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1 DE MADRID A ROMA
Sol i festa, domassos 1 banderes, música d'himnes i cridòria
popular... Amb raó la premsa espanyola qualificarà de triomfal
el viatge dele Reis d'Espanya a Itälia. S'han escurat les distAnef, s entre Madrid i Roma. A través de les terres i de les mars
hi ha hagut un acostament entre les dues nacions, que ja sabem
qt e són germanes, mediterrànies, meridionals, i sobre tot, hati! es.
es. Els cronistes de les reials jornadas podran donar a la
prmsa unes diàries toies florides en honor de la visita dels sobira d'Espanya.
Entre aclamacions, salutacions i abraeades, esclata la pirotè nia lírica de les dues llengües més retòriques del món: la italii. na i l'espanyola. Estem al començament d'una sèrie de discurse ressonants i multicolors. Una magnifica mostra d'aquest
6.iere oratori el tenim en el discurs del rei Anfós XIII davant
el Sant Pare Pius XI, mostra insuperable d'eloqüència oficial,
di ma per tots comentes de les antologies escolars. Es d'una vol:: a castelarina, amb totes les flors poètiques, amb totes les beng. ee geogridiques i històriques. IIi ha en el discurs un compendi
vii,rant de la història d'Espanya i un resum de geografia intercontinental.
El lector, i més encara l'auditor, han de sentir per força el
mägie enlluernament d'aquesta grata cavalcada histörico - geogritfica. Cada parägraf és un esquadró de fantasmes glorioses;
cada frase és un rengle de cavallers esforçats, o d'efemèrides
immortals, o de resplendors de les armes i de les lletres.
Però també ofereix el discurs aspectes internacionals, espirituals i politice. En aquest sentit crida l'atenció el lèxic amb
què es parla de les diversitats religioses. Devia fer molt de temps

que els capo d'Estat, per cristiane i catòlics que fossin i per cristia i catòlic que fos el respectiu pob!e. no s'havien ofert a lluitar
"en defensa de la fe perseguida, si el Sant Pare, nou Urbà II,
alcés una croada contra els enemics de la tostra sacrosanta religió". El rei d'Espanya ha expressat "el seu desig que des-

apareguin els obstacles que la política, l'heretgia i la incredulitat han oposat a l'avenç triomfal de les nostres tradicions, i s'eixemplin les jerarquies eclesiàstiques per tota la rodonesa de la
terra i en el món no hi hagi sin() un sol ramat i un pastor sol".
Així mateix cal remarcar la designad() deis protestants amb el

noto de "sectaris de Luter", tot recordant aquells "tercios" que,
per combatre'ls, van anar a les dunes de Flandes i a les vores
de l'Elba.
Si de respecte internacional passem al de la política interior de l'Estat espanyol, veurem com el monarca ha plantejat
davant del suprem ,lerarca de l'Església catòlica el problema anomenat regionalista. Corregint l'errada material que s'ha comès
en trametre per fil el discurs, reproduirem el parägraf correspenent: "A la vostra Santedat acudo--ha dit Anfós XIIIcrque amb les seves exhortacions d'autoritat indiscutible i semre acatada pels catòlics espanyols, s'aconsegueixi, dins el just
amor de cadascú a la seva regid respectiva, el bé comú de totes
les regions, foses en la unitat suprema de la mare patria, Espat,ya". Allí on Anfós XIII va dir segurament "regions", el
telègraf li ha fet dir "religions". Si fos aquesta la paraula realtrent pronunciada, el paràgraf seria incongruent i no tindria cap
sentit.
Com calda aconseguir aquesta fusió que el rei d'Espanya
invoca? Serà pel fide] respecte a les característiques dels pobles
peninsulars? Un paragraf posterior pot servir per alustrar
a-resta qüestió. Es aquel] en el qual el rei demana al Papa que
extremi, si és possible, la benvolença en la designació de eärrecs
i persones feta pel Retal Patronat, mirant al bé de la Patria. Vol
dir això, probab!ement, que en la provisió de canees eclesiàstics siguin designats aquells clergues que, a més de llurs meras
en saber i en virtut, es preocupin de la intensificad() i la difu-id del patriotisme espanyol.
Els temps que ara corren són més propis per a la simple
constatació de fets que per a la complicada cmissió de comentaris. Per això no comentem els aspectes irternacionals i polític del discurs del Vaticà. Recordarem només, per si fos necessari de recordar-los, aquells mots d'una encíclica de Pius XI, on
es declara que per a l'Església de Den són iguals tots els homes, tots els pobles, totes les reces, totes les llengües.
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EXIT IXTERCONTINENTAL
(;•neixeu cl senyor Lorand Orbok?
lo si: tinc aquesta honor, i és per
loan st mona que goso parlar-ne.
E senyor Lorand Orb ,k és hongar“ compatriota de afolnai, el gran
.ptor en yoga. No viu a Budapest,
sin , a Barcelona. Pena escriu drames
i e• médies com Fautor de "Liliiim".
:a d'aquestes comèdies, "Casannva • •, ha estas estrenaa en català, amb
• i:ol "El cavaller de Saint- Galt",
ai -h.-aire Romea. aviat tara cinc anys.
De: nostre escenari domèstic, passa a
Italia, en acabat fou donada a Alman y s a Austria, a Polònia,..
N'hi ha per estar orgullós d'un éxit
sembiantment europea. De una manera
al man de Fart, a mis a milis d'Europa
hi ha América. L'obra del senyor Orhok llançada des del nostre carrer
Insana!, no s'acontenta de passejar
Per les vares del Dantli. del Vístula,
del Rin, del Po i del Tiber: travessa
la mar gran, arriba als Estats Units.
En 1" Empire Theatre"", de Nona
York, montada amb magnificéncia, posant a contribucia la ciència coreogra(ea de Michel Fokin, el ¡tapio de Georges Barbier , el talent musical de Deem
Taylor i els models de la casa Weldy,
l'obra del senyor Orbok és a punt d'assalir la centena representació.
Això és alguna cosa. Es algana cosa
des del punt de vista ideal de la gleiria
is alguna cosa des del punt de vista
atacan del ¿Mar.
Cal retreure aquest fet, en primer
Ilse, peraué és un fet lionorific per al
sastre amic i conciutadä censar Orbnlr: en sepan lloc, perqui demostra
una regada més que el nostre escenari
eariotie és un punt de partida tan bo
tum qualsevol altre. Si les nostres
"breo s'hi aturen, no Es per culpa de
recenari, aintS per culpa dels autors.

REGISTRES A TARRAGON.4
Rclacionats amb cl manifest
cal pcl senyor ...1/a4‘i, han estat praeticats registres, amb resultat liegt! st,
as domicilie de a Lliga Regional:eta
i dc la Unió Nacionalista Republicana

de Tarragona.
DIX.4R 1).110MENATGE,
Un nontbrös grup de catalanistes de
SarrM ej cri. diumenge passat. un dinar ¡mili? a En Josep Recalen.;
eam a homenatge per la tasca
ratalanitzadora que de tnolts anys once,
ha T • ingut realitzant en les diz •erscs enmissimrs de les quals ha formas part.
a :hotel B UMOS
Lacte tinqué
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TOILETTES .DE RHENANIA
(Oled riostra,

WIESBADEN, novembre.
La política belga es mes aviat
complexa; Els Motors patines
mAs remete, per?) mes forts, a
Brusselles, san les reces, les
diferencies entre ralons i Ea?nenes, Eis flamones són de raes germànica i la seva finalita t .
es la germanitzacid. Els valons
sin) francesas, 1 el sen ideal es
la cultura ¡latina. El motor racial crea els dos grans partits
político. Davant del problema de
la gormanitzacia .ife la Universitat de Gant, que va donar lloc
a tants comentaris aquests dos
partits es trobaren davant per
davant. El ran !it flamene o germänic As el partit catòlic i 'té
numéricament la posició perpanclerant del pafs. El partit
'cali As Al lliheralisme.
Al costal del frt psilftie racial
hi ha. pera . Pi t'el super-racial,
al costal das la raea.partit hi ha
els partils quo adopten, davant
de la raça , una posieid de suporadó- En d'oc / e, trohem a
Bélgica dos part it s. el socialista
i el naeionalista. que sdn superraí i als. A dins del socialismo

belga Id Ita flamenee i valons.
católiee i Ilibcrale. A dins
mos ionalisine hi ha francesas i

Iliiirepensador.s
gormänies
oler/ralo. Ära bé, es pot dir que.
Bilgira los posicions ideals es
resolen en el partit-raça i que
les posicinno politiquea desem_
boguen en els partits superracials. El problema citat, de la
germanilzadd de la Universitat
de Gant, es resolgué COTO un
ronflit ð races. EI-problemaav u i plantejat a Brusselles
l'adormid d'una posició davant
de fthenänia, no As mAs que una
Huila entre nacionalistes 1 socia lis t es.
Els nacionalistes—i en aquest
partit bi ha, con) ja hem dit.
eatislics I lliherals, francesos
flamencs—voldrien reosuseitar
la Dotaringia (no la Lotaringia
històrica. sind la Rhenänia
les fronteros assenyalades por
Malthes) i inrloure-la dins de

les fronteros de la Gran Bélgica. Treballen sobre una frase
de Heine, que avui s'ha deseoterral 1 convertit en tanta de
In llei: "Eis rhenans — sembla
(pie rarrivf un din el poeta
inou — no sdn ni alemanys ni
francesos: eón belgues". Una
Rhenänia amb "toilette" belga,
voldrien els nacionalistes
Brusselles. Per arribar 'a anuest
fi, els nacionalistes han hagut
de ter molts desrohrimerts,
dpscnbriments però que — val a
dir-bn — echan en la nostra

época a ¡'abast de totes les forfumes. Han desenbert que els
rbenante, etno g räficament, poli_
timment, ertisticament i literàriament. no sdn més que betunes de la mAs pura mea. Per
lenir una idea d'aquesta porosa,
nomAs cal 'Herir la premsa nacinnalieta bel g a i lea obres dele
SP'I d i rectars, que eireillen
abundo,amont a les regions
rs una des.
Els nacionalistes Manes Irehallen mines' afer de la t'emirrecció !le la Lotaringia i de la
Fitileraeid Belga-Illienana, recordant a Cohlença que Belgica

ELS POETES D'ARA

Aires. de 1,:allvidrera.

LA SITUACIO A EUROPA
La Conferencia d'Ambalxadora ha arribat a un aoord sobre la qüestió del control militar, decidint aplicar-lo molt
aviat, sense condiciona de Glasee
I sense preocupar-se del que e's
alemanys opinin sobre el particular. Si les investigacions demostren que Alemanya fa preparatius perillosos Per França
Bélgica, la Petita Entesa prendrà mesures per garantir llur
independencia.
A Berlin la censura 6s rigorosissima I ele periodistes esVengare sofreixen greta', vexaolons.
flatrenant en cata l à al Teatre Romea,
el senyor Puig i Ferreter ha arribat a
París, i dt a punt d'arribar a Alemama. 1 el %rayar Orbrk—ja ha he dia Alemanya, Itälia, Polònia, Austria,

Nord-Amèrica...

Carleo Soldevila

J. M. LOPEZ PICÓ

El Ilihret dels "Postes d'Ara",
dedicat a J. M. López Picó, va
precedit del següent prblleg:
Els admiradors de .1. M. Laraiguda
pez Picó fiti s m
cada Ros/ per l'aparició (l'un
nou recital de versos seus.
rb, vol dir això que es tracti
d'un fruit regular, felie, doleament fatal, nodrit d'alegria
i desagafat sisase pena? No, tot

ei contrari: si una poesia hl
ha a Catishinya que serahli arrencada d'una ànima coro una
nasa dollornsa, aquesta: si
un estil indefinidament Per resoldre, el die J. M. Lapez Pic4.
El ser) primer Iiihre es digne
"Turment Froment": aquests
mots podrien servir de tema a
Iota la série dels stieresslus.
Tots elle van rontenint, per
dir-ho amb la bella frase do
Brownin g, els incidents de l'e-

evolució d'una ttnima; un se-

•mrian ebspeoiail

As un país catòlic i que en
aqüest terreny poden comptar
amb tot el que sigui. Arriben
a presentar el problema com -st
els rhenans tinguessin una cama a cada infern. Una rama reservada a !l'infern freqüentat
pelo lutherans i l'a ltr e reservaatada a Parto. La propaganda
francesa es rrtenys melodrainätira, menys de missió guaresmal. I això es compren: Paris
tA una atraci,i,i infinitament
niAs torta que Brusseltes, la força militar de França hi porta
la torna. Treballant el germanisme quasi ;latí o el Ilatinisme quasi genmänie, recordant
als rhenans que són persones ne
luxe pel sol fet de tenis un riu
que canta com un oren parlant
del geni del Rin, en tonen prou.
Allä on no arriba Barres. lii arriba Tirare! O Degoutte.
De manera que si els plats
forts de la propaganda del nacionalisme belga eón el catoli
cisme i la ronservaciö clels valors germànics que Bélgica trt
de (tornó amb Rhenimia. el plat
fort de la propaganda Imperialista de Franca — deixant a
part la força de Fironerialierne
que id tata la que vul g ui el lector — As el cultiu del particularisme. rh p nä. Els separatistes
rhenans es traben entre aplastes diles propagrindes, en una
/ insirió curiosa. La tersa els
fuig deis polis. Si PS giren can
a la dretn . es troten que tot el
que padrien (fir, ja ho diu Frianea. Si ho fan cap a l'esquerra.

tapen amh.„¡oriopoli belga.

segurar a la Rherränia• una sortida pròxima a la loar aixia és,
Anvers. En aqtrest pie. Duishurg-Ruhrort seria el dipòsit
fluvial del gran part maritim.
Per totes les qüestions econamigues i financieres. Bélgica es
eonst ituiria en nació protectora
do Rhenänia. Respecte de la forma política le regulaciO entre

Brusselles i Coblenca, Bélgica
sembla mAs decidirla per la Ilihertat i per una regulacii5 rtnnlament federal que per l'anexió. França ho diana tot lambe, proteecid militar, eerinOnliea. polftica i, sobretot. aspira
a fer una unitat de lee cines

indristree l'alemanca de Rhenänia i la franeesa d'Alsäria i Lorena. Són duce inclbstrirs que
P9 complementen 'ele alemanys
han demostrat que lligant
aquests dos capo es poden fer
coses extraordinäries.
Lee persones que hagin seg un la erimica de les primores
setmanes ele Relinblica Ithenana en formació. s'hartran pogut
adrmar que les rivalitats francn-helgrtes devent de Coblenca

emplenen la història d'annests
¡Ves. Els senaratist e s. ‚inc
nasqueren petits. s'hi van toranal rada dia mes. Les fase,
d'aquesta rivaldat són. fin a al
dia d'avni, les segiients: Primera, dectenxament del cap per
pa"t dels a gente separatistes

Munes (Do(ltkers) i nreporde_
s äneia decidida Brusselles:
arcana. resseeid francesa. intenaifieneid del moviment (Met-

ales) afebliment.clela prepon-

re.tr -rm-liaje~etifea- test. -glettänksia' beler f enfortimeut de,
la posiehl de Franca: tercera.
Poden parlar. tot el mes. de la
confra-afac hebra. probibieió de
rhenanització de la Rhenänia
aeparatisme a la sova zona. inrhonana i d'altres fórnurIrs per
"ene trehall diplomälie, per torrestil, que pe t fet sie tenir una
dula eorrespondeneia I simi- nar a la prepondera -Tia . Estera
Sil nonest morrent. iii not haver
litud arnh férantles catalanes
9orproces, En ei cas alls
rocents, no &Luis a d'ésser d'un
!es diferències ,s'a g uditzin, As
groleor que esparvera.
Pheil ritte ele sonnrafistes surtin
Tots aquests moviments ideals
de la sean monnilAncia i treixtn
culturals de les potencies qus
fin a a 4ss e r visibles.
rompen ol Rin. es tradueixen
Du' fofs aeii091, movimenta.
ro sin) n'As que sinn prima pinyoldriem auhral llar especialtura dels dos . jors polit iones
nasal la preponderanria. cada
antaglanirs. do la llana d'intedia mes forte, del partit nacioroscos despiadada que assetja
nalista belga. Seria inút il negar-.
eh Govern provisional de Cola i un error no tenir-la
hlenea. El non Estar no ha pasuna
set errara de la fase MAS nm- (Tirante. Si Pislue s e•a tM1 aval
clara T'idíl i ca d'exnanSió. As de_
brimiäria que beim en pm:mi
imag i nar, i ja tothom hi vol- 9.111 a l'existència d'un estat erodria la part del He& El Onvorn ninió nne empeore. Aquest estat
provisional Pe trucha, davant d'a- d'opinió As peilt, per?) trt influenria. Es pr p ornpa principalquest fet,' eomplefament desoriental. La mateixa facilitat de ment d'eixh. r1P tenis influencia.
aquest flash! treballa — reno_
l'empresa ha onIat al cap dels
Hm-ha — valent-se flo l'at r acseparatistes. Dorten. ritte As el
cid del catolicismo i del respecte
snmniador de Rhenänia. no
a les terres germäninne g . dele
s'haitria eregut mai. seguraelements.germänies. El Luxemmenf, que la vida tos fan plena
de somni. 1 d'aquest fet en per- burre As ja. econbmienment i pové la peca simpatia que merpix Ifficament. una tersa nt vaesapressió
a les persones 110 interessades Hatee belga. rnal g rat la
francesa . El Limbursr estä en
aquest moviment. Quan mds fiteil PIS ¿S ei treball als separa- les mateixes condirinns. mallistes, Inés elarament es yois grat la nresató d'Halanda. Ara
es treballa sobre Rhenania i
que són unes (Tintures filles de
s'esta .ja madurant una penetral'oonpacid
eis', en g ran estil a les ferro,:
EIS separatistes es traben.
do Ilengua i ele onIttira germädavant dele selle partidaris, que n'ira que té Franca • Els heleno,:
no els poden aterir ros mAs gute
tenis ta eis nils fixos sobre l'Alla palla d'alarmes fdrmines.
a:Tia.
gra el tenen els del d aran! I
Josep Pla
l'ofereixen elle • Ofereixen el m i
El nrhxim artiele: Comença-lorquetn.TIPgieaprxment de l'enquesta de Baviera.
omple, no fa altra cosa sind as• smam••••••••we
ole•~re-

