors
governatinsi. Els regides, qua
ja slinvien possat crarcird
ahans, agafen les paperetes
sense mirar-lee . però ami) Iota
la importäncla que enrolo-n . 1aria una vintachl secreta. fan 'a
ePrimänia d'anar a donar la pa perla alveny o r Alvarre ti' e la
Campa.. ei-iqual la posa (titilee
d'una caixa semblant a aquellos
de Ter ¡nos de ITinne, peri) senle trampa.
Esdatira la (aloa, es torna a

Senyors: Pau Carbó, Josep Miret.
hladorell, Anton; Argimon i
Juli Capará.
Patronat «le l'Escota Catalana
d'Art Dramätic. — Senyors: Josep
Batirme. Agusti Esclasans, Caries
Sala i Francesc de 1'. Mollas.
Comité mixt de l'Exposició.—Senyors: Remen XI. Puigniarti, Francesc Vila Tcixiuó. Anis l'ar, Autoni Argimon, 1 sidre Regäs, Lluis
Antargós i Vicens Artigas.
Junta Directiva de EExposició de
Barcelona. — Seayors: Ramon hl.
Puigmrati i Ist iqu A hf adoren.
Aqucsta theta de senyors, convenientment Ilegida tres o guatee vegades per tres o ("naire senyors diferente, «2s final:n.2m aprovada, i
després d'ésser Pegida tina carta riel
secretari particular de la Reina mere la (mal carti, empiema de- satis' facció tots ele aresents, es passa a
la votad() de cii dic. pula lu na una
proposick, demanant que la sindicatura sigui exerciela per (los regidore. El senyor Vila "feiximló, (ate
fine ara era el eindic IC, tindrä des
d'amad un competidor, al qual podriem anomenar síndic Iliure.
Cont si res, els senyors regidors
tornen a votar una candidatura que,
com que ja slasien poeat (record
abans, ha di resultar triontfant per
force. Si aquest sistema s'adoptes en
les eleccions legislatives o a regidors
s'estalviarien multe; pessetes i ineelts
disgustos.
'forna, dOnCS, a funcionar la capseta i en surt aquest cap senyor
Erancese Giron e, per 42 vals i una
papereta en blanc. que ene atrevim
a assegurar que cra la seca.
El senyor ALVAREZ DE LA
CAM PA, a tub veu molt balsa, fa
un petit pa da rinnt i el senyor (;roas, que I'lla sentit, Ii dema I2s gräcies i din que en la difícil tasca que
se li Mimosa procurara suplir amb
la bona voluntat la manca «le condicions. El senyor Vila Teixidb poaa una cara que indica clarament que

, Ykia
eob de les aittlles que es
sen als
res propietaria d'aquistes
barraques perquè no Mi endentasen'
de pressa i que &upas es quedin sense
els diners i sense les tau:raques.
El senyor MOLINS, de la Defensa
Social, que ja sita acostumat a assistir
a les sessions ame xistera, dernana
que es doni un teratini mis llarg per
tifar a kif% aquelles construccions a
veure si en aquest temps els pobres
gaters poden trobar un piset en el qual
estarien, si ms no, com el peix en el
globus.
enyor Alcalde diu que, deixantho damunt la taula, com ha demanat
cl senyor Albs, ja hi batirà el temas
d'examinar els mitjans per resoldre la

es posa a la completa disposició del
rova. sause
S'p
en
discussk naturalsenyor Girons per tot el que pugui qüestia6.
ment. un dictamen de la Comissi6 d'Hinecessitar.
Tot seguit es torna a refer la Ilis- giene proposant que es paguin a la Sota dels senyors regidors, per tal de cietat Foment d'Obres i Construccions
posar-los en ordre i ja que cap d'ells en concepte dels serveis prestats durant
el mes de setembre, la quantitat
pot presentar cap número de vots
87442'38 pessetes per la neteja dés
pel qual pugui ésser considerat primer o darrer, són sortejats i després carrers de l'interior. essent provat. com
ho són també els eventuals subs- ho és, que la netedat és mitja sida-tituts deis tinents d'alcalde, resul- i la brutícia tatra mitja.
Es llegeix un altre dictamen sobre
tant elegits els senyors Guspi, Esla carestia ele carlävers destinats a la
mandia. Artigas, Tortras, Rigol,
Riera, Esclasane. Cammnany,
Facultat de Medicina. Intervenen els
Baruren, Parellada, Sala, Pochen, Ca- sen y ors Albs; Girons i Proubasta. el
pan, Pascual, Carbó, alundó, Boqual explica e , cas, diu une la miseria
!lastre, Ramos, Miret. Jansä, Oliva,
de cadàvers is gran a l'hospital i que
Bono, Alzamora, Gisbert, Taylor, caldria resoldre el problema, però com
Castells, Cera, Capdevila, Madorell,
que està en estudi la qiiestió deanana
que quedi el dictamen damunt la taula.
Ramon, Domenech, Batirme', Font,
Molins, Camp, Cartanvä, Carsi.
Nosaltres proposariem que s'inten s iCota es ven, l'entrada ilels nous
fiques 'a producci6 encoratiant les beregidors, ho ha regirat tot. Segons nes disposicions dele ciutadans i es
le conemula expressió del senyor
constituís una Societat d'Atracció de
gimon, el Consistori ha sortit ja (ma- malalta greus a l'Hos pital Chic.
El semen- ALCALDE: "En vista
tee o cinc cops del "bombo".
de las manifestaciones del Sr. ProuORDRE DEL DIA
proposición queda sobre 'o
Llegits ele dictäntens deixats sobre hasta. la
Mula."
la taula. se n'enra yen dos, i el terEl senyor PAR el felicita elusivacer, relente a la installació (le cinematOgrai i dispositives a les Escotes O- ment per les seves bones disposicions
bligues, dóna origen a un complicat envere la llengua catalana.
qcbat que no li costaria gaire de torS'ACORDA LA DF,SAPARICIO
nar-se agre per poc que la temperaDE QUATRE MIL RATES
tura hi ajudes.
Es aprovat també un dictamen de la
El senyor PAR, a petició del qual
mateixa Comissió proposant que per tal
queda sobre la taula, smi oposa, perde no interrompre la campanya raticida
qué diu que es una despesa que es
que fa e' Laboratori abonant les cates
pot molt be estalviar. Encara no ha
a vint-i-cinc cèntims cada una, es posi
acabat de dir això, que ja
a disposició de la Direcció la quantitat
El senyor VILA TEIXIDOR es
de mil peleches, o siguin qbatre mil
dret i comenea un llarg discurs, en
n'as, és a dir quatre mil retes que poel qual, ami) gran quantitat de daden considerar-se, almenys moralment.
demostra que tat el que es faci
nd tatriS.
per la cultura es poc.
En Ilegir-se un dictamen de la CoEl senyor BANQUE. en espanyol, missib de Proveiment s demanant que
din que el cinema es una gran cosa
sigui pa g at un compte dc Psci60 pessetes
per a l'ensenyanea, que les imatges pel subministre de cede.. betret. tafetä
entren pels ulls i que cal cultivar el i esparadrap al mercan del "Porvenir".
cinema perque doni els fruits que ha- d senyor ALOS preguma si hi ha hagi de donar.
gut tuja catästrofe i clemana dades soEl senyor ARTIGAS, que. així bre la manera dan són usats aquests
corn el senyor Banqué es eatedrätic de productes en un mercat.
la Universitae ell és professor de
r ignora segurament
El senyor Al"
l'Receta d'Arquitectura, din que el que eis mercats serveixen per a ta venda
éate i lee dispositives i 'abres coses
i la revenda.
que quasi no dubta en qualificar
El setiyor . mizoNs alludeix a la
mandangues. són ni veritable iracäs possibilitat que quedi damunt la tanper a l'ensenyança. Ritt que només ta. i aixf s'acorda.
Un dictamen (le la Comissib de
serveix per tapar la inercia dels proFoment sobre una petick deis Tratufessors, per dibuixar esquemes, que
vies perquè es perrneti un canvi de
lo s vistes cinematogràfiques s'obliden,
i que el poden te:tetar, si voten, de desviament provoca un petit debat,
la indignad(' dels regidors contra
reaccionad. d'atrassat i de qualsevol
abra cosa, mil que ell no sortirh el mal estat en qué l'esmentada
d'aquí. a mes a mes dele pedas aun Companyia eleixa els paviments despot re- frir en cas dincendi dc l'Es- pees de fer obres i això porta a parlar de les Rambles i de l'estat en
cola. Evidentment.
es traben.
El senyor BANQUE insisteix en que
El senyor ALVAREZ DE LA
la utilitat del cinema i en l'entrada
CAMPA manifesta, sobre això, que
pie, i cola que no se'n pot sortir,
tècnics han dit que les Rambles
El senyor A T ILA TEIXIDOR fa els
no poden arranjar-se fins que no
un nota discurs de bilis molt energice,
liagi plogut força i no s'In hagi pesencara que de paraules tnnIt contases,
set molí pel elamunt, perqué fine
ent
d'intervenció
que provoca un in t
aleshores no quedará bcti afermat el
donadel senyor Albs, perb no li és
pis perque hi puguin pasear les mada belligerancia.
quines aplanadores.
El senyor GIRONS demana que
Nosaltres, endevinant el pensaque4 una setrnana roes damunt la
litem del senyor alcalde, ene atrevim
tanta i que es poein d'acord.
a llançar una criela als remblistes
El senvor BANQUE din que e5 perqué intensifiquin Ilur treball, en
voti si 1;a de quedar o no sobre la
be de la ciutat, especialment en dies
tenla.
de pluja. D'aquesta manera el fang
El senyor ALCALDE, pregunta al
desapareixerä räpidantent, per tal
senyor Amare (is, de la Comissió, ei cenit cada ramblista s'emportarà la
den que és d'urgència.
seva rack a casa.
El senvor AMARGOS diu que pat
El senyor PAR demana que (mesh
mellar dentina la taula.
dannint la taula sobre la subliasta
El senvor F.SCLASANS iul a re- per la construcció de clavegueres i
i el senyor ALVA- altres obres de diversos carrers.
rA no ni.
REZ DF, LA CAMPA diu que es
El senyor ALOS diu que cal fer
votarä si és i?urgencia o no.
un seriiis estudi sobre Earrenjament
El senyor VILA TEIXIDO, torna a dele carrers de l'extra-radi, i demana
que es nomeni una ponencia, riere)
fer mostea ele le, seves energies i es
el senyor GARCIA li diu que seria
posa a vot2cid. Com que 24 Velea por
mes convenida arranjar primer ele
la no urgencia contra 10 (Eurgenti.
carrera de l'interior i ocupar-se descantinna la prouosiciö • so bre la lau'a.
Es continua la 'ectura i en ;irriten a prés de "les parts de foca
S'aproven deaprés els plccs i conun d'ells ele la Comiseió dEixampl
dicione de tres subbastes; una al fiordenant l'enderrocatnen t d'anee barruntes (he dictämens dame- s is n'Id Ir/ lias de 159,470'6o pessetes, per aduna cola) el senyor ALOS demada quirir tIllitis i peces per a la nova
«me quedin tots clamunt la Mu l a Bus canalitiaciú destinada a regar el
Pare; una altra. de 2o,o85'73 pesque la Comissió ele Cases Baratee digui
setes, per adquirir Mime de plan' i
que és el que te en estudi per culis
baques (l'irrigad() per al mateix
luir 'es viventles . enderrocades.
Parc, i la tercera. (le 67,516'85 ticsEl senyor PAR diu que abarre nie setes
per a les obres d'obertura ele
tirar a terra annesés cases 'slaurien
viveneles en terrenys de l'A- recs per a la collocack de les esmentades tuberies.
M:mane:A ja siguin camnaments de
S'aprova finaltnent un dictamen
tendes O he cases de fumte. de.
prohibint, en vista «tel seta mal esEl senvor VILA diu que la Cninis- tat i que per reparar-lo es necessitasió d'Eix;empla no ha de fixar-se si hi
den 15.12b pessetes, el pas pel pont
ha vivendes per substituir les barra- de la secció marítima del Pare. La
f i nes, que ella nean Tts ha ele Irr que les pena que s'aplicarä als que infrinl ' arraigues desapare gnin de la vista i urjan) tal prohibició serä la de la
prou, que moho (l'el es són en terrenys particu'ars i d'abres a la mateixa vida.
PROPOSICIONS
via pública i que aixb no pot continuar
Evidentment que un pot enntinuar
Comissió ele Foment faria
d'estudiar si no seria una avantatge
la construcció de ponts que servirle,'
a l'enserns que de vivendes, per poder
fer-hi pasear les aigües per sota.
senyor ARTIGUES parla de les
condicione antilligieniques i altres de
:es esmentades barraques.
El senyor MUNDO. del qual immerescuclament s'havia fet c6rrer 14

calumnia que tenia una fitbrica de farines quan en realitat Es niés aviat de

Adiiiinistraerió trArbItiditc• ..eitaig4e0,10» ,
.

(Aprovada).'

:san .

dir, negó-,
eiant. de gajes brates 1 ex-candidat
a regidor. A tu4s a més, peró, el senyói >set, Carda San- bits 'd'ara A
el Rumiador de la Banca d'Estiund
r Previsió de Catalunya.
Corneara dient que segueix d'aprop
les miseries humanes. Explica els seas
treballs per acabar amb la mendicitat
pública i privada.Surten cinc regictrs.
Fa una llarga hist6ria de 14 seva
tasca, des de l'edat del ferro etis els
nostres dies, tasques encaminades a la
creació de diversos i successius bancs
per convertir els obrers en patrons i
els pobres en acabalats propietaris i
demana noma el sosteniment moral
Ce l'Ajuntament.
Se'n van quatre regidora..
Diu que quan havia (et tot el que
havia fet, es convence que la política

Una Ora dala senyors
etartt, 13anqud 1 A/ternera, perqué s'infermi al governador civil de la provincia, amb devolució de l'espedient 1, projecte
remeses per la "Jefatura" d'Obres públiques relatius a la
concessió af ministeri de Marina del tres de platja de Can
Tunis, situat entre els que foren alts forns de Catalunya i
la linia d'en filerament dels
hutas d'entrada del Port, amb
destinaciú a varaders, tallers
i hangars per a serveis "d'Aeronantica naval, en el sentit que
estant enelavats els terrenys.
la concessiti dels quals se sollicita dintre la zona marítima
i de la jurisdicció de la Junta
d'Obres del Port, no té incoavenien( l'Ajuntament a que no tenia entranyes. Diu que fins i tot
s'arcedeivi in sollicitat pel mi- pagä quekom de la seca butxaca.
Surten deu regidors.
nisten ile Marina, sempre que
Diu que més tard (són dos quarts
quan es tractes de construir
eamins i vies cruces a Ces- de nou) va fer més gestions i aleshores es dedicä a les cases barates.
mentat tras de la platja,
Sen van quatre regidora.
daptin al plitnol ('urbanització
Parla de despenes de vint-i-cinc pescraquislla barriada. (Aprovada).
setes i fins i tot menys, i
Puma nitra dele senyors Par.
Portet 1 Rigol, perquè es posi bargament d'una máquina d'escriure.
Se'n van trenta regidors.
a disposichi de/ SenyOr alcalde
Arriba a parlar de la seta candidala quantitat de 4.000 pessetes
per ésser inverlides en les des- tura a regidor. Diu que fou atropepeses que5. ocasionaren eis obs- llan i afirma que es resignä, però desequis que l'Alealdia va haver cidí treurc els mercader; dels temples
nacionals i comeneä per la seva Bande ter atub luotiu del vialge
SS. MM . a aquesta ciutat. ca. despatxant els que li semblä que
no cren prop aptes i honrats.
(Aprovada).
(Molt bé.1
1- na altra dels senyors Par,
I es llaga 'cOinitivamen t a les caPuigmarti i Pasqual, perque en
atenció a qué a , conseqüencia ses baratee i ja pot oferir als assisde. la proposició consistorial de tents xalets molt bonics per 6.0oo pes18 de novembre proppassat.
setes. tot compres.. Protesta emocionat
presentí a la consideració del i suplica encara més emocionat, amb
Consistori 1;1 conducta que ha una veu que se li va aprimant cada
de seguir-se amls el pròxim cop més, i de tant en tant se li trenconcurs de primavera de 1924; ca. Les protestes són tambo primera,
i tenint en compte els treballis segona i tercera.
Finalrnent, diu que "per finalitzar",
realitzats ja per al seu major
éxit, s'acordi: 1, Que l'Ajunta- s'ofereix amb un "pograma" per la
ment de Bareolona accepla Fan supressió "poblema" de la vipatrocini de la Fira de 1924, venda.
Ha parlat tres quarts; és a dir, ha
cense que nixta impliqui .cap
nou compromis financier. 2. parlat per tres.
Que es posi a la Fira tic 1924 EL SENYOR BERMEJO VENEels locals ocupals actuatIment
DOR AMBULANT
en les orientes dr la mateixa,
Correctantent vestit. tipus de leaixi con/ l'emplarament regue- gista, el cabell gris i la veu sacsejara pele industrials exposilors, da, de fusta de la bona. Parla (Ilei a. Que de conformitat amb gris) en nona deis venedors ambul'extrem pertinent (le la propia
lante del (Inmute segon, deis guate,