guit de combustions apassionael residu de les quals són
uns quants versos retorts, sotragats, eixuts, pesó estranyament càlids, irresistibleme.nt
obsessionants; resten ells, per
a nosaltres, com una noca mortal, repotim-ho, deseixint-se de
la qua l aquella ànima ha fet
un guany, s'ha purificat tos
greta mas, ha ascendit un vol
mes cap a l'eternitat.
Som Iluny, dones, d'aquella
vastitud de perspectives huma,
nes, contemplades des d'un
punt fix i segur, de qué parlà vena davant d'una tria de Joan
Aleover. Abandd al dos de les
coses, aleshores, (unió amb les
coses? Tampoc. Oposició a les
coses, Huila amb elles: l'indi-

des,

vidu en front tot allò que
no is ell, aspirant a recluir tot

el món a ell: per aquest
potser trobariem un fil útil per
no perdre'ns en ele laberinfs
ara brillants, luxuriosos, en girar un revolt desolat i obscur,
de la poesia lopezpiconiana.
Ma lemplació es ¡ligue diversitat, començava el sonet XLX

de "L'Ofrena". Mentre hi cedi,
la seva pnesia fou un espectacle magnífic, profós; tot od niki
era seu: ell el recreara. poPtieament, no feia, per obra de
les metàfores, un món
arbilrari, en qué els xiprera
d'en espectres de flamee mortes, i la tersa era mi pä amarat d'atzur com d'una mel. Per?) i cl son eor, el ser t pobre
ver humä, sIl SP11 alón interiosp
Aque'sla embriaguesa dels
tilS i de la inletligeneta, per
ventura li resolia cap deis problemee terribles de la vida i
de la /norte Es posä la pregunta , i vingué la erisi: suspès entre el m'al exterior i la seva
ennseienrin, vomeneä ¡ l'anhelosa receren de la toilette.. L'amor. l'ami s tat. la pau casolana,
el poble, s'hi reposa un
moment, després de vint ponmes de neguit sorgeix un eäntic seré, i recomença la cocar'a. No As, qui s an, això, :tuesta insalisfaceid inacabable. la
comiei:a, la Humana Comedia
de . rtionot modem'?
J. M. López Picó ds jove en-
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D'un quant temps eneN
repetit amb alguna freqüert.,
cia els fenornens produits per
movimeuts sismics en el nos-,
tre territori. El terratrèmol de
dilluns, l'última i mes forta
manitestació d'aquests moviments, ha estat perfectament
sensible a tot arrea de Gatallunya, i per la seva intensitat
ha produit cierta inquietud entre la gent finril a la suggestid
de perrillo inminente. Per . tranquil.litzar i orientar la jüstificada curiesitat dels ilustres Ilegidors. ens hem dirigit a persones tècniques per tal d'obtenir una informació, amb caräcter de divulgació científica. sobre els esmentats fenomens.

D'aq•uestes inforrnacions es

dedueix que, el terratrernol de
dilluns sembla que tingmi el
centre en els contraforts ocientals de la Maladeta. A l'Observalor/ Fabra s'hi trobà una dietäncia teòrica de 180 quilbmetres aproximadament, i al de
Boquetes aquesta distäncia resultä de 220 quilòmetres. Una
sencilla triangulació, dones,
permet de fixar un epicentre
probable en el lloc indicat que,
justament concorda amb les
primores informacions "in situ", que en definitiva són les
que han de localitzar exactament l'epicentre.
Aquest ült ira terratrèmol,
igual que tot s els del Pireneu,
i coz» lots els de la serra austera, sön d'origen tectònic.
Solament l'esglai natural que
produeixen aquests fennmens ¡
la inevitable tendencia a
car les coses per causes extra-

ordinàries, fa que la majoria
del públic els atribueixi causes voleäniques.
La terra, en el seu treball
d'assentament, s'esquerda i
cruix en diversos indrets, essera els Roes mas eminentment
.sismies, les proximitats de ¡les
altes serralades, les voces de;
Pacific i la zona de contracció
mediterränia. A Catalunya, per
aquesta red, dones, les regions
pirenenques i la serra de la
costa,- sdn ode !loes preferits
pets terratriemols.
Els terratrèmols pirenencs
han estat sempre freqüents;
algunes regions cona Jaca, Ohoron. Benasc, .ete.. en sön partir:Wad/ten'. perjudicarles.
L'any (86 .1. el doctor Lanabrin a a fer una primera res,
eensió histórica d'aquests fenomens. en la miel pot veure's
rahundäncia de moviments singularment sensibles de qué aleshoces es conservava la notieia. En Marrhand, durant la
temporada que sojornä a Bagneres, tau observacions persanals que demostren fins a quin
punt ha de considerar-se els
alls'Pireneus . com eminentment
sísmics. La rnajoria, peral), d'aquests terratremols són molt
Ileugers, amb proa feines perceptibles, perd, de tant en tant,
n'hi ha de ben forts i ädhue
destructors.
La màxima activitat sísmica
del Pireneu correspon a l'alta
conca del Gerona, pesó hi ha
regions molt sovint somogudes
a Iota la serralada, com la de
l'alta Gonce de l'Essera, l'alta
vall del Segre, lee proa/milite
del golf de Biscaia i el cap de
Creus. Bé, pesó, que ele terratremole d'aquesta íntima regt'
semblen mds aviat relacionats
ami-) la configuració de la costa
nrediterränia i amb l'aproximaebt voleänin d'Olot.
El registre d'aquests movimente sismics va fino a une
quants segles endarrera; aixi,
entre les eatästrofes pirenenemes més importants, cal re/tordas la que afligí tot el militat de Ribagorça el 2 de fehrer
de 1374. Una altra línia important de conmocione d'aquesta
mena, és la serra de la costa
catalana amb epicentros subcara; la seva fecunditat semilla intacta; tole critica d'el l
ha d'acabar, dones, davant d'un
espai obert. Assislim a una
evolueirt, veiem una trajectòria. Va definitivagent eap a
aquella madurase, cap a agitelila visió asserenada, mig enternida, mig irònica, de les enSPS, que s'insinuava en "E/ Retoro". l cnie en aquest mdn potser As l'Anic repòs? Ho voldriem; pesó el darrer
set), que scgui a aquel), 'La

Nova. Ofrena", ens fa témer
que el turment As, en el nostre
López Picó, ia paga prth la del
fromeut.
Carleo Itabl

marina corla el del Port de
Selva i Palamós, l'any . 1884,
la de la boca del Llobregat i
Arenys l'any 1816, la de Lloret
i Tossa en 1887 i altres de
eontinentals entre les (mala cal
assenyalar la d'Alella; lee. del
Priorat en 1845, la de Bellmunt
1916 i Valls 1883, havent estat
especialment important ¡la que
esclevingue el Valles al se.
gle XV.
Els terratrernols rnds
tanta de Cataluttya, dels guata
es ciniserva record fidedigne,
han estat el:s de la regid d'Oled..
Fosen particularment terribles
el del 15 de mere de 1427 que
arrasit la vila d'Ames i produí
una de les darreres eruncions
de gasos a Lloret Salvatge. Un
alise, tant o més important, ea
el del 15 de maig de l'any següera, (me clestrui totalment
Olot i Castellfuilhil. El del 2 de
febrer ele 1428, d'extraordineo
ria intensitat, va enrunar multes. edificacions del Nord de Gatalunya, causant 1.50 moda a
Puigeerdä. Aquesta sotragada
fou teletex-1i torta que a Barcelona mateix algunes persones quedaren soterrades per
l'enderroc d'una part de la fas
çana de l'església de Santa Ma;
na de la Mar.
Aquest focos sismic no esté,
pas ni de han trae extingit, i encara en l'actualitat. de tant
tant, se senten commocions a
9lot. La Sehers, Amer 1 altres
lonlitals de la regid.
Cona veiem, dones, Caralanya
no solament és un país en el
qual els terratrèmols no sen
un fenomen desprecia/Os sind
que, sense catira en els extreme
d'una aprensid excessiva, que
tanmateix avui potver no seria justificada, convindria, - no
obstänt, rridar l'atenció dels
nostres arquitectes sobre els
avantatges de calcular !hin
eonstruccions amb mires no solament estetiquee, sino tenint
en compte la dinämiea, dinämica tan peti¡a com es vulgui,
per?) sufietent per resistir amb
exit brandades almetes deis
graus 7 a 8 de d'escala dc Mercalli, cosa altrarnent que a totarmen s'obtd amb facilitat i que,
malgrat aixh, sembla que elg
autors de medite edificis barcelonins ignoren, complaent-se a
construir p elifieis que molt s p
semblen munts d p petisa-rint
bastits damunt d'un joc de bitRes.
•

CARNET DE
LES LLETRES
LA PEDRA DE TOC

A l'ombra gràvida de les "actuals
circumstancies", J. M. Junoy ha fet
una revisió panoramica de les nostresi
arts i literatura. La sera última conferència de l'Atenta, editada suara en
la pagina literaria de "La Vea de
Catalanya", no significa altra cosa
que una revisió.
Es perillosa una revisió feta sota
els cops i la mordaga. En Junoy té dites, perd, massa patriatiques i Notes
paraules perqué la seva mirada severa ens faci témer pel nostre patrimotu intellectual. Ell precisament.
l'anti-derrotista. La sera esgcranga. ay
gens menys, no és exempta de gravetat.
"FI moment actual ha posat. preeisament, a flor de pell, per dir-ha
nixi—proclansa J. M. Junoy—, alguno.,
de les principals tares. alguns dels vieis especiiics, alguno ¿lelo detectes genérics dels catalans." Al costat d'aquesta realitat malaurada. Junoy posa
la seas alta ambició: "Es arribada
l'hora per excelléncia, d'emprendre l'obra ben feta, robra de bo de bo—prescindint. en el possible. de totes les
contingénces politiquea i socials—.
amb vistes a l'eternitat". Tosa la seva conferencia és una °enlació entre la critica i el mite.
Cal assenyalar la noble harmonia
amb que cono-Mea, en la dissentia
ele J. M. Jumes, la humilitat i la grandesa. Aquesta convivencia revela un
esperit S in cer . altssionat, equilibrat,
ple d'optimisme. Voldricin que el sett
anhel los profitic.
iihip-boy

lla atareant el llibre de tersos
.1 • 11, Pons, rPulat "Codeceeis sfe, therta i Iel eamí". Es un primer Ore
discret, en la anida de la iliSpirOció
i'aSnagJ Soll alounes iNfluMiet.
— Estä a post tic sortir, seta ts
cura de Salvador Galmä, raß edicid
de l'"Arl)re de la Ciaeia", * Re.
Pf0e8 Liad!, reprcnent airi Im Mlitea.
Cié de les obres del costra pus
yraf, imeiidi re9 agqi.
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FINANCES I COMERS
COTITZACIONS

DEL DIA 20 DE NOVEMBRE DE I923
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Colitracions del dia 20 de novembre de 1923
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Impressió general:
Mercal. - Fou el d'ahir de gran animació en la nostra Llotja.
Mores°. - No obstant l e s arribades d'aquest gra pels vaixells que assenyalarern ales enrera, notem
una accentuada
fermesa en el seu preu, ja que avui aconseguir el de 32 pessetes per quantitat de tonellatge era
totalment impossible.
Les vendes per vagons no ha n estata menys de 3225 pessetes per cent quilos al nustre
La impressió que impera en els venedors PS que la dita mereaderia valdrà mes pre u que l'actual. p ar en un parell de aixells mes que ettll'i 11 al nostre port se ectbreixen les an.nno tones Inc vAne» rebakades aitilr dret
or, t allavors de no venir una prorrogaen') per entrar 1111'S quantilat de gra en les stisditos vondicions de dos rals
(cosa gene
probable'), %triará obliga( a pa g ar t'importador novament cts drets de den vals or Non li avíen
estat fins ara. el final
augment quedava, naluralment.stihre la mereaderia.
Les reveudes per vaixells pròxims a arribar, cont són el corren i el "Catalina", slian pagat ja
al preu de 29
29 i 1/4, condició " ca(" nostre port.
L'oferta direeja argentina ve cada dia mds augmentadaen e1 sen preu.
Els altres ginteres, sense yariavi6.

Cota de Co ni erç i
logia de Barcelona
CAMBBA DE COMERÇ I NAyEGACIO DE BARCELONA
La Camina de Comerç i Navegació d'aquesta ciutat, en la sera darrera sessiO, celebrada sota la presidencia d'En Joaquim Cabot, es va
6ssabentar ritil, eatiefaceiO (le l'assistencia dele senyors En David
Ferrer i Valle i En Harto:neo
Amengual ii les reunions del Colisa Superior i Junta Consultiva de
les Cambres, celebrados darrerament
a Madrid, i aurora, ami, un rot de
gracies, la llur tasca en :muelles reunions, i la de N'Emili Arnau, que
va assistir, en representació ,de les
Cumbres de la zona catalano-balear,
a la reunió celebrad, t a la Direcció
general de Duanes per la Comissió
enea/regada de fixar el regim i tarifes dele drets obvencionals, reunió
en la qual s'adoptaren acords eneamivats a regular aquesta materia en
grada que 110 causi innecessaris per... 11101011 eI ecomert i
conviugue de
•

proposar que es procedis, (Entre de
curt termini, a la reforma de les
Ordenances de p aanes que des de
fa temps ve sollieitant l'estnentada
tt.rporaci.r.
lgualment s'assabentà la Camina,
satisfacció, de l'assistència de
N'Antoni si «ser,, com a president ac•
cidental, a la reunió celebrada per
la Junta local de la casa de Correus i Telègraf, i deis acords adoptats per !a dita Junta amb l'objecte d'abreujar en el possible l'acaba.;
litem de les obres d'aquell edifici:
dlaver-se celebrat a un deis salons
(le la corporaciO, cedit a l'efecte a
prec del senyor comandant de Marina, els exercicis d'oposicions per
ocupar dues places de pràctics del
port d'aquesta ciutat; de la instancia adreçada al senyor president
Directori militar dernanant qtte es
pulliqui una disposició aclaratória
en virtut de la qual es deixi ben
sentar que els gravämens aplicables
a la distribució (le fons dA reserva
procedente de beneficis obtinguts
atol, anterioritat a la vigent Ilci
tilitats es regulin per les disposi done erl vigor en ésser aquells beneficis obtinGute; de qué', com a ronco:Muda d'haver pregat a la 1.) 1 -

receM de Duattes que es proetinn
activar la publicaekt th'Is treballa estadístico relatius al intstre
vxteritr, el seity( q- director general
Ira donat a l'esinentatla Camina noticia de Vestal en que es tridren «Ir,
(muleras mensual, penitente dc
Idicació; manifestant-li que sirair «irrnat les oportunes ordres i s'esto%
fent vls deguts estudis per tal de posar al dia en el pee. .ilde els rlit trehalls; i, finalment, entre :alees assuniptes, (llover-se evacuar els informes sollicitats per la DelegariO
d'llisentla
motiu d'expediente:
iiiroals per diversos aspirants a
gres al Collegi d'Agente (le Canvi
i Borsa d'aquesta ;daca.
La corporaci6 clegi per al arree
de vocal representant seu a la Junta del l'ort, en sttlistitueiO d'En I'ere Mella. a N'Amadett Ilaristany i
Oliver, i ¡acidia la pre .tidencia per
designar la persona que liagml• s de
representarla a l'acte (le la visita
que ella de fcr al Rei per donar-li
grades per I disposicions recentment dictarles .per tal d'afavorir el
cultiu del (-oh', a Espanya.
.1prora la corporaci6 l'informe
trames, a proposta de la Comiseiú
conjunta d'Exposició Económica i

de Legislació mercantil, ami) nt r tiu
de la informació °berma sobre el problema ferroviari. informe en el qual
es rectillen contingudes en
«lires anteriors de la corporació SO.
l«re el inateix problema, i s'exposen
nous punts de vista pel que fa referencia al co»junt tlel problema i vis
seus aspectes parcials rebano: a les
tarifes, als avenços reintegrables, a
la capacitar financiera i al erédit
les Companyies, a la realització ele
les obres millores que la I hit del
tenerla extg eix, a la intervenció (le
l'Estat i alrrer,, proposant-se solucione cruicretes eil diversos dele extreois que abasta tan complcx pro
Mema.
Així mateix aurora la Camina els
dictantens de la sera Comissió de
LegislaciO mercautils relatitts a informes demanats judicialment sobre
usos de la placa quant als credits
de difícil cobrament i als contraetes de cereals c , a. f., i un dictamen
de la nutteixa Comissió, segons el
qual acordà evacuar en sentit aiir'mitin una consulta del Consell Superior de Cambres sobre la conveniencia que el nostre país prengui
part a un Congrés internacional que,
proposta de la Conferéncia

Cambra Mercauttl
LA PRESENTACIO D'ALTES
I DECLARACIONS SOBRE LA
RIQUESA
Per al IlléS exacte coneixement
deis socis i del comen: en general,
de la finalitat que cerca el Directo-

ri amb el R. D. de 26 d'octubre darrer i R. O. aclaratäria de 14 de noronbre, el servei inforrnatiu de la
Cambra Mercantil amplia l'extracte
donat a la Premsa amb la transcripció del telegrama rebut en comesunció al que oportunament fou cursat per aquesta Associació en relació a aquesta materia. Ditt aixi el
telegrama que s'acaba de rebre:
"El terimm concedit pel R. D. de
26 (l'octubre passat per a la presentació d'altes i declaracions de niquesa, no respon a diiicultats per
al compliment (le les disposicions
iiscals, sitió al desig del Directori
que en cl seu dia no pugui allegarse ignorancia per als -que no ha
gin complert els requisits deguts,
essent indiscutible que tot aquel l que
en la sera alta o declaració consigni exactament la data de la sera
indústria o negoci i els elements
que la constitueixen, quedara exempt
(le responsabilitat, podent els interessats als que ofereixi dubtes la sera classificació o base tributaria,
consultar el cas a l'administració
corresponent. utilitzant el dret concedit per l'anide 14 de la lId de 26
(le juliol (le 1922, recordat en l'article ceros de resmentat R. D."
Per a major aclarimeim direm que
:tquest milete 14 de la Ilei de 26 de
juliol de 1922 disposa que els contribuents que declarant llttrs bases
d'imposiciO consultin a l'Administracim perque els assenyali classificació o base tributaria que co el successiu els correspongui, i l'accepti
provisionalment, sense perjudici del
seu dret a discutir-la, quedaran
exempts (le responsabilitat, encara
que l'expressada classificaci,', resultes deficicut o errònia. l'er tttilitzar
,
aquest tiret, el contrilment ha de
presentar una instancia i una còpia
d'aquesta reintegrades totes dues
;mil, timbre de deti centims
amb claredat i precisió els iets del,
quals es tracta.