Es Ilegeixen les següents:
llna deis senyors Puigniarti,
Samsot i Daniel, per tal que
s il l u n 0 Vi II les cene ¡tul I le recluta per a l'any 1924. (Aprovadal.
Una allra dels senyors Par,
Vila Teixidó i Pasqual, per tal
que per la Direceiti general 'lela
Serveis l'Actúes s'ordeni Ita inslallaciti d'una escomesa per al
sulnninistre do (luid eleetrie
l'edifici gituat al passeig de
Pujailes i carral., del Corner,

-sicóarnut(lia, quidacó
deis drrls i deures contrets per

l'Ajuntament es practiqui un
cop at'abal e l l concurs de 1924.
(Aprovada).
El senyor PAR explica la darrera d'aquestes proposicions i la decisib del ro de novembre sobre la
desmunicipalitzaci6 de la Fira
Mostres, i diu que dan que ara ja
estan fets els treballs i llaneras els
cartells per la lira (le 1024, no s'obligui a declarar a la Fin de Mostres
la decisk (le l'Ajuntament, i que
aquest concedeixi el patronat moral
sense cap despesa.
El sen y or C.aPARO dentella que
es faci com amb el Saló de l' Aut o'nihil, que per la cessió dels
dieta a EAjuntament un tant sobre
les entrades.
El senyor PAR li contesta, i el
senyor ALVAREZ DE LA CAMPA conclou que per ara es faci aixi,
i a la pi-inclina ja se'n parlarà.
La proposició és aprovada.
ELS REGIDORS AFICIONATS

I ESPONTANIS
EL SENYOR JOSEP GARCIA
SAN JUAN
Entra correctament vestit: porta
a la mä esquerra une guants gris
perla i a la dreta unes tonetes de
papen Es negociant de cases batates i ex-candidat a regidor.
Comença de Ilegir un exordi ampubis, en el qual, entre altres innombrables coses, parla de lee irregularitats miele emplcats, als guate
qualifica de inclines, políticament
parlera, i diu que ele responsables
5611 el pares i els tutors.
Diu que vol pagar cls itnpostos,
pela') que 11 0 vol pasear per 'pri -

m

Diu que ja ha presentat non det'inicies a la Comissió investigadora,
i que ara en presentará mes.
Com es veu, el senyor San Juan
es 1111 eintadä perillós.
Les &taludes que presenta sbn com
segueix:
Primera.—So bre cèdules personals.
Explica amb aquest mot.M UIt cas, tarnbe personal.
Segona.—So bre la p'us välua. Parla
d'uns terrenys adquirits per ell a les
Plattes. Diu que se li posaren uns dula
exorbitante, que ell es queixä i Ii fati
dit que el que féu les valoracions co'
brava comissij). Quo se li oled fer un
arranjament: que el rebutjà i presen ä
una instancia a l'alcalde, que Ilegeix de
cap a cap. Diu que no se li contestà,
que ell no va pagar i que no fati eme
bargat.

debt
des del
Protesta contra la
són objecte cIa muden de
Regeix atta Meta de prelglider
re que ells venen a más .boe
que no pas ele dels iftereate:i
gues. Diu que per tot arrea .* teger
tnet la venda arnbadant i skith.
la prohibició que sigui hi.
ganta perqnè sisa mentlffli 11111Mr"
aquesta prohibició i dial ahl-1 be
,
plica.
,/
Diu que A vergonyós de vare
les curses de venedors ambabata,
guirdies urbana i cita unes
del general Lossada, afegint que
digui el que es' digui solament l'a„
toritat governativa pot posar traveáll
a la venda ambulant, senyor dad-,
de!"

El senyor Alvarez de la Campa
estä aclaparat.
Afirma que els netos de l'autoritat són rnolt mal educats i implora
la caritat
"Perol) encara hi ha nidal
(quin horror!) Ell match r ha
estat detingut dos cops a la via
pública per córrer menys que
Eurtsh. que el, perseguia, i Ii foren decomisades
dotzenes de platans, que eren

Demana que se'ls deixi vendre mitjançant el pagament
d'impostos al dia i acaba assegurant que la venda que
practica pot solucionar el problema .de les subsistenties, Ma.
solarnent a Barcelona, sint5,-.1
Espanya i al Tila ente].)
El senyor JOAQUIM MARTENEZ. Té el bon gust d'ésser absent. Sembla que se alta anat
presa de la més gran desespe•
ració en escoltar el discurs
senyor San Juan.
FINAL DE LA SESSIO
Les restes dels regidors que
quedaven i les del públic surten
del local a tres quarts de nou.
El senyor alcalde havia aixeeat
la sessió a tres quarts de nou i
un minut.
En el seu despatx el senyor
Alvarez de la Campa ha ma ni festat als periodistes que contràriament al que deien alguns
diaris, ell no havia afirmat mat
que tingués poders per can.els empleats de l'exposi-,
ció. Que solament es tracias-4,
de la Junta directiva, com
vist en el cartipaç.
una comissib se l'escolta i l'aplau-

De

Catalunya

VALENCIA
Conferència d'En Villalonga :-: Els
anals de la Universitat
Al Centre Escolar i Mercantil explicä el tema "L'organització regional sota el punt de vista valencia" el
senyor Ignasi Villalonga. Ens dol
moltíssim haver d'estnentar la gteu
circumstància que el senyor Villatonga empres la llengua castellana
per adreçar-se al públic valenciä
Entre els valenciatM tes s'havia instaura: la norma, (testad:Mea els raomomias d'eficacia que sovint eixien
al te. stre pan. de rea l itzar ha prop' •
garra oral en la nostea :lengua, mi .
parlar fos on tos en valenciä. El
casta?! Aternava amb el valencia en
els cscrits valercianistes, i
mera er agua .; de iitriEret pro esalitis t a, .ar la con ¡meta de !a netaSil i ii 1 llibi '. un :11« L.-111
el Ilustre es sigue de certa plenitud,
que malauradament nosaltres encara no liem assolit. El senyor„ Ignasi Villalonga injustificadament,
malgrat la seva excusa que d'aquesta manera ningú considerada les seves paraules partidistes, i tothom podria capir exactament el seu
trencä aquel! costum. En altra
epo .ca normal sempre seria lamentable que aquells que alinearen tut
ideal manquessin a ell en una part
tan essencial com és la 'lengua, pere ara una actitud semblant no té
disculpa.
El senyor Villalonga demostrà la
primaria del problema regionalista
sobre tots els altres; digne que una
Eepanya autonomista realitzaria l'obra del protectlarat al Marroc molt
millor que una Espanya centrista;
afirma que el regionalisme es una
cosa tan lógica i tan natural que
hom no s'atreveix a combatre'l cara
a Cara i ele seas encunes sito prenen per la banda (lel separatistn„nlgtuml que el separatisine te base,
puix ha histäria, la geografia i l'ecominda reaten hier i.e unitat; trobä
massa rigoroses certes mides del
Directori; Asenyalä «pie la solucio

del problema regionalista no ha
d'ésser uniiorme i que cal deixar
les regions que el e senrotIlin Fu seva
própia fesomia esririttia' • ,..anbitté
el ferrocarril directe ii h l adriel. car
t er e any al sistema radial de les ce,in.trieacions cepa . yates. i cregusi

‚me'. &coa t.-.t.ci6
l'As,ernbli.a
ur-versitäria ce . cbrada u Madrid;
Ilemäries de l'Institut Alomes;
altres estudie i projectes; conferencies erinteecativi dels senyets Rocasolano, Bermejo i Caballero, i diversos cursos de conferencies de se
nyors catedràtics de la Faculta ., a,
Dret.
El segar: ;tollina ultra alai..
cursos, recull tot l'historial de :, , aatänomia universitària (textos legalsa-estatuts. peticione i informes, cte.,
i m I treballa- realitzate per a la st'-.
implantació a la Universita:
Ende.

81T0E8
Matrimoni
Per inspirar temenea el delicat estat de salut del nostre amic,Tex-prel
sident de la Sumió d'Esports de la
Joventut Nacionalista, En Joan 1-V1.i
ha rebut la santa visita de Nostre >th,
mor.
— Dissabte passat s'uniren
tnonialment a l'esglesia de Nostra DoMatch

na del Vinyet, la gentil dameta Cristina Pacenses. que sempre s'ha ifteVngit pel seu entusiasme per Catalunya. i la inte lligeat comptable
Lluis Serra i Mates.

CALELLA

Dimnenge passat llagué lioc a
aquesta vila el partit de Campionat
entre el C. E. Calella i la U. Esportiva d'Arenys. resultant guanyadors els lacale per 7 a 2.
Aquest resalen ¡a indica la superioritat de l'equip local sobre el seu
cantead, equip primerenc i, per tant,
poc entrenza encara.
REUS
Diversas

Diumenge vinent debuta, a

l'elegant leal re Fortuny, l a .

vom PanY la de Comedia que dirigeix el senyor Yillagtimez.
Comerç
— I.a Cimbra
II' la Iiiddstria ha litigia la fi
misa de rernetre'ns un exente»,
de la publicació que fa atne,£-in put detallant les tasque een
blandos,

Ila estat nomermila ninocri Junta de la Joventit
rilativa rtitts.enca. la qual ha eAleshores, de qué es queixaZ
preparat rus
me/wat els
Tercera.—S n bre pompes fúnebres.
per a la thelebrarid (lo ja diada
Parla de le,; propines que s'exigeixen mes necessar; un 11:Trocaren pe' Ilde Reis deis nous pobres.
per enterrar. Fa una completa descrip- ion"
- Ha quedat estatItett
ció del cadäver i diu que "per posAcaliä el se • 1 il, scurs 'lengua
tres" trigaren hora i mitja per taparvalenciana, eeacabt la fu e l:, t Gene- servei d'autos por a passatgers
entre Cambrils i Reno, sortint
lo.
rathat.
L'egeix un ben documentat epileg i
pri- els cotxes de la Placa de Prisa.'
Slian re:iartit els
— L'auloritat militar reekty,
presenta preves fefaents que Catalunya
i segon dsie. Anal, de la Unino vol separar-se de les altres regions. vers.. ae. i 5'. ''un per a ben acial ma a Ramon Anguera Borek._
besares de l'epileg fa súpliques i els
natural de Reus.
cl uepartiment d e l tercer
— Hi ha per .proveir les plaregidors van sortint paulatinament.
FI- Anals m'ne el millor maja aer
Dóna saltó a l'a . calde perquè no sen toneixer la de la ncstra ces sie mestre de Harberat
rera, Pout sie l'Armentera, te":
vagi i reparteix receptes per fer pä1. lact"sitat, car en ells e3 reilecteix
rell i Vallfogona.
tria. I acaba.
teta te seca vida.
— L'Asma:hm:445 de ea*
Parla akshores
El voluta ori.nti conté ua estudi
EL SENYOR JOSEP GARCIA del senyor Riba sobre la "Biblio- anuncia per a dijous, s5
a eärree del' cet
el
grana valeumaana
SAN JUAN (bis)
Trio-Barcelona.
iccuirs d'apritaa (lel sea.: Cil i
Tan mes dies que parlen els espon- Dissabte i dha
tanis i ja n'hi,ha dc repetits. El 'm- ),10,:sc, en el wad «acta de "Les primer equip del
ayor Josep Garete San Juan Es el Universitats 1 el regias autoub-

eabbe.e.,det tet4

e de

us,

de; 4444:

, teesi *mi' WËjp el e .1c.'
‘444afrillPert.

L
saats Nicolau de Bari, arbisbe i confessor; Emiliä. màrtir;
ersia i Leincia, verges i màrtirs.
PURE PERMANYEll
doneu -lo als vostres filfa I els
gua r d ar e' da

l'escrafullsme.

tlivenirés. a das qUarts
a tarda, tindrä Boa a EAratléI.aboratori . de Ciencies
Catalun .ya la darrera coniele la série que ha desenrotllat
.;:sta ea malal ies dels in fams
t Pulsó Izaguirre, el qua( parlara
-Dispepsies intestina a del.; iti-

menuts. Dicta hídrica; aliménc.aisecutiva".
COMISSIO DE GOVERN
MUNICIPAL
AVIS ALS XOFERS
s , s ta Comissió ha acordat proa EAjuntament que sin erpreti
3So de les Ordenances
sentit que la prohibició tic
jWanzionats a la via pública els
s que no sien de mi no es rz,..
als cotxes autora:hl s. els quals.
• tant. no es pudran eslacionar ni
moment als carrera estrets.
ciac minuts a aquells carrera on
dificultar el tränsit.

-

cases dels senyors es len el
etiqueta

verda, sec.

AVIS

.7,7i(5 de Quintes del distric-essa la presentació en dies
non a una, a les oficines del
-re de la Ciutat. núm. 6. dè's
scgilents. dels quals signora la
: a freça:
Nic 'lau Bayona Pérez, Fausti CereM.reno. Josep Escasa Paracuellos.
la7esc Lajunta Barbera. Enric Gar'Tumida. Francesc Ortiz Bas,
-ancesc Caballé Amon",s, Enric GuiMolina. Fez:mi Sola So ji. Juun
Lladó. Juan Gonzälez C'arä,
an ad. Giménez Agustín. Enric Cap
Eduard Callizo Roca--viL
tu. Jcaquim Terrades Pascual. E 5Gregori Moreno
Royo
Naciente.
.
artinez. Josep Bilbetty
Saliver Caasellas, Alfred DominRodríguez. Adolf Ihäfiez Moya,
u Maria Coll Coll. Manuel PU.t
.n% ides. Antoni Busquet Queralt.

cionaris municipals perque la rebudi
tela a:s reis resultes digna de Barce.lona.
En aquest sentit ha dirigit una comunicacb al secretari de l'Ajuntatnent
senyor Candi Planas. cap (12 tots e:s

serveis i dependéncies, i
enearregant-li albura que trameti la
telicr.ació ala funcionaria t tire hi intervinguerta i molt especialment a s ele
la secrefaria particular de EA'caldia.
a ha Dineció general (le Serveix
guàrdia urbana, ofichtes dz certmunial. majurdomia, Banda municipal.
etcétera. etc.

L'Alcaldia va notar que la recepeni,
malgrat de les dificultas enormes ne
cauaci:at de les Cases Consisturiats,
meresqué els elogia de les classes (1•fique:a queacompanyaven a SS. MM .
La decoració severa i ampulosa del
Saló de Cent irrt justarmot e oglÄt.
• El nombre i imporMaria de funcionaria que complimen aren a SS. MM.
produí al senyor alcalde una agradl-

bilissinia impressió, pertrné demostrA
ctmi estavot compenetrats amh el prec
atectuós qur li pmt5el cal•t de fer-los."

MITGES SEDA A175
costura mistada "r efes. parell
eBRIGUETS A pessetes
llana des tic. . .
CAMUS Sr. A
brodades des de "T

esputan: cate LA GARZA

...OVERNADOR NO REP
general Lossada no va re-. y riodistes ni a migdia ni al

A Manuel Tallada Llusä Ii vingué
un atac. que li produí una hemorràgia
cerebral. Portat al di•pensari de es
Cases Consistorial,. morí al cap de pie.

12, iku 02

'...•..neu Obrer del districte
-- de Mercaders, 38 i 40)
vetllada íntima d'art, la
7;:t arnh un Iluit ball.

3131S Rda. Sant Pere, 18
Jt1GUETS EL

LOUVRE

l'UNCI0NAR1S
I EL VLATGE DELS
ANFOS 'XIII I VICTOse'ns ha facilitar la
ta
motiu dcl viatge de SS. Inf.,
Alcaldia ha pogut comprobar
n ajor satigiacciö i complaença
hati po•at els futti

ALCALDE
»ir visitaren el senyor alcalde:
el general auditor senyor Joaquim

Sagnier, l'advocat de r Estat senyor
Mendoza, el senyor Manuel M. Girona, el cap del Gabinet Telegräik.
del Govern civil, senyor d'Aguar.
les senyores vidtta de Sanz-Selma i
t.inrcita, de la Junta de Dames de la
Crea Roja, el eMis(.1 (le Suissa i el
marques de Formula.
Eta monjos de fiontserrat i
la casa J. Fonolleda Serra re.
comanen el seu licor

Domènec Ros Aguirre. de 48 anys,
caigué casualment en un canto oró:din al Mali Vell de Sant Andreu, i
es trenca el radi carti.
EL PAPER CE FUMAR

tJ o el que haven d'usar per la
seva excellent qualitat.
Pere Bucsa Riltua. (le 68 anys, fou
mcasegat per un gos, el qual li pro<Mi una ferida a la cara externa de
la cama esquerra.

A PARES PAR' ANTS
deS ti ,. 611 pes-1 5 1 41 S. Extens assortit de discos. AvlityA. l (enFereatt i Cali)

1L9e2t4a21171;

Treballant a bord -del vapor "Cabo
Tres ',oreas"; Manuel Blasi Garcia,
(le 29 ;tuya, es produi una ferida coatusa al peu esquerra.

JOIES, VERITABLE OCASIO
i objectes usats do totes clas-

ses. Preu fix, Tallers,

núm.

41

Juan Clavero' Ruiz, de 7 anys, Ion
atropellat per u:1 auto al correr de Sarriä. Li produi una ferida d'impurtäncia
a la cama esquerra.

Qu'Era de Oro

Potros

le tito -

Avui, dijous, a dina quarts de vuit
de la tarda, tindrà lloc al local cricciU Popular, Baix de Sala Pere, 5,

rectiva de l'Associaciú Instructiva
d'Obrres i Empleats de l'Ajunta.
ment, lliurant-li un . estudi relatiu
la re(lucciO i aplorlitzacia
itut numicipal, en el qual s'estabLixen nonnes per evitar tot perjudizi
intiecessari i perqui: ea prenguin
aeords que tendeixia a restringir
l'entIrtne varietat de 50113, suprimint
diferencies ilógiques i elevant l'intnort dels sous deficients.