Sabia 'LA OCA'
()I
Fabricant: J.

'BANC DE BARCELONA I
n•••••••••••.----

Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Itenovacions, Conversions, Cinvis, Agregació de Fulles de cupons i Revisió de INstes d'amortitzacions.
Admeten dip6stts i tota mena de valors
..41111Inkaltfflgalummedde

(tares

1

i C,1, S, en Cta.

Copes-Me:111h anisti q u3s
Pròpies per a esport

BANCA, CANVI, VALORS
fiamela del Centre, num. e

PAS I I LLS i SEGU A A
PLAÇA REIAL, 15

Telefona 12204231 A.
AllIneemem.

BANCA MARSANS
Valors - Cupos - Girs - Can y i - Colvs • Viatges
Barce'ona-Rambla Canaletas, 2 i 4

oberta la negociació dels cupons
corresponents aS seguents ualors

Queda

trneiCe el sen Imporl

Obligat-ions Catalana de

ens sigui coman)

i Elettrieitat, hipote•

Gas

6
Baecolona Tract ion 1921

..• ••• .•• •••

Companyia Transatläntiea
.............
Ajuntadomt de Caslelló
Ferro( arrils Andalusos
tzocielat General Suerera (Itons '1'1,••••)r••ria)
Y ELS Al.TRES CUPONS

8
5
3
6-

Venciment 1 de desembre vinent

sl

ALERM. MATAR()
DIRECCIÓ TELEGWICA

Inentaria de Conterc. s'ha (le celebrar a Brusselles per regular, mtib
earäcter internacional, la materia de
t'anides.
S'aprovarem finalment, dictamens
de la Comissió Aranzelària quant al
despatx de ntercaderies que (levengaven drets "advalorena" al regini
del paper per a periMlics i el despala dininer de inercaderies d'origen
alemany. i abres dictamens de la
Comissiti, d'Inforretes sobre certiiicats demanáts per diferents cases
contercials.

Al!
r

Ej c Corno« mero I

IMARANSBANK Nlellos neeres "
4 :31 AA:
'

4532 A.

SUCURSAL A MADRID:

Avinguda del Comte de Perillver, núm. 18

g=2

J. de Lidbet
Aconümica 1111 a 1, Itbla, de laä Flurs,

4. Winler.

•

anees 20 de novembre de 1923

aSeta local
Sants d'avui: La Presentada de
Yostra Dora; Sants Honori i Esteve,
ärtirs; Marc, bisbe, i Santa Brigida,
tadessa.

Antoni Huertado Chisvert, !Pelle Hierro Pujo!, Felip Izquierdo Panadis, Vicens Julia Ferrando, Frenen juvi
Balust. Frederic Lisandra Bonet, Josep
León Ruiz, Josep Llopart Satgés, Anger Mediaa Azonn, kamen Mata
Echarri, Evarist Mauri
%u, Francesc
Maten Mateu, Josep Mula Navarro,
Francesc Marques Cortes, Nicolau
Maggi Cris, Joan Navarro Garca,
Huís Navarro j alee. joan Oteiza. Miguel 011a Pujol,, Francese Perez Martínez, Josep Pujol Sanz, Emili Puigdomènech Faenes, Ramon Planas Alb& Lluis Pujadas Sabater. lanas' Ruiz
Bernal, Francesc Raga Coscollar, Juli
Reicher Vilar, Joan Sastre Puig, _losen
Sanebez alartmez, Miguel Sampecro,
Francesc Suarez Rubio, Pere S010
Castejon, Francesc Torne' Jaen, Ente
Tubau Otero, Francesc Vinade Carreras, Harte Vidal Pastor, Josep Vilardell Casals, Josep Vázquez Guldrts,
Josep Vidal Roca, Joan Vicente Vales,
Manuel Vicente Porta i Pan Valls
Durbau.
Pel present avis seis demana que
compareguin, ells o uns seus representants, cls dies feiners, de o a La
a la TineaCia d'Alcaldia del districte .
cenen (carrer Fra Juncosa, 2, cantonatal Lleydal, a facilitar detalls per
a comprovar la seva edat, professió,
(taminia etc. , advertint-los que de no
fer-ho podran ésser perjudicats.

Al carrer d'Ariban, entre Diputada
i Cansen de Cent, toparen un tramvia
un camió.
1'1 tramvia descarrilas quedant la
ec,lació interrompuda durant un
ere-

ety Model 1924: Expoel.
1111 L.A ció: P. Letamendl, 17
l'encrettament dels carrers del
iConsell de Cent, bolcä un cas seus ocupante ,Rarnan ì Anton/
a ragua Puta i Adoració Aranda Salsa reberen ferides de poca importänindividu roba d'un camita a la
• as sera de Sant Martí, un embaasear a sesist el lladregot. que
es recupera el pague:, que emite:es pece: de teixit.

»31B V LAN ! )N, A

UNIli

- FORMEMS A COLOMB
• a de. fa dies que es treballa amb
tivaat en l'adornament i neteja del
mal-timen de la Porta de la Pau.
Els parterres han estat transformats,
• o !a nit hi han parellcs de vigilancia
• no &tacs/ acostar-hl els trinxes que., COM ja es sana, havien fet
- :es manses feres que rohen a Co--'a una especie dc "xalet-refugi".
:non de Sant Bertran, Miguel
vara Saneo. ee 42 anys, caigué
aa. d'un taulell, en hi carregava
• es proclui una aetritis taatimática
ra.

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada die te dansant rl . 5 a 2/ e
T
d e A. 1 dmar a l'americana, de
e 41.
Ti e Grau Riera fou atrepellat per
a arro, el qual Ii produí una freída
• asa a la regló dorsal de la ma est ocorregué al carrer de la Bo-

VERITARLEOCflSIO
s
objectes usats de. totes clasT seard'ant a la torre del nnstre amic
a ("tarro, a Sarria, el pintor Josep
Martínez caigué de dalt d'una
• 'la i es trenca l'ante- braç es-

Tres bornes la Yin besar
L'un a la gaita. Era un opulent aristOcrata i tingui mala
mort.
L'altre als Ilavie. Era joyo 1
noble 1 fon enviat a l'exili.
L'altre al front, Era un lider
de les masses populars i fou
condernnat a la guillotina.
Tot per un peló, sublim petA, a l'entorn del qua) es desenrolada l'assumpte i giren etls
h e rnie d'aquesta magistral pellíenla tot realitat, tot emoció,
titulada:
"Orphans of the storm"
Inspirada en l'obra d'A. D'Ennery

'ES

VUES ORFENES
upxhibiciö do la qual sorprendrä a tot ESPANYA, indiscutible encert de D. W. CRIFFITH.
L'estrena tindrä !loe el vinent dilluns. dia 26 del current,
als aristocràtic:
JALO K

\ A

i

SALO C TM .0 YA

de

tiarcelona

a l'as7editarla casa Penadas I Carbó. Carme, 16. Tel.
• ''t

Sala' ALS RECLUTES DEL
DISTRICTE II
rasasen inclosos al projecte d'allis- tt format a base del padró de
-e7 per la Secció ate Reclutes del
ast cte segon, eis minyons següents,
asa • ,-.7101'2. on paren:
A
Artigas Aman, Jacint
'aelasco. Abelard Borra Estruch,
Pau Bolet Planas, Ernest Bussman
Urrica. Filibert Barruell Gallard, Rasan la anet Benet. Adolf Ballano
'card Brotons Barbera, Jordi i
Bayot Estruch. Eleuteri CuSsarsa a Hernández, Ricard Chelliva
Yele' -7. Miguel Cervantes García, Pe:e C 'la Fontanals, Tomás Canal
' C -1, Eduard Canaletas Vidal, Ra.
eco - alienas Planas, Lluís Coll CaSra lcint Carreras Ginferrer, Juli
Lp. la Roma, Josep Calvet Igual,
: Carrillo Garcia. Antoni ram"z. Joaquim Cercos' Ferrando,
Calvo Armengol, Manuel Es-enes, PereEscoleis Coll. Eran'eve Abalea, Gens Fernández
Antoni Farré Nnauera. Miiiérrez Giménez , Damit Gira&
'-au Angli. Enric Calles Lorca,
Ginesta Navarro, Pere Giméerro, Darius T'azud Fontova,

Ila aparegut naur.ero ael magazine "D'Ad i d'Ana", corresponent
al mes de novembre, contenint una borica selecció de treballs literaris de
firmes prestigioses.
Acnmpanya el :ext una quantitat
considerable d'alustraciens i in formació gráfica de Catalunya i de l'estranger.
La coberta es de
Ferrer, i
esta moit bcn tirada.
L'Acadèmia de Cienc-ies Mediques de.
Catalunya. celebrará sessió científica
avni. dimecres, dia 2I, a les deu de la
nit, en la qual el doctor Vidal Fraxanct farà una cnmunicació: "Consiceruanos clíniques sobore tuberculosoi
ocular".
Immediatantent després de la sessió
científica se celsbrara sessió privada.
Podeu com p rar cakat com.

pletament de frano. Espitodid Bazar. 71, Salmerim, 71
UN IIIDROAVIO
CAU A L'AIGUA
Ahir va tenir-se noticia d'un accident d'aviació ocorregut fa dos dies a
la part exterior de I • Escullera de Llevant, no ocasionant, pera, desgràcies
personals.
Un hidroavió de la Marina de guerra eapanyala, doble motor. Fliubot
M. N. F. 13., tot just hacia emprès el
vol, que es velé obligat a amerrissar
per no funcionar els motors satisfactóriament; pera segons sembla, havent

LA

Na Carme

Un bot que havia preseneiat raccideitt ani en auxili dels dos tripulante,
que fosen recollits sense altres conseq uincies que el bany corresponent

PURE PERMRN7ER
el más bon aubatItutlu de la
laotincla materna
UN COTXE A PROVA
As-ni será fet un assaig amb el cntxe "Gran Dumont" que ha de traslladar Don Alfons i Donya Vicaria des
del moll de la Pau a Casa la Chitar.
L'esmentat vehicle far id l recorregut assenyalat per al dia de l'arribada.
S'empaparen habltaolons a IS
pessetes. Font de Sant 1111nuel,
4. Darrera de la Casa la Clutat.
EL GENERAL LOSS.aDA, RESTABLERT
Ahir matí el governador va rebre
per primera regada els periodistes, ja
restablert de la seva pastada indisposkiaa
Va dir que aquest mati tindra una
entrevista amb el capita general, per
per tal d'ultimar el programa dels actos als quals assistiran 'els reis d'Espanya en neasia de llur visita: canfirrna que arribarien el din 30, i romandran a Barcelona fins el aa a de desembre.

de moda "alARSCEL"

L'ENTRES DE MADRID
Per hacer sofert tina avaria haguéd',5 3 ser desenganxat del tren exprés, a
Aiitartla d'Aragó, el vagó-correu, rel
qual motiu ahir matí no va arribar
la correspondencia d'aquella capital.

Calefacció

SENYORA

Mamad t blof de Camps
(A. C. S.)

Ele seus descon solats vidu Josep Campe Armengol, fills Frentes°, Leonci,
Maria de la Soledat, Teresa i Carrne, filas polities Rosa Catasils Ferrer, Maria do
la Merce Mas-Baga nubló, Gabriel Benet Campabadzil i Antoni Han; Ferré, nets,
germana Marta cicis Dolors Margarit, vlitua d'Aguilera, germana politice, nebots,
cosins i demes famfltta, i les cases comercials Josep Campa Armengol, Leone' Camps
Mar g arlt i O. Benet Campabadal, pre g uen a ',tus arnics i coneixonces, la tiriguin prosent en Hure pre7.äries i vularnin ass i stir a Infiel i misses que per l'etern Iloscans de la seva ?mima se celebraran demit, dijous, dia 22, a les 10 del matt, a l'esghs.stia parroquial ele Nostra Dona de la Concepció, carrer d'Aragd, mino. 363, per
quina mere?, els restaran pregonament agraïts.
LES MISSES DEINPNE8 DE L'OFICI I TOT SEGUIT LA DEL PENDO.
EL DOL 18 DONA PER A0011114DAT
NO E8 CONVIDA PARTICCLANNENT

•

ELS ALIATS 1 ALEMANIA

El compito tla
noma electoral is do
grao lueIÈid . ir. libio ataca a fous i Lloyd
hurgo
Londres, 20. — Heu's aci els principals paragrafs del discurs pronunciat
anit passada per Mr. Baldwin al
Queens Hall de Londres, en el qual es
dedica a rebatre els atacs formulats
per Mr. Lloyd George a la sera tornada dels Estats Units:

"Mr. Lb-ti George no ha donat mai
compte del per què va perdre les darreces eleccions. Fon derrotat perqua
el poble d'aquest país havia deixat de
tenir-li ennfianea. Els electors d'ara
no sana com eren abans de la guerra i
durant la guerra. Ja no se satisfan,
rom fa 75 anys amb discursos d'in-

jaries.

"Poc em fa personalment éster in5uhat mentre tingui 'a confianea 'dele
hemos als quals represento, pera no
puc deixar pasear cense protesta els
tormenta d'injúries llaneades contra els
hornea als quals m'enorguleixo de
servir.
Mr. Lloyd George, en dir que el dae
de Devonshire no sabia sumar räpi-

dament, no es va donar comete que
ell no sap sumar, ni restar, ni dividir,
sinó solament multiplicar i apilonar
xifres de tal manera que deixen

ideal

tallers completament destruits.

A conseqüencia de la catástrofe,
s'han de registrar centenars de ferits.—Ilavas.
UN TIFO A FILIPINES
MANILA INUNDADA
Nova York, no—Comuniquen de
Manila que un tifó d'extraordinària
violencia ha caneas grans desgracies
a tota la illa Lueon, 1 tumbé a les
illes Bisaiaa.
Les collites, en molts llocs, han
quedas destruales.
Han quedat suspeses les comunicadena telegràfiques i ferroviäries.
A conseqüència de les pluges torrencials, la ciutat de Manila ha quedat completament inundada. — Hayas.

ELS NOUS REPRESENTANTS
TURCS A PARIS I A BERLIN
Constantinoble, 20. —UR despatx
d'Angora anuncia que el ministre
d'Afers estrangers ha proposat al
Criasen de Comissaris el nominament del general Rafet-paixä per
representant de Turquia a Paris, i
de Riza-Nour-paixä per a representant a lieriin.—Radick
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determinats casos,
França no demana, de cap
de les maneres, que s'imposin
sancions eollectives por al cas
d'una negativa d'Alemanya,
eono a mitjä de justificar noves
ocupacions de les quals no td
cap imperiosa necessitat, sind
únicament perque l'experiencia
ha dernnstrat que los sanvions
no arribaren fino ara a ésser
efectives porque no s'exercí una
veritable pressió collectiva dels
aliar s.—llaves.
COM SERA L'ACORD TRANSACCIONAL SOBRE Er. CONTROL MILITAR FRANçl-BEL-

GIGA-LA PETITA ENTESA
París, 20. "Le Matin" resumeix de la manera SPL,Ü011t
l'aoord transaccional a què s'en
camina la labor de la Conferencia d'Ambaixadors:
' Frena, amb tot I reservarse el dret d'atendre a da seva
seguretat; vol mantenir el earäeter interaliat control ml!Par. SI Frrn7a eguils que exiges do la GOMINA() Nollah que

es dediqui a tals o quals investigacione fixades per endavan
rzmpri tal o qua' metode, i si
les altroe poteneirs es naveseh te associar-s'hi, resulteria
quia no lti Insana devant l'Imperi alemany mas quo una ComissitS francesa o franco-belga.
Poriria tractar-se d'un non

contracre rsmh Ailemanyn, imposa( per la torea per Parle 1
'Brusseldes, per?) ja no es traetarja de l'execucid de les cläusules del Tractat. Els comiSsaris francesos i belgues es trebarien amb dificultats encara
majors que ells comissaris
alíate.
Ataca no vol din que França i Belgica hag in de renunciar a garantir Ilur
seguretat.
Alai que jutgin que aquesta seguretat esta en perill barran, sense dub-

te, de concertar amb els paisos aliats

fronterers d'Alemanya (Polònia i Txeenslovaquia), i aquesta regada importara poc que Anglaterra, Tralla i el
Japó s'associin o no a aquestes mesura
er

dret i rúnie delire será el de
la defensa nacional, i el Tractat quedara relegar a l'ombra.—Radio .