E NS
Boquilla, 32
E tan asee ea C3f293

OPTICA ECONOMICA - Ares, 3
Funiadors! L'obús de labae vos
nrodueiN. d.ier a la gol:t. tos i
:doma. .Alletuantent ritpid amb
les Pastilles Bertran. Venda:
Junquerest, II, i faciniteics ben
assorlides.

IrupsFerrän,

14. Casa

Ct APi:S

Bus:osos

Als centres oficiosos es guarda
tila impenetr.able reserva a piopbtlt (Eaquest afer.
'

täries formalitats.
A.cabada la icina el guärdia se n'anä a casa seca, Peru al cap de poc,
s'In va presentar un senyor i amb
ademans descompostos, amenaces i
frases injurioses li va (lir que. (le
grat o per forca, li donaría el gos,
perqué ell n'era l'inno, i que faria
una denúncia a l'alcalde perqué el
destituís, ja quo tenia prou influencia per aconseguir-ho.
El guardia li va recomanar calma
i 'com sigui i i ttd persistia insultantlo, li va exigir mie sortís de casa seva. Va monte un gran avalut, no
volent donar el sea nom, i es va retirar a casa seca.
El guardia va donar avis a la delegació de policia.

Dunianuti a t ots els colmados

Galeta mena.
•

VER
PERMAN
quet s ; puresa ga rantida.

L'ASSOCIACIO D'OBRERS I
EMPLEATS MUNICIPALS I
LA REDUCCIO DE PERSONAL
I EL SOU DELS FUNCIONARIS DE L'AJ U NTAM ENT
in bit visità a l'alcalde la Junta Di-

de

Colomb, 2.

EQU1PATGE QUE VOLA

El marqués de Valdeiglesias al
moment que estava treient bitllet per
marxar en l'exprés cap a Madrid, es
trobä desagradosament sorprès per
la desaparició del ..seu cquipatge.
contenint robes i documents impor-

tants.

Sita denunciat el in t a la ',oficia.
-PER TINENÇA II...LICITA
DARM ES

Ila estat posat a disposiciO del
jutjat especial Josep Pérez Ruzafa, que hacia estat detingut al carrer de iiiolitserrat en cl moment
handonar en un establiment una
pistola carregada, en adonar-se que
Li ¡adicta escorcollava els transeunts.

si voleo vestir--

4a,sea pases

bé i

cor fieu la con'.
feccuí dels vos.
tres vestits i
abrics a la sas•
treria

z

plantacions d'arbres i la
(Instritcdó de quatre o cinc aci.quies (le rec amb el propòsit d'ampliar d'una quants milers (le jornals
la zona regada en aquell delta, que
a partir del pròxim any 14-24 s'hagi
estés aquest rec.

tirar les

111[MIE
CASA ROSICH

Rofastes
i Comas
Fontanelle, 9-pral.

ABRIGUETS
desde 5 1 95 pies.

Sant Pero, 7
Plaga de Sta. Anna, 9
Tapineria, 33

Ronda de

Bons generes i
dibuixos seiec::
tes
::

sois per pocs dies els trobareu a la CASA NEXACHS,
que és on es fabriquen.

Central: Portaferrissa, 16.

Hules e Impermeables

La Mutual Agrícola i
de Propietaris S. A.

Sucursal: Consell de Cent,
339 (entre P. de Gràcia i
de Catalunya)

Rosich, S. A.

a.

per a

BARCELONA

L'EXTRACCIO DE LETINES
CAP1'1:0I.

DETENCIO D'UNS
"PROFESSIONALS"
En una casa del carrer de Sadurní. número 15, ocupada per (Milicia
Vázquez Martínez, la t'oficia va trobar amagats els mit reostats i sis
motlIttres per a ventiladors, valorats
en 3,ouo pessetes, que fa algun
tenlos havien desaparegut del magatzem que la S. E. té al
carrer de Marina.
Per complicitat amb aquest robatori també ha estat detingut Janme Soriano Babiloni.
- Ha estat també agafat Angel
Bucetas. que hacia aconseguit estafar (le l'editorial "Calpe" dos exemplars (le t . -Enciclopedia Espata",
cine després havia reventa per 1,325
PC ssetes.
Aquest subjecte es, segons sembla, un "especialista" en aquestes artimanyes. puix està reclamat per diversos jutjats i lambe per la Direcció general de Policia (le Madrid.

Es roban avisos

DE DENUNCIES

CENTRAL

collegi de la Sagrada l'ami:la. situat al carrcr (fUrgell, núm. 262. ha denunciat que II
han pres el platí del para lamps.
-Josep Asenjo sito presentat al Jutjat fent remesa d'un motur. eléctric
(me compra a un desconegut. i que suposa pot ésser un dels que sinn robar
aquests dies.
-Fou detingut Frederic . Gálvez, al
momcnt que precia generes d'un ragú
de l'estació de Sant Andreu.
-Al carrer de .Muntserrat fou detingat Josep Pérez, per haver-se-li
ocupat una pistola, de la qual no te
I icéncia.
-El Banc de Madrid, sucursal de
Barcelona, ha denunciar un individu
qual es descomPtaren Iletres
t4 0 . 0 00 pessetes, havent resultat que
Iletres eren esteses a noms figurata, i per tant Unen retornades.
El denunciat ha desaparegut.
La superiora del

Passeig de Sant Joan,
ro 30, primer. TelKon 1378 S. P.
SUCURSALS
Passeig de Sant Joan número
95. principal. 'relefon 2037 G.
Coello, número 169. Telefon
número 2025 G.
Francese Giner, número 56
(Gràcia).
Carretera do Sans, número
primer pis.

135 (Sans),

Obsequi de
la Societat

"Nesilü"

FONDA SIMON

Gelatina MADROÑO cura reatranyimant

Contra remesa de

MENJAUS

LA CATALAN.‘
LtWAlt 1 e111A, 6.VIDIl 1 E1IIA,
Tetaron 1318 .'...

D'acuet1 ami) el Comité de "Catalunya Pro Exposició de Gant" i
a fi de donar a conéixer a Ilurs associats la importanci a . i significació
(le l'Exposició Internacional de Cooperativismo: i Obres Social:, que tindrit lloc a Gana el mes de juny
l'aity vinent, la Junta (le la Cooperativa de consunt "El -Model Segle
N X", que te el seta cstatge al carrer d'Alculea, a Satis:, ha organitzat
tntn acte de propaganda per a dijous

No lossiu no4.
Preneu pasiilles

M

K

TRES RALS CAPSA

regalarä una preciosa nina
i un búa numeral per al
sorteig d'una nina de gran
tamany. Aquest sorlelg s'a-

fectuarä entre

NONELL GERMANS
1

25 eti-

quetes de les que van eagansades en el pot de la
Farina Lactada Nest:, es

cada

cent

participants.
Les etiquetes poúzn

CANVI : VALORS : CUPONS
Rarnb l i cl m rfflero 14

presentar-se a les

oticine.3

NELTLE,
Granvia Layetana. 41, Bar-

de la SOCIETAT
celona.

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADO RS
BIDETS-DUTXES, etc.

DEI. SUPOSAT PROJECTE
PER FACILITAR I-% FUGIDA
DE ltIATHEU I NICOLAU
1 fan estat demanats a aquesta "J e fat u ra" antecedents dels detinguts
darrerament, prop de 'Madrid, el »set) :Jachi Méndez, Tomàs Sales i

preus

molt

Es troba a Tortosa el director de
ba Reial Companyia (le Canalització
Rees de l'Ebre Sindicar Agrícola,
senyor Carreres i Candi, per tal clac-

----

ToT PER UN GOS
Ha estat presentat una denúncia
bon nie original; d'ella es desprèn
que els Ilacers municipals agataren
un cos al carrer d'Entenea. l' Ha
senyora snlla els el va dentananudorant, que li tortiessin. Guardia municipal i Ilacers, amb correcta paranla, li recomanaren que es retires i
anés a reclamar-lo a Ec,fieina corresponent, mitjançant les reglamen

DipOsit: Passeig
'frieron 2826 A.

PARA

coneixen antecedents que lacio
ure que sigui sindicalista „

ACALIAT
El jutjat especial ha declarat acabar. remetent-lo l'Audiéncia, el
procés instruir amb motiu de l'assassinat frustrar (lel patr6 vidrier En
Leopold Plana. comes el dia de d'agost al carrer de Riego, anaut l' agredit en auto amb la seca senyora.
l-li ha processat Custodi Beieran.
i quan es cometo: el crin. estaca declarada 'un a . vr.ga de vidriers.

40•Wiidíeueeermeige.