LA POLITICA EXTERIOR DE
POLONIA
Varsavia, an—El ministren adjtmt
de Negocis Estrangers ha declaras dagermant la Comissió d'Assumptes exteriers do la Cambra dels Diputats,
neurn
e
Penlacuan és eni tist egdu' ieré
streetsa.
unió amb França.—Havas.
POLONIA S'OPOSARA AL TRAFEC DE LES MUNICIONS
RUSSES DESTTN.A.DES A ALE,. MANYA

Varsévia, 20.—El Govern polonés ha
declarat nue s'opeaara al träfec a través de Palania de les municions desl'oade, a Alemanya.—Radio.
EL CONSELL DE MINISTRES
FRANCF.S T LA CONFERENCIA
D'AMBAIXADORS
París. to.—El Cansel de ministres
s'ha reunit asna havent aprovat per
unanimitat l'actitud del presiden sen y eir Peincamí en les negociacions que
está seguint.
Ceno estava anunciat, la Conferencia d'Ambaixarlors ha celebrat t:na
reunió. que no termiaa fino a dos
quarts de dues de la tarda.
Després en celebra una altra que
fou molt curta. per hacer d'ajorrarse fins densa les aleaberacions, a consenaancia de no haver rebut encara
l'ambaixador d'Analaterra les darreres instruccions del seu Govern. —
Tiaras.
EL DE.SCONCF.RT DELS CER-

CLES OFICIALS BELGUES
Brusselles, 20. — Ale eercles
oficials no s'oculta que les decisions preses per la Conferencia d'Arnhaisrallora PSIK 11Ully
satisfer l'opinió belga.
Es fa observar croe les advertències dirigides a Alemanya
haurien (nave:, anal acompanvades d'amenaveedo sancions.
Aixa, afagit a que se sap

tainpoc Anglaterra está satiste_
ta, ha augmentat el desconcert
Cp1P la Gemía/Isleta ha
anat ron ; s erina del que recoma_
nen els actes d'Alemanya. —
Radio.
DECLARACIONS DE M. JASPAR
Brussolles, 20. — El ministre
g ers ha declarar
d'Afers Estran
en un diseurs que en el que es
referelx al control sobre Alemanya , han d'essr pro s eo aneanres de rigor per VIO Ir, 'atalajen.
No existeixen, ha dit, diles
Alemanyes cono PS val szironsar,
sind una de sola lit de la brutalital i de la forca. — Radio.
NOVA SUSPENSIO DE LA C.
D'AMBAIXADORS
París. en. — I'ambaixador
d'In g laterra encara no ha rebut
les instruccione demanadee al

se t z Covern, ipor aquesta eansa
ha ha g ut de suspenres novament la Con feraneia
dora, la reunid dels quals no es
pode celebrar rin g dernä. —
LA SATISFACCIO
LA PREMSA FRANCESA
París . 20. — La premsa en

genera expresen la cera satis.
farri6 per ennOiderar-se virtualment terminarla la erial
franco-britänira, malgrat l'ajornament d'avni de la Cardarfincia d'Ambaixadors.
El "Polit Parisien" diu que
no ds per em,prar tut condloto.1-

ei Hl

loilaincia de la hm
ibis-flan fa

mis• gro

enemic

piusa fran c esa solita

París, 19,—En la reunid que
ha de celebrar avui la Conferencia d'Ambaixadors s'espera
que podrä trobar-se una fermu.
la que serveixi de base a l'acord
definitiu referent a la represa
del control militar, i que ala(
mateix permeti solucionar el
problema plantejat per la tornada a Alemanya de l'ex-Kronprinz, la importància del qual
problema, per altra part, no
pasea d'esser secundäria.—IIavas.
Parts, 20.--S'assegura que la
Conferencia d'Ambaixadors ahir
el matí arriba a un acord en en
que es refereix a da represa del
control interaliat. El text seria
sotmes a la ratificació del Consell do mnistres.
Tambd es tractä d'un altre
projecte britànic, respecto do
l'ex-Kronprinz, que seria ,igualment sotrnes al Consell do ministres. — Radio.
París, 20. — les informacions
arribados durant la nit a les
capitals aliades diuen que l'aoord virtualment realitzat a la
Conferencia d'Arnbaixadors ahir,
declara quo la dita Conferencia
reprendrä, en exerciei del seu
dret, i nonti preximament, el
control militar sobre Alemanya,
serien condicions de cap classo
i sonso p reocupar-se del que les
zuttoritats alemanyes opinin so .,
bre el particular,
La niissid que presideix el
general Nollet determinarä les
Condicions d'aquest control i les
regions en les quals hagi de
realitzar-se. En cas d'obstrucció sisternätiea per part d'Alernanya, la missid aprecian i les
re s p onsabilitats i els aliats
adoptarien aquellos mesures
que fossin necessäries.
En cas que de les investigacions realitzades per la missid
de control re.sultés que els preparatius d'Alernanya constituiSsin una amenaça directa per a
França i Bélgica, les nacions
que formen la Petita Entesa
prendrien a la vegada, en CeX0reiel do ilur subirania, les
dispusieions reclamarles pel dret
de Itur legitima defensa—ha,.
vas.

•IÄ tolla al ríi

l'Ido% el seo

iisser do la ioco g iocia do he,
Bélgica i la ?dila Eniesa L'o p iaig be go dos-

La deslié fusa

ó.
tenir significaci
Despeas exposa ampliament els meVISITES A L'ALCALDE
tits que va tenir per adoptar unes taAhir visitaren el senyor alcalde: rifes duaneres que protegissin les inl'Abat 'all trat Montserrat. una Co- dástries Maniatan. El nostre comere
missió del Capitel de la Catedral de
—digué—ha safert pels esdeveniments
Barcelona, el rector de la Universitat, d'aquests clarrers anys. molt més
el cònsrol eeneral de Rassla afr. Ale- el de nualsevnl altre país Malgrat el
ris Mareada una Comissió de l'Asso. caos d'Europa, Franca ha pogut, en
ciació d'Amics dels Pobres, l'alcalde gran manera. reconstruir les seves reap Lleyda. el director de l'Areonautica
a-1 ,m s alliberades 1 lee cecee mines,
equina 'es seves faariques smh mateNaval, el director i el nrofessorat
l'Escola Catalana d'Art Dramätic i una rial modem: A'emanya i Bèlgica el
Comissió de propietaria i velos de
macice. i ea len fer-nos una compeVallcarca.
s alga n perillosa.
"Lloyd Georre digué el dissabte
que la prateccia que neccssitens es conIra el militarisme francas Sea partidas. ; de tetes les pretecciarts, vinguin
d'en vin g uia. i per alza no rae passar
ESTUFA J. M. B.
ner alt els danys que ens han causat
negada saludable: cata LA GARZA,
les ¡abri gues franceses i alemanves.
per la qual s' imposa prendre seriases
La Unió d'Empleats d'Escorxadors mesures.—landin
ha dirigit una instancia a la Comissió
EL MANTFEST DELS LIBEmunicipal de Proveiments, historiant
RALS PF.UNITS ANGLESOS
la precedencia i significar ae l'anemeLondres. en—Sha pi:Masas un manada "Oca", que, disten, podría ésser
suprimida si s'augmentés el jornal o nifest electoral del partit iliberal, signas coniuntarnert pels senyors AsS011 diari als mataciors, co una escala
m'ah i Llloyd George.
que presenten.
Es declara en el manifest que el
La R. S. Esportiva Pompeia ha sol- iracas deeastrass de la política esGovern és causa del malicitat de l'Ajuntament la cancessió trangera del
rasme del contere britànic. Es &d'una Cepa. com a paerni en el cono..
tarta urgentment la solado del pmcors internacional de Law-Tennis que
lema de les reparacions tenint en
se celebrara aurant aquest mes.
ompte els cleutes intcraliats i la paricipació en aquest assumpte dels
stats Units. Es demana tumbé en
I E
e
I manifest la represa de les retaAVUI GRAN SUBUN ACLARTMENT SOBRE LES
ions amb Rússia i que es facin
HASTA PUBLICA le reixer els poders conferits a la So- DIFERENCIES AN GLO-FRANCESES
e ietat de Nacions.—Iiavas.
de teliguills 1 objlles d'Ad
RECTIFICACIO PARCIAL b EL
Interessants quadros
PUNT DE VISTA FRANCES
tors antics 1 moderes ::
LA QUESTIO DE TANGER
París, 20. — El redactor diplomätic de l'Agbncia Ba y as fa
GHLERIES MORAGllES
GRAN RESERVA
constar que els elements dicenParís, 20. — Els delegats d'AnglaPlaga de la Catedral, 2 bis,
tors francesos s'izan avingut de
terca. Espanya i Franea segueixen
a les 5 en punt de la tardabon grat a l'ajornament de la
Huta converses en aquesta capital resConferencia, sollieitat per Anpecte la Miestió de Tánger.
ENTRADA LLIURE
glaterra, i que arnbdues CaneeSha prohibir en abso'ut que es don
llenes treballen amb la matelcap referencia a la Premsa. peró pel
La Secció cTArqueologia del Centre que es diu als cerc'es ben informats xa bona vciluntat i sinceritat,
Excursionista de Catalunya inaugurara sembla qtte Espanva i Anglaterra se- amb el fi d'arribar a un acord,
que es ardentment desitjat tant
les tasques del present curs avui, di- gueixen fent reserves a la tesi franmecres, a les 7 de la tarda, proojectant cesa, si bé es crea que es podrä arri- a París com a Londres.
Sembla quo les diferencies
un bon nombre de fotngrafies del doc- bar a un acord.—Radio.
radiquen tan sols en la qiiestor Salvany, d'Igualada, Santa Coloma
GIS referent al control militar,
de Queralt, Nfontblanch i Prailes.
VAIXELL A FONS
trobant-se Franca disposada a
Hamburg, 20. — El vaixell "PrenA la sala d'acres de 1 • Institut Fran- detto" se n'ha nat a font, a causa
tenir en compte per exercir el
Ci2S (Curtçell de Cent, 338) , es donará d'una tempestat. Dels catorze homes elit control, la t'evitable realitat
dijous vinent una conferencia pa- que el tripulaven n'han mort dotze.
do les possibilitats conformo
blica a càrrec del director de l'esmen- —Radio.
ale desitjos manifestats sobre
tat Institut, senyor J. J. A. Bertrand,
el particular pel Govern anEXPLOSIO DE MUNICIONS A
gles, però com que el Tractat
desenrotllant el tema "Les survivances
XILE
actuelles du Naturalisme".
do Versalles no preven cap lis
CENTENARS DE FERITS
mitacid en l'exercici del dret de
Santiago de Xile, 20. — Sla procontrol, resulta que les autoduit una gran explosió a una fabriritats alemanyes no han d'inca de cartutxos, havent quedat tres
tervenir sind en molla poca 1

Mor! el dia 16 del correal
Havent . rebut els Santa Sagraments
a„
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"QUIMERA DE ORO". — Sab nS

te-is d'auxiliar pa g a al seu do-

Es (te hon gust adornar-se les
, I yorps sis sou
s vestir i
a -rios amb adornaments quo la
moda imposa. Les nnstrea Ile' -res !robaran in selecte

FeLICIITAT
maniobrat en fals, l'aparell it cauro a

Washigton, 20.—El ministre de la
Guerra ha signat la concessió de permis per realitzar la volta 1 más: projectada pels aviadors militar,.
L'esmentat viatge aeri scrä realitzat per cinc avions, tripulats per pilota del cos d'aviació retirats.—Radio.
*••
Nova York, 20.— El governador
d'Oklahoma M'alton, que s'ha diotingit tan en la persecució de la
Klu-Klux-Klan, ha estar empresonat, els membres del qual han estat
guanyats per l'esmentada Associació secreta.—Radio,

nal o un epftet pel que l'Enteatt
s'ha de trencar.
La ruptura británica haurla
tingut tale conseqüenciee per a
la pau d'Europa quq no Os per4
mes de creure que els governs
de Parto i de Londres sigutn ca4
pacos d'afrontar tal situaci
ó.
L'"Echo de Paris" ven en efs
darrers incidente la demostrach5
de la necessitat en que es troba
Frenen de precipitar Porganne
uncid de la Ruhr.
El "Gaulois" diu Come/1'km
nn error si modifiquéssfm la
nostra situacid, tenint en comp.
te les concessions erigieses.

"Le Journal" diu: Un cop mis
ens frohem davant un acord momentani al qual hem arribat perjudicant
l'esdevenidor.
L'"Home Libre" diu: Ha tornat a
ésser Franea la que ha hagut de de.
mostrar la sera confiança a Angla.
terca i que ha procurat una adaptació política mes amistosa i mis eficaç. Es, dones, impossible el que
Anglaterra retregui a Poincari el
que no faci esforços per salvar l'Entesa.—Havas.
DIVENDRES VINENT SERAN
OITS ELS REPRESENTANTS
ALEMANYS PER LA C. DE
REPARACIONS
París, 20.—De conformitat a Ilur
pericia, del 2.1 d'octubre, els delegats
alemanys seran oits divendres vinent. dia 23, per la Comissió de Reparacions respecte la situada) financiera d'Alemanya.—Radio.
LES INSINEACIONS ANGLESES

SOBRE ELS DEUTES ÍNTERALIATS
París 20. — Una informació
d'origez; anglés diu que el sefiador Srneets. 'nombro do la
Comissiú de Consolidació del
Deute, ha declarat que el Govern nora-emerjcia está a punt
d o dirigir la nota al Gavera
francés en la qual el gabinet d
Washington suggerirà bd qt
s'enviï a América una delegad,.
franceszt encarregada de disedrrer les condicione de reemborsantera del riente trances, o bit
una declaració pública del Gover francés relativa a les seres
intencions respecte el pagament
d l'esmntat deute:
Respecte de l'assumpte te de,
clarat M. Poincaré que els deutes inleraliais no sön sind despeses de guerre Tetes per l'interes cornn. Nosaltrs no hem
reclamat les despeses de guerra
als nostres entice enemice. Com
admetre doncs qu ele nostres
aliats pugnin avui reelamar-nos
adlize alunas que les nostres regions devastadee estiguin reconnstruides — Radio.
ELS ESTATS UNITS 1 LA POS.
SERLE TORNADA Al, TRON

DELS IlfallENZOLLERN.
L'AJUT MORAL ALS ALIATS,
PERO CAP DEURE MATERIAL
Nova York, 2u. — El president Coolidge ha precisat de nett
l'actitud del seis Govern respecte d'una possible tornada dele

Ilohenzollern al tren. Toles les
les mesures preses pels Governs'
aliats. per tal d'impedir aquesta
tornada. tonen l'ajut moral dels
Estars units , pera el president
ha declarar que no hawnt ele
Estats l'nits el trailer, no l'o!diga cap delire maerial. —
STRFSEMAN l'ARMAR! DE
LA INDEPENDENCIA
ECONOMICA DEL RIN
Berlin, 20. — La Cornissi6 d'Afea
Estrangers ha celebrar reunió, a la
qua estaven presents el canceller
Stresemann, diversos ministres del
Reich i la totalitat dels parlamentaris que representen les regions ocupades.
El canceller bague' de repetir que
l'estat de la 'Escruta alemanya no
permet acudir en socors de les regions ocupades, i que per això creia
que en compensació s'ha de deixar
a Rheninia i a la Ruhr en una independ2ncia d'acció, sobretot en el terreno financie,' i econòmic.
Els parlamentaria opinaren que el .
Reich hacia de enntirtnr prtstant
seva ajuda a I« i4114JALI ocspodee.—•
Havaa.

tstmeeree SI di .novetsbne

tRONICII SOCIAL

;

CRONICA DE CULTURA

.CURS -D'EXTENSIO TECNICA A
'UN -MANIFEST
L'ESCOLA D'ENGINYERS
estat fet püblic un docuA l'Escota d'Enginyers Industnent signat per Enric Pellon,
tresorer dimissionari del Sindi- trials ha tingut lloc la inaucat Unic del Ftam de Transports, guració del curs d'extensid tèci que adreça a totes les classes nica organitzat per PASSoelaeltS
socials demanant que tothom d'Alumnes de la mateixa Escota.
conservi la serenitat, la justiEl director de la dita Escota,
senyor Castells. obti Facie amb
cia i el respecte muto.
Diu que s'ha de contribuir al frases d'elogi per a l'Associacid
millorament de la classe obreper al conferenciant, catedrara abans que elements estranys, tic doctor Ramon Marques.
aprofitant-se del deseontent,
Seguidament el confereneiant
recorrin als mateixos sistemes desenrotlla el tema anunciat:
de tan mal record i funestas "Oseillacione eixials en el moconseqüències.
tor nutrí Diesel". Feu notar la
importancia que pel seu gran
Id-Mimen, le l'aplicad() el'amiest
motor a la Marina. Dedil' fdrMUTUA moles per calcular les veloeitato de rotació eritiques i eviVaIxells entrats tar que es trenqui l'i'' x de Pliè_
molt freqüent en Pis motors
Llagut espanyol "Manuel", ie Torquatre temps. Aplica la leorevella. amb sal.
na a diversos motors d'igual
Vapor belga "Adour"," de Mälaga.
comparant-los entre si
amb càrrega general. Amarrat moll
demostrant la superioritat deis
Barcelona Nord. Consignatari Mac
de dos temps.
Andrew.
El senyor Marquès acaba feVapor espanyol "Mallorca". de 'Palintensa tarea
ma, amb càrrega general i 81 passat- licitant-se de la
pedagögica que realilza l'Assogers. Amarrat moll de les Drassanes.
Consignatari Companyia Transmedi- ciacid d'Alumnes. Fou molt
aplaudit.
terränia.

SITSIACIO ATMOSFERICA GENERAL
A LES y DEL MATI. (Observado= d'Europa,
Nord d'Africa s l rAtlintic, rebudes per telegrafia

el seu equip cap a la mar .
Vapor espanyol "Víctor de Chavaen Mast, cap a Gijon.
•
Vapor espanyol "Iluntzar
amh cärrega, cap a Sagunt.
Vapor belga "Ademe". amb càrrega
k creta!. cap a Tarragona.
Vapor ital i à "Ansaldo I", de tan• cap a Gènova.
Llagut espanyol "Dos Amigos", amb
cärrega general, cap a Valencia.
Vapor suec "Scandinavia", en hast,
cap a Marsella

Un borne Inri en

baralla

A l'estació (1P1 Morrnt ocorregue alije al niali tin sagnant
sueces. del que va resultar mort
l'obrer ferroviari Rafel Gilar.
Segons sembla, aquest i
guardamolls Joan 13. Sabater
estaven enernistats des de fa
molt temps i disputaren amb
freqüencia.
Ahir al niali, passant de les
paraules als fets. el Sabater va
disparar l'escopeta arub la qual
servei. i ho 17-11
JUDICIARIA presta el sem
;pub tanta desgtheia. que el set'
contrineant va morir quasi insAUDIENCIA PROVINCIAL .
lantaniament. puix el projectil
VISTA DE CAUSES
li baria interessat el cor.
A la secció primera lia compareL'homicida va ésser define:ni
Ramos
Gutiérrez,
acusasense oposar resistencia. essent
gut Maria
da d'un delicte d'estafa. havent- il traslladat a la delog-aeidt d posoliicitat el fiscal la pena d'un anv,
licia i d'allí al Juljat.
vuit mesos i vint-i-un dies de presó
Segons sernbla. donava grans
correccional.
mostres d'ahntintent i va deDavant de la secció tercera olla
clarar que el Miar feia temps
presentas Casimir Buitrago' Martíque el venia provocant per un
nez, el g//al, en diferents ocasions, afile ressentiment. i que tibie.
va cobrar xecs falsos del "The en retire que :mara a esser
Royal Bank of Canaria" per valor
ya
agredit amb un ganivet,
de 13o.294..2o pessetes.
ronsiderar en estat de legítima
El fiscal ha demanat per al prodefensa en disparar n'escopeta.
cessat la pena de cinc anys, cinc mesi be mai batirla cregut que el
de
presidi
correcciosas i onze dies
Irrt fos de tan fatals consenal i la ildernnització de I s esmentaqüencies.
da quantitat.
El juljat de grdirdia va perA la secció quarta, i acusat d'unes
sonar-se al 110e del fot i
lesions, s'lla assegut al banquet Anvies les diligimeies suntarials,
toni Campos Santos, per al qual lia
ordena l'aixecament u trasllat
interessat el fiscal el cästig d'un any
del eadaver al dipòsit judicial
i un dia de presó correccional, mes
la indemnització corresponent al Ie- t i l'Hospital Clinio.
L'homicida l'a ingressat a la
rit.
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ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Tortosa. Major
quantia. J. Gelabert contra Hereus
de J. Casanovas.
Sala primera.—Vilanova i Geltrú.
Desahuci. B. Bruguera contra 13. Baantes.
Sala segona.—Tribunal Industrial.
Incident. Estere Echana contra Sota i Aznar.
Sala segona.—Universitat. Menor
nuantia. Heliodor Gordi contra Josep Planas.
Sala segona.—Figueres. Pobresa.
Josep Cardona, contra Antoni Ribot.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. — Audiencia. Un
oral, i dos incidents, per estafa.
Secció segona. — Manresa i Teramasa. Un oral, per robatori i lesions,
1 un altre per furt.
Secció tercera.—Llotja. Dos orals,
per estafa; un per dispar, i un altre
per danys.
Secció quarta. — Concepció. Un
oral, per homicidi: un altre per estafa, i un altre per delicte contra II.nestedat.
UN JUTJAT ESPECIAL QUE

SE SUPRIMEIX
El senyor Wenceslau Doval, que
entenia corn a jutge especial en (Is
sumaris per robatori a mil armada,
va sonicitar de la Sala de Govern
d'aquesta Audiència que el relievessin d'aquest servei, a la qual demanda sla accedit, i ha estat acordat
que passin al Deganat, perquè els
~jimio els jutjats corresponents.

HOYES RELIGIOSES
TEMPLE EXPIATORI DE
LA SAGRADA FAMILIA
'L'amhaixador d'Italia, senyor Panlucci, visita el passat mes d'octubre les
obres d'aquest temple, deixant, en marxar, un important donada per contribuir a la construcció.
A mes a mis, han vidtat aquestes
obres, sevint-se del gula. estrangers
de les següents procedències : Alemanya, 3; Belgica, 1; Cuba, 8; Estats
Units, 6; Filipines, 2; França, 15; Anglaterra, 14; Holanda, 3; Mexic, 2;
Puerto Rico, 4; República Argentina. 5; San Salvador, ; Suissa, 2, i
UflaMtrY. 2.
Els ~ate peninsular, eón molí,-

Les baixes .pressions de fEurópa central s'extenen

per Escandinävia, Itàlia i Mediterrani occidental. —
Plou a les Illes Britäniques, a les costes occidentals
de Franca i al Sudest d'Espanya. — Baixa el barómetre a la regid de l'estret de Gibraltar, indicant la
proximitat d'un nou centre de pertorbació atmosférica.

MOVIMENT

Vaixells sortits
Vapor espanyol "Rio Mesa", amb

CATALUNYA

1923
de DEL
'Pis 20 moVlikrInbreESTAT
TEMPS A CATALUNYA, A

PALAU DE LA
GENERALITAT
El senyor Puig 1 Cadafilch
reb:a al cap de l'Estat amb
les atencions acostumades
desprí,s de la reunió del Concll permanent de la al ano anunitat,
el senyor Puig i Cadafalch va retire
el; repörters del Palau.
Va dir-:os que a la reunió solatnent
s'havia tractat deis assumptes de trismit , dels quals es lliurarà nota a la
Premsa. 'Fambe anuncià que se'n !Mirada tina dels alumnes matriculats a
les escoles de la Mancornunitat.
Els assabentà que la Comissió (l'E'lumen', general de la Mancomunitat
hacia publicat el Ilibret "Els enalle
amics", del qual és atitnr En Josep
Maria sic Sagarra. No hern pogut, encara, sind Ha estat curosaunen impres als tallers de la Casa
sie Caritat. La portada d'En Josep
Obio's s'adiu perfectament al to i a
la importáncia del llibre.
Contestant a un cornpany, el %envor
president (ligué que la Mancomunisit
no ha preparat cap acto extraordinari
per la vinguda del reí d'Espanya.
—La Mancomonitat el rebrä —
pie — en la forma acostumada en altres ocasions, atenta sempre ami, el
cap de l'Estat.

EL CONSELL PERMANENT
En les reunions d'aquesta settnana,
el Conser permanent de /a Maricela.
nitat ha despatxat els següents assumptes:
Carrereres, raudas i fumes. — Continuacid del, treballs en les obres que
es realitzen per administració
Aprovació dels projectes de cami
veinal (le Pardines a Pibes i de Tona
Balenyà (cstació). nertanyents, respectivament, al ¡II i IV Concursos de
subvencions.
Adjudicad(' deis trelealls sie prorciment de nedra Parlid1 Per a la c^n•
servació de' ion dels quil..anetreo 1
a 7 de la carretera de Montesquiu
al conft ele Lleida per Berza.
bes. orlicriA — Designadh de
vocals per formar part de la Ponencia IrrdleraCi4 FiSiCa de la Mancomunitat. en. la forma següent:
Doctor En Jesús M. Bellido, a pro-

posta de la Comissió d'Eduraci4 General; En Gaspar Rosés. diputat pro.
posat pel Coascil dt P:C.Trzia; En

Catalunya

De

a.

de la
LES 8 'DEL MATI. (Observactone telèfon):
Meteorològ ica catalana, comunicades per

En general el temps és nuvolós a Catalunya, particularment a Tarragona. — Hi ha boires a la conca

de Tremp i gebrades a la Cerdanya i vall (le Ribes.
— Les pluges de la, nit passada han estas suaus e isolades. — La temperatura máxima ha estas de .18
graus a Roquetes, i la niininia de 6 graus sota zero
al Ilae Estangento.

SANT FELIU DE OUIXOLS

Dissabte, a primeres hores
(lel mati, la guardia civil practica, molts registres en els
domicilio dels elements catala'Listes mes significats.
— Dilluns Miura de debutar al teatre Novetats la companyia d'En Gastón 31. Mantua.

estat era inquietant, ara sembla Tse
ha minoras molt.
—Ha estat nomenat notari de la
nostra cintas el que fins ara ha caer
eit semblant cärree a Berga, En jcant

Coma i Cirés.
REUE
L'Ajuntament
Inciendl
Curset

L'Ajuntament ha celebra
VALLS
sessió de primera convocatòria
Notes diversas
aprovant el despatx ordinar
Fa algunes setmanes que l'Ajuntasense discussió de cap men
ment demanà al ministeri d'Hisenda
Con) de costura no hi acud
si tenia autmitzacid per irnposar
públic, no havent-se present'
arleitri als propietario de cases, simaencara cap regidor aficionat 4
des en carrero (me s'han d'empedrar. formular prees iii queixes.
Per mitjä de l'Administració ne Pr.:En dita sessió es present
pietats i Impostos de Tarragona se
un dictamen de la Comissid di
li ha contestas en =crisis afirmatiu.
Finances denegant una subvels
Ara . dones. amh motiu d'empedrarció soHicitada per la Comissii
se part de les Muralles, l'Estas para.
de festes en prOJede, 110MP/laeis la mcitat de es obres i la resta
els propietaris atectats per la reforma des de Santa Cecilia, al.legart
la manca de cabals de la Gori
poraciú.
—A Fonscaldes roble agregas al
Dernes prengué l'acord qué
rmmieipi de Valls. ja fa molt temps
TARNaGONA
en les dites festes hi
que construeix una escala. Corn
sin els regidora que ho tinguin
que les obres no acaben d'enllestir-se,
(siATS J.a ZerOVEJelt 19:13
a /9i.
la inspectora provincial de primera en7-1> -15 Kores
— El curset de practiques
senyanca ha dirigit una comunicació
per a aquarella, organitzat l.-'I
a l'Alealdia, assabentant-la que si en
notable
pintor del Camp, Ea
dóna mes pres.
la construcció no
Pere Badia, s'ira riel extraor.:
Sondatges de Patmostera Mitre, a lea 7 del mal»:
sa. suprimirà l'escota de Fonscaldes.
s. VENTS SUPERIORS. A BARCELONA. (
200n.
250. 500, 1000, 1500.
L'Ajtmtament ha contestas que no dinäriament concorregut, haAltitud. metros:
ENE. NW. WSW. WSW. WSW.
pogut acabar tnerquè la Diputa- vent estat un dels que mes exit
Direcció:
7.
lo,
7,
3,
1,
Velocitat en aterres per segon:
cid na ha satisfet tota la quanti:at pro- han obtingut de tots, els qiia
mesa. i el harri de Ennscaldes sola- ha vingut organitzant la benePlafó de núvols a 3,592 metres. Alts-strats.
merita entitat Centre de Lee,
menl havia pagat la meitat del que
DE BARCELONA
tura.
OBSERVATORI METEOROLOGIG DE LA UNIVERSITAT
tocara.
Horas d'observac 16: 7, 13 i 18 horas
— Dijous, a les dotze de la
—Per colwir la vacant existent a la
Terrnme1T.
10.
—
8.
SCC S
nit, es declara un incendi aus
Barinnetre a zero i al nivell de la mar: 75 48, 755'1, 7 55'5. — Ternidmetre
Junta de l 'Hospital. per detuncid ele
del
vent:
N.,
S.,
AV.
Direcció
S.
—
baixos de la casa número 30
N'Albert Saigi. ha estat nnmenat En
tre humit: 7'1, 87, 86. — Hutnitat (centéssimes de saturaciO): 87. 72,
— Velocitat del vent en metres per segon: 1. 2, 1. — Estas del er g : tapat, quasi tapat, nuvolós. — Clasdel Raval Baix de Jesús, on ht
Domènec Robusté i Recasens.
se de núvols: ninihus, alts-strats; cirrus-strats; cirru 5, fracto-cúmuls.
ha installat un taller d"ebenis—L'Ajuntament ha acordat admetre
Temperaturas extremes a l'ombra
la rendneia del cärrec de regidor. pre- teria, adquirint les Dames unes
proporciono esfereidores que
sentada per En Josep Grau i Palläs.
Mäxima: 12'6. — Mínima: 6'5. — Mínima arran de terca: — Oscillació termometrica: 6'1. —
llores del dia
allegant la sera edat i algun defecte alarmaren al veinat, amenaçant
Temperatura mitja: 9 . 5. — Precipitació aiguosa, des de les 7 llores del dia anterior a les 7
(le la ,lata: o's milimetres. — Recorregut dcl vent en igual temps: 136 quilòmetres. — Observacions paren propagar-se als edificis dinf isic.
dants.
—Aquesls dies sha notat que en el
ticulars: halo Minar.
terme hi sojornaven elements forasAl costal del dit taller hi
ters d'aspecte sospitós, cnincidint luir
instaHada l'Acadèmia de Dibmx
particular,
sind
lambe,
i
molt
especialUnís Niedau d'Olwcr, diputas, i En
Be les sancions contra uns presCmcia amb diversos robatoris a les i Pintura del professor senyor
masies. E.Is guarda-termes r'han de- Bergadä. en la qual penetra el
Josep A. Trabal, vocals tècnics propo- ment , a la formació d'auxiliars de
funcionaris d'Hisenda
Sanitat
i
Beneficència
públiques
tieratt uns quants.
foc destruint i malmetent mosats pel mateix Cansen, i el doctor En
A
l'acte,
que
fou
presidit
pel
senyor
l'arnés
¡
N'Enric
Losantos
a
Aix6 ha donar mntin a la fantasia
Joan
bles i diverses obres d'art d'un
popular
per
parlar
d'atracaments
i
alproposta de la Confederació Esporti- conseller de Beneficencia i Sanitat de
valor considerable.
Ahir al =tí foren remesos al 'finla Mancomunitat, senyor Jaume ele jat dega els expedients que %lar' i ns- tres malifetes, que sortosament no han
va (le Cataltinya.
Despres de bona estona hi ara
— Nomenament de Ven- Riba. hi assistiren el professorat de truit contra uns funcionario de la Dedi el eos de bombers acons e
l'Escola, el doctor Sare, sots-director
ginyer agrícola senyor F. J. Riera
—Al paaseig deis Caputxins han eslegad() d'Hisenda. per faltes greus code tasca feixu-,-guint,despr'
del Servci de Sanitat, les alttmnca i
ta inaugurats els notts fanals. genera- ga i de treball immens, satoper al arree d'ajudant del Servel
meses en l'exercici de llur càrrec.
d'Ares.
sament donäts a la ciutat per Na Mad'Arhres Fruiters.
Sembla que el dcgä c's ha lliurat
car l'incendi, sense que atarlaRen aviat seran pulficats els nous
Resultat de la campanya contra la
ria &Aína. debla de N'Anta-mi Massd.
Jutjat d'instrucció de l'Iloopita„ pernadament es registr(is cap des-,
programes d'ensenyatnent.
— Aquesta setmana sera traslladada
mosca de l'olirera a Ulldecona.
qué es procedeixi a incoar els expegracia personal.
per carretera. de Barcelona cap a 'a
dients que corresponen.
LA COMISSIO PROVINCIAL
A propòsit d'aquest afer (lel que nostra cintat. la magnífica campana
VILAFRANCA DEL PENEDES
La Comissió provincial ha despatEl senyor Ricard Parellada tant s'ha parlat, ens dejen abir que els que Na Tecla Roit regala a la parrò- Mercat vinícola :: Excursió
xat els següents assumptes:
quia de Sant Joan.
cästigs imposats en els expedients. més
Recurs d'aleada interposat per En
Junta Municipal :: Rebalxa
Alsina no es el senyor Ricard que per la quantia que poden repreDiumence (Me ve tindrä lloc la soJaume Calsina contra dacard de l'AEls vino novelis oscillen entre si:
lemne benedicció.
sentar. oheeixen a la forma en que
jureament d'aquesta ciutat denegant el Parellada ?t'ea, slnü el sen—Actualment es realitza una seno- set rals, a la propietat. Es nota peo
permis que va sollicitar a precari per yor Ricard Alsina Parellada han procedit alguns deis expedientats.
na inspecció a l'Ajuntament de Vall- sclidesa en els preus, degut a la Imiconstruir diverses habitacions a un somoll. Aques'a regada ha estat mune- xa dels francs.
Alsir tinguerem l'honor d'éslar que dina al carrer d'En Cabri— El Centre Excursionista Vanat tan capità de l'exercit per portarser visitals pel senyor Ricard
nettio
franqui ha organitzat, per al vinent
la a cap.
Parellada .Alsina, el qual, desRecurs d'alçada interposat per Cts
Per hé que encara no estigui aca- diumenge. dia 25, una excursió al MaFrancesc Peris contra l'acord de l'Apres de les salutacions de rúAMICS DE LA MUSICA
bada. i per consegiient s'ir:Tira-in els nestir de Santes Creus. regnant mol:
juntament d'aquesta ciutat de 29 de
brica, ens manifesta, solearan-cld'entusiasme entre els que es propoA causa d'una indisposicid que priva resultats. dissahte fou cartel:lit a la
amar. que no era el senyor Itinovemhre de l'any passat. pel qua' FC
sen d'anar-hi.
presó per la guärdia civil l'agutzil
Ii dmed el permís que va sollicitar
car . ' Parellada Alsina. El pri- l'artista vienesa Mclanie flacker- poble inspeccionat.
— El regidors i VOC3:3 associats reper construir 1111S baixos i una valla
mer moviment de sorpresa do- Hallar (le cantar per uns dies. queda
dominant é5 que la cosa units el da /2 en Junta municipal
impressió
I.a
ajornat
fins
a
nou
avis
el
concert
que
definitiva a un solar que clOna al pasminaL poguerem interrogar-lo
van aprovar. en virtut del dictamen
aix6 sol.
seig Universal.
sobre l'accident quo havia mo- per avni. dimecres, a la nit tenien no acabarä amh
de la Comissió revisora. els preso>
—Dijous al vespre morí snlitadaInforme en l'expedient relatiu a la
tivat tan fatal catiri en la sera anunciat els Amics de la Música al ment
Miró
N'Antoni
al seu domiciii
pastos municipals deis exercicis de
Palau
ele
la
Música
Catalana.
petició formulada pel Medir de rAdistingida personalitat, oferintj Vidal. que havia estat regidor de
1921-22 i 1922-23.
jtintament (le Santa Co . oma de Granos amaidement per gestionar
INTIMA DE CONCERTS
— Despido de filiforme favorihle
la ciutat en diverses ocasiono (a. c. si
manet perquè es requereixi
el seo retorta a la normalitat.
—A Festatre del Sindical Agrícola
Iii comencat el repartiment d'inridel
gnvernador. la Corporació municicl Jutjat de primera instància del di:senyor Ricard Parellada tacions per al recital que la genial de Vallan-Al. i a címree de la Comissió pal ha ratificat l'acord de reto ‚tap
tricte de l'Aueliacia. perqui: deixi d'inAlsina ens prega de tranquil, cantatriu 'Vera * Janaeopulos donarä
Serveis Tecnies de la Mancomu- 4 3.750 pessetes del repartiment
tervenir en el judici d'interdicte entre
lit zar-noS, el que procuraren' per als socio (le l'Associació Intima de ni'at. dissalite passat es comend una 1922- 23. de les quals, 33 750 slav.(1
N'Anse ,m sie Riu i En Doirantec Baró.
fer i aleshores PUS declara que Concerts diumenge que re. a la tarda, tanda de conferencies, en la forma se- consignat per a interessos i
Informe en l'expedient reratin a la
la ellIpa (1(d ranvi era itostra
a la Sala Mozart.
güent:
zacions sie l'emprèstit en proleete i
peticid formulada per la Iiidrimlica
per haver confös el seu pare
L'anunci de la reaparició de l'exiDia 17. engreix de pares; tR, cultiu la resta per a obres nowes i
riel Llo.bregat. perque C3 declari cadumia artista i de la seca collaboradora de l'avellaner; ro cultia del garra- quantitats que no han catas despesades.
amb la sera n'are.
cas l'expedient incnat per En FranProeurarem disculpar-nos i Fexquisida pianista L. Schlepianoff. fer; 20. 21 i 22, viticultura: 23 i 21.
cese de P. Polis respecte de l'aprofiel senyor Ricard Parellada ad- ha despertat vio intcri's entre els a f 1 - vinicultura; 25. alimentació humana i
BORGES BLANQUES
tament d'aigües dels rius LIAregat i
mete, beneroll, les nostres ex- cionat s barcelonins. En el programa sessid de clausura.
No hi ha curset, encara :: A la
Rintot i riera de Sardanyola destinada
comete
Iti figuren bon nombre de primeres
—Temps endarrera donàvem
idieacions.
caça de la "hidra" :: Fira
a foro motriu. en el terme de Tabla
en aqttesta mateixa secció que per maMalgrat la boom ar011ida qu,
Finalment, i veient les nos- audicions.
de 1.iilet i d'altres.
nament
(le
l'autoritat
militar
els
"seha hago( la iniciativa del (»tres bones disposicions, el seInfnrine en l'expedient re . atin a la
renos"
cantaren
les
hores
en
castelia.
imite per la llengua catalana
nyor Ricarel Parellada Alstna
poicid formulada per la S. A. Erreetwara. que sapigneni. no S'111
.1ra l'Ajuntame nt ha decidit que no
rils Uni titi nou pree, en consogia Electrica (le Catalunya. perquè es
NUMERO HA cantin en cap idioma, per convenièn- fot Cap demanda de curset. tic
nancia anth la riostra l'enero- AQUEST
le g alitzi la xarxa (le distrilmcid estas
cies en la vigibincia.
obstant existir a ciutat orgali slèneia priltler i amb la realitat
lderta a La L'a gos ta, termo de Sant
—La semana pas , ada 5nfri im atar
111P S cona el Patronat IIP la BiPASSAT PER LA CEN.
(10: 1 registre civil despees. i ens
Faust de Capconelles.
feridura l'actual a'eade En Lluis
blioteca popular i la delesacii,
domanii, amb tota mena de preFosé,. Si he eis primero Mes el oca
de la "Protectora-,
eaucions que no el consideresSURA
MILITAR
MailLes institucións de la
— S'anuncia per al din
sint ja mes cual el senyor
mes entrant un gran fe st
situó
Parellada
C^11111nitat
al reí noble de June(fa, en heno?
f . 011 el senyor
Iticard Alsitta
ELS Al.L'AiNF.S
,lid11111111111ill i1 11111111111111illililli
a l'insign p Clavd. Com do im ‚In
l'arenada.
•".1111Pij11 11i1,111C1I'f;11111 IIIIIIIii„.
DEL CURS 1923-24
ea cantará, el `Glüria a Es1 porque la sorpresa no vipanya". a mes a mes d'all'es
Ss3B111MaillEV
Ta l'actual enes (le 1023-4 hi
giles influir (le manera nefasta
peees• Hi assistira una müsiea
matt:culats a "es escotes de la Manco. en la misiva ja dolieada salul.
regiment i es donarh el nom
manitas 1.660 ahumes. Ileds aqui
litigue la lumovo4bnria ele ilniDeniä, di¡ous, apareixerà
d'En Clave a un carrer
cnm es distrileueixen:
Nar-nos per un paren ii. (hos
Melmermorlr