•

dcl Magisteri nacional primari 'pagará al bocal de costunt els hoyen
corresponents al wes de novembre,
els .dies 6 1 7 *del que sont, tic les
quatre a i,t set del 'vespre.
Els dies successius, fina el dia zo
inclusiu, tientes es pagarä de cinc a

• CAPES:

en pa

CAMISERIA

BllICK

7

••
El gema d'agüe/1, que s'anomena
Albert, compta 19 anys d'edat, i no

Pastilles Laxants Prats

visITEs Al. SENYOR

Saló do Te

dia dansaut de 5 a dos
quarts de. 8, i ittnar a l'americana, de 9 a
cada

iCIE` V LAN , sVA UN19.6
a

idea!

M.
1atit hel.t. lt Irr Feleton
P
Arp ada sanidaniiii cata LA GARZA.
ESTUFA J .

Sangre 1 °'pe:al t3„4. Emana

RESTAURANT ROYAL

Unís Virgili Coll fui.] mossegat per
lttt gos, que fi produi ¡crides contusa
a la cama t al ;trae drels.

ve, dia 8.

Calelacció

Placa Nora)

Donat el gran nombre de
itiviacions que hi ha solficitadcS. preurt
veure's coneurridissint. com en any.
anteriors, el gran ball (I.2 gala (Pepu
lar dels adroguers), que a profit de I.
seva Caixa Mutual ha organitzat la
Germandat Societat La Unió Ultraxuarina per dcmä, divendres. dia 7 dcl
que son a les den de la vetlla. a! mag.
nific saló FIchcm:a Modernista.

V2

:na

la cinquena conferència del cicle de
Joventut
Anirä a cärrec (l'En Juli \"ila Ortiz, que parlarä de "L'administrad:, de justkia".

13, Boters, 13 (entre Portaferrissa i

4,`s ••nC
• Dilla)ni M dé les.

atatbeaVeiedlam..'

AROMES DEh MNITSERRRT

Casa Gelí

•

VIES URINARIES
Pell-Sifilra-PrOMata-lelpotinca•

tra-tilNotas melo . les aleMany9
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Ittletautei n r a oreus Itrultat3
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CASA RERE
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-Te A

T

Fuma 1 . La tasa de iba, prencnt- hi part 408 tiples Tenia
Idel, 'Marina Lastra T'ama:

019 Teatre del Liceo
no hi haurà funcio. Dama. fundó novena (le propicia:

i abonament (corresponent a
dijous, a les nou. Primera represenlaCki de la grandiosa
bpera &orle Oeudounoff, presentació (lel celebre artista
Georges Lauskoy i prenent-hi
part els celebres artistes senyores Sadoven, Davydoff, ¡va, noff, Swetehinskaya,• senyors
Rith Wesselovsky, Zajorogetz.
Kaidanoff, Baideroff, Nanoboff.
Itiee.tre direclor: Albert Coales.
Direeeiú eseenica: Ã4c Sanine.
Cos de 'ball rus: primera pareIla. Lubow.AVassilieff. - Dissable, tarda, El barber de Sevilla, pels relegues artistes Hidalgo Stracciart.

Illa" Borla . Romero, Dama Raw.

Bil•

Eapeotacles per a Infanta.
Ultima representadd del Meravellós espectacie d'En Folch i
Torre-:
EL PRINCEP BLANC

Avui. dijous, tarda i nit, colossals programes !fries.
Dissable, represa sensacio-

EN JOAN BONHOME
nemä. nir. rie l'Atener)
del Distriete II. Estrena impor1 int: El milió de l'orfeneta, in-

teressantissima

pellIcula

laca, en
en quatre actes i 12 quadros. estrenada a París, aliar
formidable èxit, adaptada
català per En J. Montero.-Dis_
sable, festa de la Purissima. A
dos quarts de guatee, el gran
exit d'En Folleh i Torres: win.
fant que no cap son nom. A
dos quarts de sis. ( . 1 f«yrrijdd_
èxit de Piral -ni - 11o. unimimement reeonegnI. El barret de
cascavells. Trioni de Paul or:
trionif d'En Montero, admira_
ble interpretad() per les senyores Baró, Morera, Xatart i
Ferrändiz i els senyors Bar/tosa i treme. i la comedia en
dos acres, de gran broma, Don
Pau deis consells, d'en Vall- (
initjana. Nit, El m1116 de l'orfe.
quarls
neta. - N'in:eli ge, a 1
de sis. El milió de l'orfeneta. Es
despa ! xa a mrinpladurta.

Saló:Catalunya

1

64444444~1444444.4114.116

I

1

CIRC EQUEITRit
ores ton/muge internectonst iteroeqüestre. canica I musl•
cai Director: Mr, Ventura Giman
Diveterlre g , dai 7 de desembre, nit,
a tres qu'iris de des:
INAVGURACIO LE 1.A 'futpünAuA
D'IlIVERN
Liebst de 14 notable; atraccions,
Bo y es a Barcelona. «are elles:
La Troupe Romero
I 1111 ras aller
tres erilyor. 1
8(etera Margot
(pi es
ell1.11a,tes

8oeure Arrnand,
dues f• rin orvIrs opull/erlsk6
Els popular; clemitJ:
Pompoff, Triedy i Emil
Els tesos comediante
del celebre (fumador Bany.
Diesabte 1 disruenge, 1 arda 1 rdt,
estraordtsertes frisemos.
Es despatza a Comptadurla.
0.64444.48.114.44.44+.11444-.

6444.114.66664444444•444•+4

Gran Teatre Espanyol
IllANTPERE - REMES
dIjou g , tarda, a les cinc.
Frorada 1 Mimen. PISA pessets.
barrera de l'elegant vodevil ea
tres Orbe...,
LA SENYORETA MAMA
rol. a les des. Mor umnens de la
're g encia d'amor 1 de vtl p se. en elite
eptsodl.s,
MARIONETTES

Lemä, divendres, larda, a dos
quarts (IP CINC,
EL POBLE ES MESTRE DEL REI
OUARDALA PER MI:
an. i toles lea ri f le, l'exiles
MARIONETTEE
r444444444•.44.001144.1Mee

.•4444444114444414444441444.
TEATRE COMIC
Temporada d'Elvira da 16E8-24
Comp./irle &amenes
Rojas - CAPAR°

Avsl, dijos « . rdt. a do; (piad% de
des. narren rop7'..senterlA del fa.
InOs meselrarna vs set artes,
DIEGO CORRIENTES
EL BANDIDA GENEROSO
Irein, (arredres, estrena del tne•
Patrona en ›le artes, de eran
tril0C14,
LA VICTIMA DE SUS CRIMENES
pillarle, cha 11. bit. a Ire del),
6 COMBATE, E
11101CA.

1•••••••••••••••••••••4144.1

El milió de l'orfeneta
parlada en dotze quaOros, adaplació de J. Montero.
'estrenarà divendres al Teatro
Catalä Romea. Decorat de Bello. Amigó i Colmenero.
T

u e ust
ll

Empresa Sindicat Musical. Ex.
trn ord interna
ftitteions per ale dice 8 1 U, lar-

dei 1 nits. Companyia Pepa

Perola/la Dla 8, a lee 3'30, La
RIBO 4• pianelaaii tata»! de Ilaamahrea lis «eta de

Excelsior

(Silo
Tima al pala de las ternpilatats,•
Otee Jornades. 4.000 merres, projectrint - ee berlrera, /a rues grandiosa ereao1.3 hie II g enial artista
Xje.Y. Plekford.
Estrenes: Pamplinas, Id de les
dalles. NIMIA Patria.
Inurnenge, lid, e s trena: Lohl Montos. - Avisa, l'imicklviinimant de
hans

defensor, grandit . sa t'ondina

'tul, dijons, tarda '1 eilt, programes cuduseaiv, ESTRE71E4:
LA formosa comedia 1,10r0 mfatioal

4 UNIQUES FUNCIONS
D'ABONAMENT

per.liculev rAnilques Pau i Virginia, I Un taxi per favorl; El
film extraordmart Caparra bodas;
1s redoma) DeLlicula dc la Marea
liplto110, Le fuga se le pro:6m
leo

els dies 13, 14, 15 i 16 de
desembre de 1923 1 nit:

4 ESPECTACLES
DISTINTS, 4
Teclee de l'espant 1 de la

vre+64444444+666666464144.4

1 catres Triomf t Marina
i Cinema Nou-

.3re 4

ap! gr•rr•

erina científi c a. progenaira. eficaç. inofensiva, practica d'usar, que retornara teu sude color al rOstre rabel] 1 el debiere ondular I flexible.