La Mnsica

1

bit

cio
T'Acola Venir:, d'Onels d'Art .
Teslhtil n ITIeetricitat i Meeänica Aplicada
Escala d'Alts Estudis Comerdais
Secrid preparatdria
Estudi. normals
EsceSa Superior er.Aerientittra .
Escota Superior (le Bildiolecitries
Esco t a d'Infernieres . . . .
Focola del Treball
Escala de Teneria

I la

l'importanl eserit que liti g ue a
lle a 1.1juntament
ea Ila sessid de dillims, 1 -meg:ud. - nos que, a esset' possible,

Esenl a d'Indítstries Textils i
Tintoreries
Escota de Directors d • Italtistries Ouími(p1C9
Esro'a Superior del, Bells Ofi-

a

i

84
7'
72
13
62
11

26
8'3

-Tata/ Aduermes . . r.659
L'ESCOLA D'INFERMERES
Abir dilluns, a les catre del mulo va
tenir !loe 'arte inaugural del curo de
l'Escala dInfermeres (le la Mancnmunitat. Enguanv alta retarelat am'n motiu de ies refeavnea 1 modifleaelous
intrnduieles en els plans d'ensenyamcnt

que tendeixen a preparar no tan sols el
thral dafermcra per a fassistencia

"Bella

pliblitpOsSinl Integre per
edificaeib dels ice-tors, dels
subseriplors i dels qbegators.
Com sigui, perb, que
que tetina, el temps qua'
podem disposar. Ila longitud del
n Ineuntent, la seva latitud sobretot. i la seva produndilitt (les
qual re dimensions del senvor
Finstein rounides) no ens p. ermeten tla reproducció estriel a,

el resumirem dient que comenta:
"Excmo. Sr.—Sertores: Aun
'mando lo he intentado varias
voces..." i acaba, a 1;1 eiminena
(le cine ben nodrides (martilles,

dient "y quedo agradecido a
vuestra benévola acogida. llareelona 19 noviembre, 1923.
A,ill si inzs. t"
T
a de l dneument els
nostres lectors tinturan llegida en el restun 1/11e, ell la cessi' le dilluns, atrilmim injustament al senyor Ricard PareHada Alsina.

Terra"
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n
— Els (bes 3P i 26 del qt
som , la veina vila d'Arbeca tc1 Pbrarh la SeVa animada iirs.
11 i liauran 11101 s halls i
l'orquestra "Els Escolans". de

Sa nt Sa dur n
OLOT
Altres noticies
quo van for - se bulle
I'llra
minera a diversos eslabliments
particulars. ti issabi e van
set. registrats prr la guitrdia c i
els domicilis (Iris nar,,t/3"-vil
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52 pagines de gran format
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E a r r elona

-4===zria

listes senyors Josep Maria
laman. Candi Agusti. Antes)
Saerest. Rarnon Casabd. Ard o
t del-101(5s, Francese N' ay rdit•-n
Angel Casas, Lluts Pujolar. tautoe Gassiot, Josep Casula..100
Vilanova, Ctistótol Coll.
Aubert, Euiteld 011er i la
premia on s'edita el setinangi
naehmalist a 'La CnIllarea«.
Taillbt, s'intenta be el del n10.
mieili de l'advocat En J'san Car'
' lerda. porte no p(Itibs ienie Acr..
te, perque el dit scilyor fa ole
Ire mesos que vitt a Lloret.
Es diu que havictt de tebeo

n eeres

21-'de novemire iüa
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'A SENYORA QUE V'IU A MELLA I HAVIA ESTAT DURANT
01.TS MESOS ALUMNA A
'ESCOLA BERLITZ, PER
REENDRE L'ANGLES. VA ADElRIR UN EQUIP tlYGV0F00. I ARA EN DEMANA UN
ER A L'IDIOMA ALEMANY.
UN QUE PEL NOU SISTEMA
RO BA FÁCIL I AGRADABLE
ESTUDI QUE HAVIA VIST
DIFICILISSIM
Les escotes i professors d'idiomes
encara ensenyen arnh llibres 11111ts
mantenir la idea g,cneral de la
a dificultat d'aprendre ;dirimes eseanzer s. Es que aquest estudi ha de
-,r.sa sobre tot per l'oida. i els llibres
out: i els professors que es fatiguen
reten la enlució única que fa
-er• d'idioma fácil i agradab • e. El
Lice e Dalmau ha aportat a Catalunya
en r ji únic que permet als profesar,: deixebles fer tasca fäcil i pro-

persottalitat de Ciutadel.la (Malló) aprencorrectaglé
rnent en català, en quifte mesos, seguint un
curs per Correu del Liceu Dalmau.

Una

Avi és una necessitat patriótica i
rol c donal per als catalans i no , caala r, que viuen a Catalunya l'aprendte «escriure be l'idioma natural propi doguesta terra. Aixi ho comprenefe. zom mo:ts de Barcelona i altres
7.(! n •.1 de Catalunya, un del e primer,
• dais en els nostres cursos per
un català de Mahó. el qual ens
activi pel gener de 1922:
'Ea l'ocasió de pasar Serme a la
rema correspondencia, em plan de
brc-nstar l'agtdable que ha estat
per a mi el curs d'aquesta assignatura
parlant amb rota sinceritat, desitja
enfee e ar que, segurament per manca
le reierencies directes. no erija que
ensenyament per corren del Liceu
Daltrau fas tan pràctic i avantatjós..."
La sensibilitat patriirica en els acmoments de Catalunya és un fueIce tot professional ha de tenir
-It cn compre, adhuc per mires ecoairni,erea. puix una manca de corres;andina en cataba, o una excessiva
neerrecció ortogräfica. tant pot siga:ficar ignorància involuntäria, peró imxrdnable, com desconsideració voMthria envers la 'lengua natural 1
:es M-caela dels catalans conscients.
ir y c avisar en psicologia que sia
ps a fessional que actui a Catalunya.
ha dr comprendre la valor actual de
n(K correspondre correctament en
atila j la necessitat que tots els seus

dependents säpigue escriure la llengua de s catalans a Catalunya.
LA "ACADEMIA DE DERECHO"
DE MADRID ADOPTA EL SISTEMA LINGVOFONO DEL
LICEU DALMAU

Als Estats Units d'Amèrica no hi
ha gairebé Centre docent ni professor
d'idiomes ni deixehle que prescindeixi
de material fonografic per treure ràpid i positiu profit de les classes d'idicimes. La primera insitució docent
que va adquirir material lingvoiono
del Licen Lalmau fou l'Escda Monteesori de la Mancomunitat de Catalunya. pel coneixement del tal material
que tenia Cl sen director. senyor Hams,
per hacer visera 'en aquell avanc-at
pais. Despras vingué el Licett Monunirla de Figueres; després. el Coll
gi Theric de Barcelona. la Universitat
de Cervera. l'Académia C nts. etc., i
altres. i malts professors i famílies. i
darrerament la importara "Academia"
de Madrid ~nada. Amb tot, el
material lingvofonn totjust ha es•at
modernitzat. perfecci onar i completat.
i posat en condicinns ecentlimiques ta•s.
sitie resulta a l'ahast i mist i conveniencia de tote e's deixebles de totes
les edats i ele tots els professors i famlies 1 collegis. Des de les frasea
més senzilles i interessants per a infante fins els trossos de literatura mis
elevada de l'anglis. l'alemanv i
francee , tot es troba en el s diferente
equips lingrofonn del Liceu Palmara
Amh l'avantattze immens d a rús de
l'agulla de fibra i del zaf i a ritte fan
possible la resistencia indefinida de les
plagues. i innecessari cl canvi ennstart que exigeix rú, de l 'acalla d'arca
Na gens menvs el: eunips 1-huna-dono del Liceu Daltnau stan anlicables a
totes 'e: marmin a s fanografioues, i
senzil t anarell. dones. atad pol donar
els positiíts resultar: unte ofereixen els
equips Lingvafono Dalmau.
UN METGE DE 1TATAPn. AT.
CAP DE OUATPE MESEts PF
Tu'l g E,IR UN E.01-tr T.INGV0rnNo PER A L'AN n r- rg . LA EscRit7 E.N ADUEeT Daretat a AL
LICEO DAT.M.Ar PER DEM•
NAR EOCIPS PER APRENDRE
ALEMANY, FRANCES I ITALIA
La facilitat que dóna el sistema litiga-ea: ene, per aprendre i ensenyar
me< estrangers. fa mul picar l'estudi
avui tan imperiós dels quatre idiomes
més necessaris per a l'expandiment
social, económic i intellectual de Ca.
taltinya. Persones que no haurie'n apres
dpO dificilment i a mitges uit idioetranger, en comprovar les facititats tue presenta el sistema lingvta
fono del Liceu Dalmau. aprenen tres
o quatre idiornee. obrint-se sons horitzons i fonts de beneficis econòmics i
cientifics.

Dues deixebles del Liceu
Dahnau, en tres mesos,
es fan aptes a taquigrafiar en anglès.

Barcelona, febrer, t 923.—Les senyoretes Francisca Muna i Assumpció Casanova, al cap de tres mesas d'aprendre l'estenografia en les classes personals especials i exclusivament per a senyores i senyoretes, del Liceu Dalmau, en aquesta ciutat, han aconseguit
l'ap itud d'aprendre estenogräficament
en anglés la correspondencia mercantil.
La primera de les esmentades senyoretes ha deixat el sistema Pitman,
après a Londres mateix en les grana
escales Pitman, de renom universal,
per aconsegtur tan avantatjós resultar
aprenent el sistema ensenyat pel Liceu
Dalmau.
Aquest resultar i aquesta aptitud fou
posada a prova per la senyoreta aluns
en la Trading Cotnpany, en 'es oficines de la qual exerceix, a Barcelona.

rapidesa i l'aplicació general. L'altre
raó consisteix en la capacitá poliglota
del personal docent del Liceu Dalmau.
Idèntiques raons expliquen els positius resultats en l'ensenvarsent de la
dacti °gratia d'aquest Liceu.

aquestes classes presenta la solució
definitiva per a deixebles i professors
d'idiomes, puix que és un material auxiliar tan necessari com l'instrument
de música per a's professors i deixebles de cant.

Les Alumnes del Liceu
Palman són ateses individuahnent per professores de diferents nacionalitats.

LES LLIÇONS PER CORREU
FAN ARRIBAR AL MES APARTAT RECO LA CULTURA MODERNA GENERAL I COMERCIAL MES COMPLETA
El Liceu Dälmau ha establert amb
la màxima curd aquest ensenyament
que tothom de Barcelona i de fora
pot utilitzar per aprendre tots o
qualsevol dels coneixements de cultura general i comercial. Sense deixar cap ocupació ni lloc habitual de
treball, sense sortir del despatx o de
la llar, rota Persona pot fer-se culta
i apta, que vol dir adquirir la millar
riqttesa, rúnica que cap daltabaix
social pot fer minvar, rúnica que ha
salvar de la més horrible miseria
els antics milionaris de rubles, corones i marcs:

El secret del resultar sorprenent que

aconsegueixen les alumnes en les classes personals per a senyores i senyoretes del Liceu Da mau s'explica per
la Humosa limitació del nombre de
deixehles en les classes personals.
Adhuc en lee classes econòmiques. el
nombre maxim és de dotze deixebles,
i nermet d'a • endre a cada a, umna ladividualment i fer -a progressar, independentment. tant com és possible,
segons les condicion e i circumstancies
petannals de cada alumna.
En les classes especial: no són acceptahles mis que vuit deixebles, causo
a màximum.
les clas s es particular : i a domicili,
naturalment. són convencionals.

FUTBOL

GUIPUSCOA-CATALUNYA
A icesura que es apropant la data
t'a la celebració de l'encontre entre
ks sf:eccions guipuscoana i catalaen augment l'expectació entre
za
res esportstnen.
eh 1
Fi
ara no se sap encara reflujo
que e resentarà a Guipuscoa. Arnb
'st, rl donarern a coneixer als nostres :;egidors tan aviar com ens
samunicat.
Cm. ; ja tenim dit, l'equip de Catatutea estará integrar per Zamora,
C abedn, Garrobé, Roca, Sanxo, Trata', Pellicer, Martí, Cros, Olivella i
O liveres, i actuaran de suplents Estruch. Surroca, Besas i Bertran.
Degut a la important demanda
d 'entrades i localitats per a aquest
en costre, la Federació Catalana posa en coneixement del públic que en
Primer lloc es reservará l'abonament
del Club propietari del terreny, i la
r esta será distribuida entre els tercies representats a la selecció, pastara les que quedin, a la venda pti•
'rica el dia i hora que s'anunciara.
A la vegada, la Federad(' Catalana recomana a tests els cercles dels
gres A i ji de primera categoria
que Presentin a les Mientes els retr ats deis onze jugadors de llur primer equip i dels suplents, ker tal
de poder estendre els corresponenta
Passes reglamentaria per presenciar
t ota mena dencontres.
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F. C., DE VALENC1A -UNIO ESPORTIVA DE
SANS
Per als praxims dies 8 i 9 de dee mbre la Unió Esportiva de Sans
rayara dos partits amb aquest pi)((1 ouze valencia, al seu camp del
rarrer (le Gulden.

GI MNASTIC

1.4141

es sabut. el Gimnàstic va-

lencià és el que porta la davantera
en el campionat de la seva regió.
Diurnenge passat vence a l'Atlètic
valencia per 8 gois a 1. Alai) eins
dernostra que la seva davantera és
formidable i ens fa pensar que enfront de la forra defensiva de l'equip
de Sans veurem un partir interessantíssim.
El Ginmästic cal recordar que en
el partit de campionat jugat atta) el
seu perillús rival el Valencia F. C.
(que tan bona impressió causa quan
la seva recent risita) no migué ésser
vençut i que el Valencia, per empatar, llagué de valdre's de dos penaltys dels tres en que fou castigar Fequip Gimnästic.

BOXA
Avui, dimecres, a la nit. Uncirá
lloc al teatre Novetats una important
vetllada a base de la revenja Gastó
Anderson i Josep Marco, ex-campiö
amateur del Llenguadoc. i vencedor
de Guillem Arman, complementara
la vetllada els segitents combats:
A quatre rounds, Català-Moya: a
sis rounds, Wite contra Giménez;
aquest darrer boxador castellà, que
després de la seva excursió per
Eranea ve a combatre a Barcelona.
SS.
A la barriada de Sans s'esta preparara una importara vetllada, en
la qual Pere Sáenz será posar enfront de Stevenson.

CICLISME
CURSA DE NOU HORES AL
VELODROM DE SANS
Estan molt avançats els treballs
de preparad(' d'aquesta importara
cursa que organitza la 1...nia Esportiva de Sans al seu velòdrom del
carrer de Sala Jordi.
Consten inscrita ja alguns ferina
equ4as a base de notables corredora
de primera categoria.
Es segura la participació de Jalen (l'actual campió de fons), Tresserras, Bover, Regnier, Llapis, Alegre i altres, el que ens ja creure en
una cursa interessantissima.
UN SOPAR EN HONOR D'EN
JAUME JANER
La Unió Esportiva de Sans ha organitzat per al prOxim dijous, dia
22, a tés nou de la vetlla, al restaurant "La Patria", un sopar en obsequi al sen "defender", el campió
d'Espanya En Jaume Janer, que
tan brillantment sabe triomfar en
el campionat de fans.
Les enormes sitnpaties amb que
compta En lauer a la nustra cinta

räpida i fácil pel mètode i material
del Liceu Dalrnau. — La Iletra de
motllo, el clàssic caräcter anglas dels
cartipassos coneguts per les nostres
generacions, exigien condicions excepcionals per treure'n un caràcter
corrent de Iletra que no perdés tota
estética i Ilegibilitat escrivint depressa com mana una activitat normal. El Liceu Dalmau ha tret, d'una
experiments especials, caràcters de
lletra corrent de forma básica, que
permeten la rapidesa sense peritre
en claredat ni elegäncia. Els caräcters de lletra corrent no han de servir per fer llores de motllo o dibuixades, sitió per escriure depresa i
clarament.

Un industrial'de Sant Martí, després d'estudiar
unes selmanes per corren amb el Liceu DalTotes les classes sén insmau, descobreix un verpeccionades nel Direcgonyós estat de la seva
tor personalment. Les
cO:riptabilitat. Aquest
professores són sotmemateix industrial, avui,
ses a una preparació
al cap de pocs medocent prèvia.
sos d'haver acabat uns
La mama posi • iva per a admites requants cursos del Liquereix procerliments d'estudi malt diceu Dalmau, ha conAvui és possible d'apren- ferente dele milleirs per a 'e: classes
querit la direcció de
dre en 3 a 6 mesos un de nenes. que exigeixen una pedagoeia
amh mires a reducació general fisiza
ducs im rortants emSistema d'Estenografia moral
Per
aixO
i intallcctual.
lee pm
preses indastrials.
igualment útil i fàcil fessores de diferentes nacionalitats de
Maltes de, cases, ns dts de comerper a l'anglès, el fran- les classe s personals dt senyares i ee- ciaras
i inclustrials va guen en les teeón preparades i perfece l océs i l'espanyol, que per nyoretes
liebres
per no entendre en la comj.
nades en lairs coneixeinents i aptituds
tabilitat
i haver-ae de fiar per pura
al català.
de cultura general, comercial i pedagóBarcelona, setembre, 1022. — T i l'oe
en aquesta ciutat un Congrio hispanoarnerica-filipi d'estenograiia, i el Li
ecu Dalmau rfliciia preservar dejaretacs a concur: ir anglas, francés, eSpanyol i català. Aisló és possible per
dues raons principals:
Primera. Que e.: Liceu Palman no
ensenya el sistema d'Estenograiia que
per atzar ha caigut a les mans d'algun professor o deixeb'e, sitió que el
P r9P i directo r f .ou deixeble persona.
dels autors Boada i Nadal de Mariezcurrena i del conegut professor del
sistema Garriga. senyor l'arnés, i ami
una positiva Hura estenagrafica general ecléctica ha pogut examir.ar els
sistcme: del naón i els mugres sos d'aquesta materia, i adamar el sistema que reuneix el màximum d'avaatatges per a la faci:itat, la claredat, la

gica. l' halls de dirigir cap classe ni curs

Les classes d'idiomes estan
proveides de materia!
lingvofono, que evita la
fadiga de les nrofess>
res i fa més eficient i
agradable l'ensenyament.
El secret del iracas en l'ensenvaMent estraegers consisteix
en la imposibilitar pereonal d'ensenyar
a foro de puhnons fina a gra va r en
els deixebles la perfecta pronunciació
i construcció ale les "fraaes fetes".
que són l'elemcnt sin de :en idioma i
hasic per al coneixement profund i
practic.
L'ús (hl material lingvolono en

jol. Coles. (1oliresa, Saturen, Mainegra, Escura, ;ifre, Gultrés i Gil.
C. D. Montura — Reig, Cittrana,
Carreras, Barceló. Serra, Pagas. MaTauler i Pibertare. , Carbó:
nat.
Comença l'encolare a dos quarts
ens la preveure que seran nombro- tre tres. Seguidament es destaca un
sos els esportius que hi ¡aran acre petit domini del Torroella, que (lesde presancia.
troea unes mans produides per un
1-7.1s tíquets es despatxen a restatdavanter.
ge social de remirar organitzadora,
Al segon temps correspon el docarrer de Sans, 76, fins el dijous
mini al Tornadla, encara que, perú,
migdia, i al oren tle 12 pesseres.
hi Manea
degut a la mala
També, per tIonar majar facilitat,
inteligencia de la liara ''avantera.
se dexpendran al restaurant "La
De sobte una rrencatla del Celrà,
Patria", carrer de Casanova i plaça a causa d'una falsa sortida del porSepúlveda, fins derni, dijous, a mig- ten blanc-blau, és motiu del gol
dia.
d'empat.
BASKET-BALL
Aquest punt motiva un lleuger deDesitjant Sentir arbitres com(e- caiment per Fit del C. 1). M.
En Tauler, d'un xut imparable,
tents per al viuda campionat, la Federació d eBasket-Ball invita totes aconsegueix un nou gol per al
Montgri.
les persones que entenguin de BasDavant l'empenta dels blanc-blaus
ket i vulguin ingressar al Collegi
dies nota un general desconcert a les
d'àrbitres, a la reunió del dia 20,
files de l'Atletic, que tuerces a l'acmarts, a les vuit del vespre, al Gnutuació dels seus baca no es converIrás Bricall, Canuda, 26.
teix en un desastre. En Gotarra fa
poden
presentar-se
a
la
També
una feina ntagistral treient pilotes
secretaria tots els dimarts i thjous,
d'esquerra i dreta; però el seu esforç
on seran atesos pela senyors de la
sisa anat e,gotant despres qtte
Junta.
Es de !loar els afanys dels Clubs aconseguí el tercer i darrer gol En
Carbia sense que el porter s'esforcreats fa loe ternos, per tenir vida
esportiva; sense cap subvenciú de cé& evitar-lo. finint després el partia
Es distingiren pel Celrà: Sinion,
ningú han arribar on són i potser
Gotarra i Pujol, i pel alontgri, Reig,
Inés endavant, 'Innata amb equips
Serra i Ciuratta.
nacionals i estrangers, aconsegeitan
La tasca de l'arbitre ion molt ben
llocs envejables.
,
acallida.
Eudel
Sans,
i
tlel
C.
I)
AtIletes
ropa, Estrelles de la Unió i Atletic Partits jugats darrerament :: Del
Nou escatge
Antònia Sporting Club i
canmicnat
tingué hie td camp del
Layetä, Catalunya i Alella, preparen
Ilurs valuosos elements, i esperen C. D. Montgrt un interessant enconque amb els esforços que fan ara
tre etttre els infantils Emporium, de
seran recompensara amb la victia- Figueres, i el del C. D. 11., guattyant els tocata, per 2 a o.
ria.
Res no diem de "La Patrie", ja que
— El diumenge darrer l'infantil
és sabut per tothom que Mr. Tibor- local contendí contra l'infantil de
l'Armentera F. C. La victòria fou
gbion no els dona puta de repäs en
Ilurs entrenaments per conservar el per als de Torroella, per 2 gols
(de penalty).
tito' tan cobejat.
S'invita d'una manera especial els
— Diutnenge vinent lia de jugarjoves de la colónia americana i cu- se en aquest camp el segon partir
bana que practicaven el base-ball, a de campionat del grup C (Emporformar un tanda representatiu de la
da), entre el C. D. Camallera i el
seva terna; igual diem als ilustres C. D. Montgrí. Per l'interes que ha
despertar aquest encontre promet
Universitaria.
ésser molt concorregut.

ELS ESPORTS
B FC ELO NA -ES PAN YO L
Existeix gran espectació per a
Iencontre anunciar entre els dos cerdee de tara temps rivals, el qual tinari Roe denla, a la tarda, al camp
Se I es Corts.
El Barcelona en aquest partit
prest.ríará el seu equip cornplet, o
sigui: Plattko, Coma, Surroca, Torralba, Sanxo, Carulla, Piera, Martí,
Sant! er, Alcantara i Sagi. En canai, FI -panyol es presenta amb una
rata:. a reforma, en mires a rol,lenci:, d'un exit mes falaguer; el
sea emip estará integrar per Zatara. Amadau, CaaaL, Trabal, Sazahtúa Caicedo, Olariaga, Maui,
liallrigui, González i Juanico.

vol motiu, han d'adquirir una bona
manuscriptura; i avui això és cosa

DE FORA
TORROELLA DE MONTGRI
C.,

El C. D. Montgrí bat l'Atlètic

de Celrà, per 3 a
Diumenge passat, al catup de l'A.
C. Celrà tingué lloc elgprimer partit
de campionat del grup C (amorclà).
A les ordres del referée coHegiat,
En Josep Carreras, els equips van
arrenglerar-se en la forma següent:
A. C. Celra.—Sinion, Gotarra, Pu-

BORGES BLANQUES
Diumenge passat el primer del
Borges jugá un parta anth el de
Monthlanc en aquesta darrera ciutat. El partit bou interromput a clatellada seca, per unes males passades d'un jugador de Montblanc, segens manifesten els de les Borges.
El delegat d'aquest duren, senyor
Bergés, interposà una demanda judicial, per haver-se negat el Ilotablanc a sufragar les despeses.
— El mateix dia el primer del

fe de la präpia situació que els pinta
un comptable qu'e de vegades porta
elf Ilibres tan defectuosament. que
en cas de litigi piar fer perdre un
phi al comerciant que tingui més
rwa Iteró que no pugui demost:'arho per manca de ea rrecció en els
llibres tle comptahilitat:

Un jove de Las Arenas
(Bilbao), al cap d2 quinze dic. s de seguir un
curs manuscriptu.
ra per correspondbcia
amb el 1. ; cett Da!mal,
escriu ar q un caräcter
totalment corregit.
Les leere ' mies ' tue no poden id'
els escrita a maquina, per qualse-

vare amb l'únic material dels
Contestarla que la missió del proles,sor es de dirigir, corregir i fer
comprendre als alumnes, pea, que
per fer-los aprendre necessita un
instrument, un piano, verbigràcia,
per fer reproduir tantes guantes vegades cansé els exemples i frasee
musicals, fins que els alumnes, coneixent-los ja bé d'oída, tenen la
millor base d'afinar la construcció,
la pronunciació i àdhuc l'etttonació
peculiars. El professor d'idiomes, per
dignitat professional i per imposibilitar física no pot ésser alhora
professor i máquina de repetició.
Necessita a la classe el material linprofänic, que les millors Escote; han
posar ja a la seva disposició.

Un lector avisat no ha de
creure massa fàcilment
tot el que llegeix, ni pensar sistemàticament que
és mentida.
Hi ha propaganda amb el fi de
treure'n profit inanediat. I-Ii ha propaganda per fer crettre que quelcom
és millar de con/ éS. Però Imi ha propaganda per interessar i fer examirar progressos i Coses que cap descripció pot fer veme tan excelleuts
com stin en realitat. Tota persona
interessada en adquirir aptituds i coneixements de cultura general i comercial no ha de mantenir cap dubte. Ni ha de creure cl que din un
anunci. Ha de demanar proves i leetimonis fidedignes. Aquesta responsabilitat pot acceptar-la el Liceu
Dalinau. Demaneu els testimonis i
roces personalment o per escrit
a la t'ostra direcciú:

LICEU
Cur

11 1111!

r !a

lue P. hia

11 n 3,

1 fiel]

ALUMNES:
Si valer, tenir una classe tan el professor us ensenyi i corregeixi de grat,
i on paguen, denles. oir moltes vegades les frases que haveu d'aprendre, unen a les Escotes que disposen del necessari material lingvobbMe. que sen:
Liceu Dalrnau (exclusiu per a senyores i senyoretes), a Barcelona.
Academia Cots. de Barcelona.
Collegi del Sagrat Cor de Maria,
de Barcelona.
Institut d'Educació de la Mancomunitat de Catalum a.
Academia de Dret, de Madrid.
Academia Comercial de Georges
L'oliera, de Lleyda.
Ibèric. de Barcelona.
•
Cohen Caltn, d'Olor.
Academia Comercial d'Eloi Martínez, de Tortosa.
Liceu Monturiol, de Figueres.
d'altres centres docents que esIlistes successives. Per
mentarem
a més detalls i referències, escrigui
o vagi a la Direcció General dels
equipo lingeofono: C. Valencia, 243,
Barcelona. Telefou 143 G.
ell
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BARCELONA
Tia. . 1815 G.

PROFESSORS:La necessitat de resultats positius,
i la vostra dignitat professional exigeixen que rieguen en les classes el
material auxiliar necessari. — Qué
diria un proie.sor ele cata si alguna
escota pretengués fer-li donar les lli-

EIS ESPECTACLES
T

Tra t rr

Fita -,
m
ols autors moderes.
Luigi Pirandollo, El barret
de Casoavells. Tradacció d'En

'1 emporada

despaiaa a compladuria.

r#:'('Ak>1444444.+.444.4+.

Josep Marta de Sagarla. Es.

Gran Teatre del Liceu
nomä. primera de ntopiotat i
abonan'. en I . ligura iú ilP la
temporada. a les nou. La grandiosa bper2 EI príncep Igor. —
Dissabte. primera dek ealehres

artistes Elvira de Hidalgo,
Strareiari, debut dels notoble,4 amistes Joan llosieb, .1,
l'orros do Luna. e i. Itebonalo.
mostee l'ah . ..ni. a inb rimen El

barbee de Sevilla.
14.444444444441~44444.4

de

1 ardor

tiran con:panl es de

comeJta

ALBA BO N AFE
Avul _ dim p eres, larda. a un
(piad ile' sis. La xamosa
cono\dia An tyes actos, de
Pere Mario:t. Seca,
LA SEÑORITA ANGELES
Nit, a les deu. La ‚lis 'i
eorMyclia en tres lactes, de
l'aso i Abati,

PRINCIPAL PALACE

EL VERDUGO DE SEVILLA
lirandiosa creaeiú de Joan

l o s nits,
'1' ' 1
L'exitäs de la temporada!
v,.¡¡ ¡ Ni
na

Bonafé

PALACE-REVUE
en 18 g CallS

1011 n 11.11^

85 notables artistes, 85

Don& n lijous, larda,
EL. VERDUGO DE SEVILLA
Nil, La señorita Angeles
>44444444+444.11.4/44444144/44

EUVA

Teatre Català Romea

Totes les lardes
des de dos quarts de quatre

VARIETES ATRACOlONS
Bil " caj
consumació

pesseta

Telefon 3500 A
AVIll, dinteeres, larda. a les
cinc. Butaques a 1 i a 065 pessetes. La magnifira romMia
d'En Frederic Solei:
LES JOIES DE LA ROSER
Nit, indagues 'a dues pessetes.
LES JOIES DE LA ROSER

•04.041144411+10114.44144444**1
Joventut Nova jugä amb el Puigvert, al tamo d'aquest darrer. Degut
a la inseguretat del temps, s'havia
de suspendre el partir, ja que no hi
aduli l'arbitre oficial. El Puigvert,
perla volgué alindar les seves brees
i guanyà.
El Joventut, no conformant-se
ami) qué sigui considerar de cantMollar aquest partir, ha interposat
recurs.
— El pròxim partit de campionat del gru B correspon jugar-lo entre el Joventut Nava i el Juneda.
Aquest partit, que es jugara al cantil)
d'esports d'aquesta, ha despertat
molt interés, donada la vadua deis
dos ' equipa dins del seu grup.

•444**04444444444444+04+4

4

'FFATRE NOVETATS
Clac EQUESTRII
Gran companyia unarnaetonst setobalita. eqüestre, eamtea I moaleal torrr/nr: lar. Ventura Clannau.
I n 011:l.