PROOUCTS3 HORLINE:

Cail CULLERETES

JUMA 41101ILINE (aneare prearainve per ele cabello blsacsa er. • Oen.
LATORI (440.5 teetenele), e.- rayos (sien sdberenu): 150. - CREMA (cela
les derruiste): 230. • AISUA OSNTIFIRCA (cm tomprIvelts etcreKtela)k f. •
SATHOL manyar allaerab per a bs,y. ec, f.): 939,- SAN** (aeu.
prIsdb al bay-rbruu per • retener. el eabell): 330.
generd: Estalifietertes Deleble (EIVERES, S. 4. • Pißteig di Ilalustrla 14 . Ihrulona

Toleran 230 A

Quintana, 5

CASAMENTS
BATE108
DINARS DE CASA

•

1444+641444.444444446611.4e

CARBONS PERMANYER

ESPORTS - -

parent pobre, El colom blanc, La clutat sagrada, 4
episcali; Vldooq, I i

P.4444/444446.14444.04.444~

ORQUESTRINA

Inaugurad() del non camp

barba, El

.(1nsUlia
C:t4131
f
bo;at; p• tretra-d p 1r* penlmiles cr,

Barcelona

e444444444444.1166604+6114.•

Avui. ilijous. Amb tata la

ORAN a41.0 PE MODI

FrO •

AIGUA d'HORLINE

Calefacció

cagrada.

eaaraea..••••••••••••••+
4.444~444~44444.194.
Palare Cine

Queda rbert l'abonament a
la comptaduria

Grandiós èxit del
Jazeband VILA

quartn jornada d l aquesta preciosa miper-serie: Lt testimoni

Albert Levy

llistes de
companyia

Concert nit

programa de gran ;'il: La diola

ira interpreoula per la
ei l amat
bella artista Elote Ferguson. de!
seleete programa A,iiiria; Amor,
sensacional eine•riranta de gran,
enlodó, de la gran artista Louise Glauni; Expiada, grandiós
film tirara:hlie. ile gran argument. interino at per Lisa Salfly i »Mi; El fals endevInalre, assiiinple de g.ran broma.Ilinniena p . itit, estrena de la
( • inqueita ,jornaila de La ciutat

SovInt, amb eh cabells blanca, no% troba col.
locació per a guanyar-se la vida. Eis caben,
blanca fan vell 1 generalment o futg dala *ella
per a donar trevall.
Abs
x encara a oidor per ales desea. Usa
vellaa prematura pot destruir una felicItat conju•
gal e &l'olivar a la dona del, Itatz goles de l'amor
Va h.a de tener, si eh cabilla blanca apa
afeen al rostro cap. U, beis de Mari, desseguids
quo l'enea:1z de la s'ostra ¡omitid aparegui.
Voto, per aix0, tinicament

El saló más hIglienlo de
Barcelona

Telafon 1371 A
dijous, lol est

Gran Cinema 13ohbmitt

broma
cartel'. I

pati Blau

Cinema Princesa

Gran Teatre Comtal 1

Companyla francesa

Cabells blancs

Avui. dijous, C inquena jorna-

tat eagrada, projeetant-se

ORAN OUIONOL DE PARIA

Monte -siso, 10 - Telófoo 38 58 A

Pinyola per a brasers, sac adjunt 40 quilos, ptes. 14'50.
Antracita, Cok, Especial, Boles, Llenya, Alzina pura

FUTBOL

migues Pamplina. traido. eta' I Un

Temporada de Tardar
Gran companyia de comedia
ALBA -

taxi per faverl5. la irodructit a 1
ori g inal Lea sallga• de Itiollle 1 IV
palomina jornada de 13 elida basada en robra Inmortal d e I Inalline Eugeni bue, Ele estera de

1

BORAFE

Parle.

Avui, dijous,

benefIcil del

primor actor

Joan Bonafd.

Tarda, a un (mar 1 de sis,
l'aplaudida ettniZ• clitt en tres
artes El duelo Pérez-06.
mez, obra pin stutun del literal Unís Anton del Oirnet
Estrena del inonüleg de JaCilit 13enavertle

GENIO

I

quitó de la bebida. divendres. tarda. El
duelo Pérez-Gómez. Nit, la
..«Inedia Genio 1 figura
Por que Juan se quitó de la
bebida.

(»agora, IIIÚSICA del mesIra Granados,

gL PR1NOIPL ILUIUOR

d'Hamburg
p rogrames 1 localitats, magatzein de Música de la Unió Musical Espanyola, 1 i 3: Porlal
de l'Angel. Cundicions especials
per als senyors socis de l'Or.
feó Català.

ISEUM

Certs Catalanes, ditIS sf 61115
. Ta l aron 331111 A

64441444144.4+144144444444444

SALA EOLIAN

Arel, larda, a un quat . : ele cinc.
Enjous Infantil :: lialscciO ttalet•
Slotdo del rala a Itilla, IiI/Ird Deldenla autordzada per Sri. 'MAL 1
prera a bord del - 301tile . 1", u
,118 diversos recorre/uta que efectuaren CIA N'Ir CII (erre. ltallaneg.
1 el seu dimpleureta Estamos dila
rete a Barcelona. atnlelses d'ex.
elusiva en Orpiest elnetuati(graf ;
La reforma d'un marit, per la Inimitable Lorothy (ibis; estrena de
la gracissisplina m'Inedia del Prorratea .%,litrta, Falte, nou vio, tio.
hable creed() de Itoscrie Arbuckle
(n'Uy; la div e rtida • g cluälva GenItiont, V1351131. 13IntOr do garete.
:SU, a im quart de tleli. Saltcchl
Emplee: Vistas dele role • Italia;
Estanca del* rala • Ittrimforia: La
rrrrr ma d'un marit.. per DordtbY
fli sh; 13 ¡n'adose pedleuta ciimlea
. Sarao', smtlatmeadrer, per Dobbie
Indul : Fan, , nos nos per Fatty.

FILL DE PAUL IZABAL
55, PASSEIG DE GRACIA, 85

Divendre g , 0 . de desembre, a din
Quarts de ets:
(53.1 atemos)
Pre3entarlis en apuesta Sala dels
dIstInalte milete!:
MONTSERRAT MILLET
FRANCISCA allILLET
(piano) I
LLUIE MILLET (violando*)
amb Obres de Tartini, Soltumann,
Martini •• deshilar, atendlittmohn,
Franco•r-g rasster, Punteara amb
el "Trlo en - sul Mejor", do Hoyen,
lucltactona com ile cOSIuM.

*KM

creació dels notabiliseims

AviaL «trena de! conte infantil en dus actes i tres
quadros, de Josep Fernändes del ViNar i Manuel do

VIIORMSBAOHER

44.11+6444+04666664.644~

LA MOZA DE
CAMPANILLAS

trena del desfile cómico - 11W refrescant, en un prüdeg, un Lidie, cinc genuinos
i una lectura d'Angel Torres del Aluno i Antoni
Asenjo, música del mestrc
Amadeu Vives,
El palacio del hielo 1
La moza de Oampan1111111

QUARTET VOCAL,
interprelades pel

11444444446.606660411111Mellee

Avui. (lijous, tarda, a les 5.
Nit, a un quart d'onze. L'extraordinäriament aplaudida
sarsuela en tres actes d'Antoni Paso i Rieard Gonzalez del Toro, música del
mestre Pau Luna,

Bulbena I Chita'

allres per a

DIssable, festIvital flr la purigelma,
bc.s1116 matinal da 11 a 1.

ELDORADO

GRANDIOS EXITAS
-o Deroh, direndres, nit, es-

zart, Haydal, Mendelesohn,
Schubert, Schumann, Brahms i

neto/la; El bestial del diabla, 11 I
ültuna; Al se6to de Sabina.

Oran companyla de pamela
de JOAN VILA

dels repulats eeeenbgrate

CLUB DEPORTIU EUROPA
Cainpió de Catalunya i fi
nalista del Carnpionat d'Espanya
A le 4 245 tarda

Diumenge, a les cinc Je la

A v ill , dlI n ns. estrenes: II finitaster social, I I JI episorlts; Mala
g omina i supersticions, por
alas l'alrbanks; Lee anean'« d'A-

*Mea Mimen*, U1111 Devota.
Inunda general, 8114911ANTA cu.

,- En la tunrin espacial del amenes,
estrena de El tertannit, Per Criar-

fflaaaaa~44.444~
•44•444,69444~4444;a4
1 , SALA MOZART

AN141~4.04+0.41414«...,

Diurnenge, 9 de desembre
de 1923, a (loe quarts de

I

les Rey, per a la qUill fundó eg
deepatien tocante, aumenten a
mutua. •

-DIVERSOS Gran Saló
Bohèmia Modernista
Casanovas', :3 i 5

'I de desembre de 1923, a les
don de la vetlla

GALA
(popular tlelo

patrona del tirerni, i a benefici
de la Caixa Mutual de la Unió
Ultramarina, Sodetat de Dependents. La Sala estera luxo-

sament illuminada i guarnida
i la Banda que tan encertadame y a dirigeix el senyor Iglesias execulara el 1 1 11 1 S selecte
del seu repertimi modem.
Les senyoretes s eran obsequiados arnb valw•mas presents.
Oran batalla de • confetti i serpentines

Tothom al ball dels adroguersl

Obres da Braltimt, Baeb,
Rimski. Korsakow, Chauson, Sa int-Sa lila 1 Wienawski

Super

produeold
Marca CAPITOLIO

Pianista Guillen' Garganta

14041444116444.611401111066ffle
e

44n•••••••••ffleeeebellffleffleffleell4~••••••~4
TeMpLO De mi
s AA
to
11111117001M7/C.

i

L te

,OBOWEETRINA 81111E :-: SALO DE IREC1110 DE FABIL1ES DISTIXOIDES
Mul , Mame, Insuperable programe: gran !MI de la preciosa eomeella Pum*
per l'alinda jslu Pilla: Astamelltalt Ottiumuti murena de l'oriElnal
Molla broma, I foil »renda dIr /11 euperaroeueeia
t
Eapllono. a• Weill gle (remilgue , Una bistörts senUmenIst 1 lerdea qua
arriba el roe de tota I ine ha eilst lruspoilade a .1e, g ta ls.94 Jwr
Love I el 319tlelc actor fiarte nuguee. reta
lis 8
Iffeia 4411,6111618
AMOSISI 0811.8‘
Ale
II
1111114d1.9
"WearrUll
ll
Nema poi ~le (exclame_ ,a) seDuna. estrega
rme* ~Wat temer y Trago". ~6 ea la eluittebt arttata Eta Lutl.
Mut, 41P81.11, de e • II, et despunte% Mitigues numersdes per a la lea*
**e* *iii ele del dIsutl. 1

AMB L'APARELL

MULT1COPIADOR

"DADO"
de fabricad() francesa, s'elle
nen, perfecte s , de
CENT A DIJES GENTES

COPIES

Irla matra ortglnal, el :1131
por •eser (el a 1713 o amb tra 1 .
sevol maquina d'escrlure, a Sl.
gol de cinta o tamp,3. redro.
dirtrit igualment dibuixos, Vire
istats de comptes, mns:ei

etcetera.

14 itpats 25 pessetes
50
30
ai
100
"
APAT.. . 2'50 pies.
Tres suculenta

pa

i

plats, postres,

vi sense taxa.

PIS PRINCIPAL

adroguers)

Festivitat de la Purissima

Mullicutisla Din
grandiri• comercial
pian. de 21 per 31

:60 Pessetes:
1
equIpat,

completar/1PM
ainh t
tulles de paper bectogrinc, ug
Ilascd de tinta violeta
¡d'In» per a neteJar-le.
Constimele l'aparell Mes cet,
g enzill. pr3eur 1 ecOnOc..c.
Concessionari general:

A.

AUTOMOBILS

MARTIN MAYOS

del tomara, 24.
Apartat de Correus
BARCCELOAll
Correr

- - CAMIONS - -

DELAIIAYE
AGENTE:

' len

[110ita ii/i Ef
del Ilatiabla boauena.
u gm. 1): ter tanta Hospital I Sane
rae). - t'aun lumutiaucla. anua
lupectau 'recaman, Per ii guIrt•
meut repid de le. Mala». secretee:
Matra& pell Culata UrettsUl. CmMalle. de s a Id I de 11 •55, erige.
nicle per a emplasta 1 *rara.

,

PEPETA DIEGUEZ

NO M'OBLIDIS

per tiquels al . portador i sense temps fix de consum.

GRANDIOS I LLUIT BALL DE , Cardenal Casabas, núm. 17

RECITAL DE VIOLI

Kursaal

A BO NAME NTS

1,444+004444.004-Xee000• 44

sis tarda:

Avui, al

Pensió
Talaner

contra

tarda. Obres de Beethoven, Mo-

COL

Gravats de totes clame; di metaller 1 fustes. Ilaplclera en rte en.
earrecs. Corta Catalanes, 543 (enI, tre terudi I 1 !t'Irle' rer 715 S. P.

d'Hongria

Palau Música Catalana_

Walkyria

.e444444.11.444444444+010.6.1
1**441•44.4e444,4444+644444,

'm'instes /toser Leonle, Felisa Herrero, Roser Ferrer,
Frenase Gallego, Meted
Fuete, filarlan Ozorea, Car.
lea Nufart. Decorat nou

CONCERTS

Monumental - Pedri•

FIGURA

SEGELL8 DE GOMA

Sz. A. K.
finalista del campianat

+6n66666641664.6664.4•444

Alvarez i Antoni Paso,

Ei bilinhieg Por qué Juan se

Dies 8 i 9 i te desembre

•

-11•4"1"."

Por qué Juan se quitó de la
bebida
Nit, a un quart d'onze. Repusieiú de la comedia en
tres actes. d'Enrie (Iarcia

d'Itàlia

de l'Europa

aarzz-aaans. Contractes.

Reynds.-Tapineria, 35, primer. I
•

Dlumen2c, V 1 diurna de •Ela
torio I. Pite.

BARCELONA

RESTAURANTS !

da de La clutat eagrada, La fuglthe de la misia, Flora mistIca,
Pan I Virginia, Taxi per favor.

eft••••••••••••••••••••••

TEATRE POLIORAMA

Teatre

Diana-Argentina

Notable§ Featet 1 teto
A Mons. l'Ad (Id.

LA NOLANDESITA
Aquesl teatre esta dedal de
ealefaceió eentral
•
4441.444444444444~4~4

Vegeu

BARCELONA, MADRID, VALENCIA, SEVILLA. LLEYDA, SALAMANCA, BILBAO

A•

111111.1111n

GRAN . Clfti gli DE 11101)11

nal:

Director:

DIPOSITS par a algo, diferents caberles

Olicines centrals : Plaça A Leen, 15, Telefons 1644 A 1 848 A

^464444444444.6•44.114/44444

TF A TRE NOVETATS

T'IBE RIA Dei a taludes d'algo, de Mienta diámetro

Uralita, 5.

I

PEP VISAS

Xapcs "B" de 120 x 120, 120 x 190 i 120 x 250 centimetres.

s.

companyla de *amueI reviste, de

a les

REVESTIMENTS (

LA IIARONIDIA

•

la, opereta

Preu econünde. Nit, "Tertúlia
Cal ala nisi

PER A

TEATRE NOU

Telefon 3500 A
Avui. dijous.

LA Covia. »EL OLVIDO
Nit, a Ice den, Moda selecta
.pcippler:
LA CASA ót RALUD
PrOximarnent, estrena

411•611444444114+114444414.1P.
I

( Plagues de 40 x 40 cm., colors gris ciar 1 roig.
( Xapea ondulades Canaleta de 120 x 75, 185 x 114 1 250 x 114 Cm.

. PER A COBERTEi

Avui, dijnua, tarda, a les
cine, mati ne de moda pa-

La marcha de Oldiz, Las oer'.
sartas, Loe chico* de la este,la 1 Cambio, naturales, per Pe-.
Fernändez, toles les tipleei la resta de la eompanyta, cors,
gran muestra. - Diumenge,
dia 9, dos colossals frinelons.-Dijons, die 13. Vetllada monotre en honor riel malogra( IllosS.
Ice Tomas Broton (Fixeu-vos
en eis cartelits).

Romea

tarda,

material compost enclusivament amb amiant 1 ement

Compaapi 'ile cpea31.•

i ele primera adors Pis;
pol Fernandez i Josep Alba
Corbero, Mena, Ruiz, Segura
älariner, eure I gran orquesta:
Nit, e lee 9'45, eartell monetre:

ceIbA

Gran

Teatre Català

4•••••isiiipifiele:i....«.4
.
,
1 TEATlies, MIAU/ A

1.

Rambla Santa Mónica,
Garete

7.

• Broa, 166.

1/laica casa per a
Cz.igat bo 1 barat. Taptiteria, 2 J.
Sucursal. 13

ORAOORS!
Evite,' que al bell m.- del
ui g eurs tiJcitcr igl vostra
Protegor Vostra gola amb
l ' u1 constan' de

TABLETES GASA
reirescants cle;inter::ots.
somrancs contra ta roS
atece,tre. do la Gala'

a......................•............mememmum......
:a MAQUINARIA FRIGORIFICA
ESCHER WYSS Y C. 5: ZURICH
•
a
.a CAMBRES FABRIQUES DE 61 E L
.
Paoeuccto
•
PER A

i

FRIGORIFIQÜE,S

MAXIMUM

la

11
11

Il

u

DE

Pelt.01PIFICA
111111111.011 04 C010084 01 PoRrA

To F Fe

IGOR

NIMIA • RISTAURARTS • BARS ..
• CARNISSERIES - TOCASEN!. • LLR•
•
• TEMES - FURKurs DI xecotara
% o tr-AL oical
LH RiA
A LA P ICTITA INOIST

LA NAA QuihIA

•

A

:

F. VIVES PONS

II
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BARCELONA: GIBOSA.
--

112

MADRID: PHI»,
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