Dcs extraordinar(s •speetrelei, dos
aaas e at peaaeauta 1 el (fatal hl

menean

-alde, dos s'anal- especla e le s , malatee a don quarts se cine; ntt. a
h . .. don. Initin o nere, sorprefient tila/Un, a les (OLMO , 011 plint; MI. 3

a reS

444-.444+6.4~~4444444«
4•44•••••••••44.****4444-6
Gran Teatre Espanyol
1ANTPERE- SERGE9
1vnl. nintarts, larda. a /es
tffl ea.la I helaos! 1 'N1

no pogneren obtenir loealiI al s en anteriors representa('ions, es donaran tres tiniques
i últimos representacions de
famosa comMia d'En Rossinyol,
L'auca del se nyor Esteve. 5 aeles, i 10 quadros, MagnIfica_
ment inlet prelada. Decorat dele
most les Vilumara, Alarma i JU.
nyent. — Dimatis, 27, esdeveniment teatral. Estrena do la

traiunt vodevil un tre , a,O,s

LA PRIMERA RELLISCADA
ttOnn%. larda.

LA PRIMERA RELLISCADA
gran !onda, ol
in, fiel,
11..111

celebrat i die-

ro.

LA PREIS

Patatares, rat. EaTittlea•
LULU... GUARDALA PER «II

14444441.5444+04.444404.104441

TEATRE COMIC
emp ..... 41 .111worn do 1926-24
Companvls OrstulIPCS
ROJAS -CAPARE

min

eontedia del

elite.

aum el sarnas tomad en
tres aetaa
EL mimo os LA RABASSADA
van, a le , den, ree . lo n et Ii, v 5.

I1e

que no cap son nom, preu popular. Ni', "Tertulia Catala n 1S.
In", La familia dele Esteva') i
El matrImoni secret. — Diasab_
te, i diumenge, larda i nit,
a petieió dr nombroses famflies

11141.

Es de:spaitil a Courptadurls

ROMANTICISME
Dantas, traduceith de Ribera
Rovira. Demä, tarda, Capeotactos per a Infante. La mes
i emocionant iles obres
d'En Folch i 'Forros, L'infant

part

14 bellos senyoretes, 14
-rada, a des quarts cte eme. nuttwee infanta a oreas eronAmtes,
150. a les (1,1. Gran moda , prerient-tu part iota tu retupanYla•
Quatre notables debute, Quatro!
1,0 n •ndreS tue hi llanca Ton,e5.

i estratta del diäleg

Dissabte, 28, debut:

CHEUTO .

i t

1%111, alinecreS. MI. a (lo% Quiste
O,,

den, irrandL a: exit lic re1n0~balo n trarata iii set artes,

DIEGO CORRIENTES,
EL 11111910100 0ILINILE1040
---11:10115. larda. gran matlnée PONIla, La Tosca. Ntt: 1:049. Ceer699.
t.. Imtubte. ot.4eraitia motullee:
Lirio .5P4 espesas 1 La N.a
Sil 916191N
Diumengo, !tialina aa.
lt GASTOS contra

▪

s.

MESTAUR N

lamlIMIMBe

DI:madres, nit, estrena a
Espanya de l'opereta en tres
actea, de Stola,
OANOWN QUE NO MUERE
Presentació mai vista
.

•4444.•44~4~4#44•4
Gran Teatre Comtal i
1
Gran Cinema iloili•mia 1
Astil, (latieres, tardo 1 nit. progre.
ores oI,Oaais. I.a Imulesa cometas Oren serpentea. in pellyala

Teatre Poliorama

Companyia de Cornedies 1

e

Avui, dimeeres, tarda, a les
ein', platinen popular: i'l.it
Z
tima representació de
La señorita sin nombre

a les deu. popular: 2

r,

Divendres, nit, estrena de
EL FIN DE EDMUNDO 4

ei4.~64444...*****+~
te4444+6P1444444+
ELDORATIo

(ele milete
•ateeeetlesel metal de Mies»
per la eminent mello-tele»
00mweso Ineelelm
del nrsa Tetare del Melad, MI>
puyada al plano pel director

t
e

/ Gran companyla de sarsuela
Ir
de JOAN VILA

Avui, dimecres, tarda, a les t

cinc. El :camÓs entremés de
1e Fernandez
del Villar,

Z Te la debo, Santa Rita!

La popular sarsuela en dos
artes, de J. Ramos Martín,
música del mestre Guer1 rero,
LA MONTERIA
: per l'orninent barfton m-i
card Fuste i prenent-hi part
A
o
4 Roser Leonla, Felisa Herre▪ ro j Caries Rufart. Nit, a 1.,s
os
e. d p il rüntrenu,s
e‘
' •qué la vlb usté hablä
e. Pa
: Lextraordinäriament aplau-

dit sainet en dos ocies i sis
quadros, de Llufs de Vargas
i mestre Alonso,
SOLEDAD Y C;
Grandiós èxit de broma 1..
/.
DC/111ä, dijous. tarda i nit. 2
Z El caprichito i Soledad I
: compañia.

X

e1

........44444449444)~».4444

--CINEMES-e~»,~44.4~
Saló Catalunya

il'emorlonant ärmanent La dona
que va saber comprendre, fer la
Ilhogre art , la B3.S n le Barrisrale:
/o remira Blgudl guacas el primer
Pren l secano jumada de la son51 c !d c al n0.11,1119, de grindlds
VIeocq, i l'enraordInarte
.r„ La rosa Cr f4333 Vcrk, pm' la COlejv tac artista arao %turre.

si

5•

e

•te+1K4-144-14444~~Palace Cine
1

ORAN SALO Os Mona

r O ORANIEB BELECTISS
A 1, ellmre res , torda I rtt, Ii beMO s a roinfrIls, Oran eorpresa, 13
• pel.Srula d'entoeionant arAnneml,
La don• que a sabsr conprs.rdre,

4.

r1Sear e / la enanca Bigudi guango
primer prensi•' l'ra/Arall Cl (redeis elefants cts bon os de
.7, • Birmania: stgona Muerta de la
ba,:ela en la famacoro s sal
non n 1.11 de l'inInrartal Eugeni
t but. Els misteris da Parle.

g

• ei

. ball

Monumental - Pedró

ipsoinrimai numaimmis zam•ame•.
we

Despatx: l'altera, 72
6090
Fiebrioa: Carrer Benavent
prop de la T r
de
Telefon A.

1.iquido a la fàbrica mateix les mostres
calcats amb tares que no podem
Iliurar als comerciants
•

BARt. Li-ONA

mora

AAIB 11..I.USTRACIONS MUSICALS
ENTRADA, UNA PESSETA
NOTA -L'Expnaleld ea lancera
Iota el ales felners a tIne quarts
de sis de la tarda. EI proper ala 23
e ..tare ()Berta Ilns a les tult.

.

lb

1111 Crilliiigs
Dr. Gindin). Bambla Pl. !Sogueros,
DUP. e. I.er entre Hospital 1 nent
Fati/. - amen . In/nuez/cm, Eruta
kapeciale Iractancents per et Roananal rapid Oe lea misiles secretee
Mamo peil ruleta P roalata maulla: de d a la u de 8 e a mutaadra per e enipleate u ubrera,
Ost

I

e4444.44,4444~444 . 5 5 5 S,

FONDA SIMON

PREUS DE

: Fábrica B

(

MENJARS A LA CATALA,“
£SPARTERIA. 6-VID1IERIA.
Telefon 1378 A.

CALCATS SIMON

:

Sane)

alçat: - LLULL, 21
(darrera el Paro)

s erenturimea••rnmezmi••••Immatta

URALITA

• : CONCERTS.:
1 634.44+34.44.4.4.34 5 4'

AVIS IMPORTANT

1

PER

A causa d'una indisposició que priva prr uns dies
de cantar la senyoreta Mnlanie ltrieker-ltalfor, queda
suspès fins a nou ri vjs el
coneert d'aquesta nji ;,1 pa llan de la 3Insic8 Catalana.

A

co BERTE.;
(

PER A

Plagues de 49 x40 C111., CalOrS gri3 ciar i roit
Xape5 ondulades Canaleta de I 20 x 75, 185x 1 14 1 250 x 114 cm.

REVESTIMENTS ( xapcs "B" de 120 x 120, 120 x 190 i 120 x 250 centimetres.

TURBIA ;u a baixades d'aigua, de diletante diámetro

DIPOSITS

e4444444444444444.18.041114,

latan di

per a alga, diferente cabildea

.11n41111elle

Cancirta

Uralita, S. A •

Sala Mozart, Canuda. 21
Ditinienge, 25 de novernbre,
a dos quarts de sis larda. 'leapalició de les rminents artistes
VERA JANACOPULOS, eant a triu
L. Schieplanoff, pianista
Inseripoions, Sala

OFERTES DE TREIMIL
CORREDOR C.."`LThiere":`?;
PUBLICITAT. B. T.

isi. de rellene, es pompREms
ar atta. Mentare a LA
PI BLICITAT, B. 7'.

&

d'animan; I carros, que Ai ea toldar motora clec1,lcs, per a lora de Barcelona, es neir eesIta. Esc.: a LA PUBLIC:ITAT, B. T.

r

que el marlt sigui
MATRIMONI lardiner o ',ar t . re.
per • Cura de Barcelona, er T'erradica.
leer/ore a LA PUBLICITAT. B. T.

VERNISSADORS, r,5."',7p;
ITitITAT, B T

p

templete, precie, es er/sena. 1.s • rocre a I A
/ I5IICITAT. B. T.

OPERARI

reinendista, espeelall•la
CAIXISTA en la anuncie, es t.ecessIts. Eseru.re a I A PLBLICEIAT, B. f.

MAINADRA
" "'""'".
"rnua LA PUBLICI.
r re
'TAT B T.
C U IN ER A 1}.`,.riter:'

es

1AT. B. T.

MINYONA Per
criare LA PUBLIC1TAEi'
1,
1I. T

LA PIIILICITAT, B. T.

practica, es incessits.
CAMBRERA Escriure a LA PCBLI..
WAT, 13. T.
coneixedor del negocl de neu.
jo • 1.• matice, ea necesalta. imiere a
LA PUBLICITAT. B. T.

g

d'escriptorl, Illure de
AUXILIAR quintes, e'nferelx. Escrito, a ¡'u 1/1.11Ll e .11A!, 111111 n1`10
revolviste, per a metalls,
TORNER es neervinta. Enormes •
LA PI BLPIITAT, 11. T.

o

Per a br chas, que
51 - 111 partleulars,
ce treee-r-rta. Lic.; LA Pe 81.1‘.11A1, lt. 1.

CORREDORA

errraller linera m'eles en
MESTR E Irr pros:mírenos de tea tel.
r,es del rem, es necesite. Eserture a u A
ii Hu r :MAT. D. T.

MINERVISTA,

re
ne r, e; s1 :; 3. :1 13:
i.Ai
r.:ACi.

aveneats per a CarrosAPRENENTS serl s, es neeesslien.
I •erlure ir I 1 1/1/111.1CITAT, lt '1'.

e

CRIA

'ya, es necea.
TQ de 35 tuya.

..• srlen. Eactlur^ a I A PUBLI-

CA"' ST. 11

T

Oficines centrals :

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

Plaça A. leal,

15, Telefons 1644 A i 848 A

PLBLICITAT. B.

MINYONJ
TAT. ir 7

°u

T.

LeAs

11/ re/.1p,
oklA per e tot
"
crittre e I A pustu..g.

TAL'. D. T.

CAMBRERA dreuen:11331Esaenrvil''ureaa
P1111./CITAT, D. T.

lu A per a tot es neressita. EsmiNyo
(Mune a LA PUBLICI-

II "
TAT. II

T.

fedrt 'tenista. e% neterstte. Mis
jiu rrture
a LA PUBLICITAT, B. T.

Noi P

en deSpalt d'adraa' 1eltreeadne,
t teaalls. Salmos, 30.

lista, per a

mercerla I nol.elats
CORREDOR per a sen y ora, Bou I
comiss10, es necessita. Escriure a LA
PUBLIC1TA f, 11. T.

DEPENDENT nni,",7m,yreT,idee.

remita. Escriure a LA PUBLICITAT,11.1.

Per a la

DEPENDENT

ve"" "
nretalls I ferrelerls.
I /1 a 22 ano, es neceAsilli. E2crlure
a 1.A l t BLICITAT. B.

i

de

DEPENDENTA

per a le venda

d'objectes
ma, de All a 115 ¡luya, ea !lec:silla. Ese roa, a LA 1 . 1 BLILITAT, It. T.

APRENENT

11
13ys
v"3"11'
Per
, es Der. .•
a 16 an

LAMPISTA

cleactertlictite,:,071.nAeviis:

Lurio VI Ir. T.

' Enriar,' e'a
MUNTADOR p''"'"
ere,slia.
1:. 1 . 1111.1 n II s'u', /I. T.

ED en metalls, p s hetle, es r10TORN 1.1% COSS11.11. 1....criure. 1.A 1s PI ILITAT, u T.

rt/AINA nu i-, A ben presentable,ea
laasnISSeasemsall•~••••••

heCuyo , e ga I.A
a 30Escrita-o

l'Era I t EIAT, 11 T.

Ir

•n••,k,,It% necesite. EstelaIII
r Si , In. 'I'.

111.1CITAI, It. T.

0

DEMANDES DE
ammaamadane.

TREBALL

nin'ta.1 q«.a
SERRALLER 's'otereix. Escrlure
un 1 . 11,1.1.Le Al, B. 7.

CAMBRERA,
TAT. D. T.

si. ,e en ce-

RECADE;

II 111.I. AT. II. T.
mili y
o RI A l en • tot es nereesda. El.
ti tilO erlure 4 LA
'TAT, 1. 1

l ' rlyiori, luirire de
"cra.` l ', 1 ,• 5 es reregalla.
E r-r-ture i I A 1 . 1111.1rITAT, 11 T.
r
nerraelta.
Ebrr t«fil,
APRENENT serrare a LA PUBLIAUXILIAR
CIT&T, 11. T

A de rumpanyle. opte ji
Cato 1
i;e .r.vslirop
n 1. manar I cree,
rels Ere, I A 1 . 1111.1CIT %T. B. T.
TAOU/ - 1,,Nzean,,grala Ir
ee °la
ddE'secirt udr
r
: 87,rnelX•
I .A I / -je 11/ Al'.

,

CUINEflA
ti 'f.

.

an"'
nceMur/
" /.A

-

pc. d'ese' Iplorl, de 48, 98.1

.

fl,,,,tin:re.,doprlireun

fere13. Emanare: I Pl'ItLATAT, n.

TAT, B. T.

CONSERGE 3

ruitiLici-.

SERRALLER
DEICII'AT, B. T.

I tornera, Voteretien. Matute
a LA lt BLICITAT, B. T.

AJUSTADORS

de ¡oler, de 18 anea.

AJUDANT o'oterete. gacetero a LA
PUBLIL/TAT, B. T.

PRACTIC cecai‘ritea. tes'ofernelizge
. 1111'7;11:r';

l't liLlt.ITAT, B. T.
feE0 dieA txplainzloAfie.reills. TE. scrlure ß
a LA

;

DEPENDENT
eranlerelons,

s'ofereli. Elierlure a LA PLI •

11. T.

CO,

g 'Orerenc. Earrlure JA
B. T.

practic en Funde

OPERARI vahee I Muniere del rauh

ro s'ore/era. Eserlure a 1.5
poRN Ua ‘t PUBLICUM', 11. 7 ,

per al repartlInent, s'oreCOTXER reta. Escriure a LA PUBLICITAT. B. T.

PALET A
_ 9 Pllit.D'ITAT II. T.

Esc.:
VERNISSADOR as'orereix.
LA PUBLICI-

‚'In. E .errare a

a LA PUBLICITAT, D. T.

TAT. B. T.
--

FOTOGRAF, LA

T.

s'o.
DEPENDENT tconfeccions,
v "II' Escrlure
1.0 PI DI ICITAT.
rannten forner, s'ofe•
APRENENT re t a Escrlure a LA
PEDLICITAT, B. T.
B. T.

mossos

CUINERA
S T.

cerraller d'obres trence,
rU p LiCITAT, B. T.

AJUDANT s'orerelz. Escriure • LA

DEPENDENT
" "1"de
H' rem
a Veneres,
s'oferelz. Eserlure a LA l'II.
11.‘ r. P. T,
53
de
an"
CAIXERAs'orerelI.
° °°"'"".
IA
Escrlure
a
PUBLICITAT. B. T.

CierMBRERA Parn?:.1",:ed"n2

T.eesita

Pl'IILICiTAT,

irle 3156,4 147,
ea,MsEller81z3ecirmsLA
PUBLie-

s'o fe5eINC/1. ESCEILIVe 3
cliAT, Ir. T

el Orresponsal,

pretil' en tneptlites
trebanar fusta, sois'.
LA Pi 111.1.LEAT, In. r.
eulna. s'oferelx. EsAJUDANT crture a LA PUBLICII u r. ti. T.

OPERARI

.

PEO ,

b s

tan molla anys (le
pretlet. acreptart.
mustruarl. Escalare a LA VUBLICITAT, D. T.

VIATJANT

rt 1511-

s'oferelx. Eser l ure a Ini
PUBLICITAT 7.
- - - 2- - M de Magatzem. s'nferelven.
MOSS ••••, Eerlure a I t PUBLICI•
7 tT, D. T.

TORNER

DEPENDENT

.a mercero&
.elx.ts.
crunIserrei. r-'orcrets F....Tirare a 1A PCIILICITAT, 11. 'I" •
tal tre, its '151LAe

COMPT ABLE

CD1FER,

anya,

dinos
DEPENDENTA s'Ofende.
"
Eseriu•

I 1 Itl I t ri 31. tr. T.

ii

serrenE"r""a LA PUBLICITAT

praelle en belen.
C.OPRITABLE ene
h Itont.tacurtor,
s van-tares, I r m r• ndes, ermatull • arles, per
Aerlons o antmemes. cenferelx. Eserlure a
I 0 PUBLD'ITAT, D. T.

,

DISPESES

"".a''"
CAM3RERtercia.
I ""'"F.scrlore
ti
/ILIt.11,3 I, •11. T.
CANIRRER
-

re a LA 11 . 111.1 . ti AT, B. T.

isreely,1 en-

_

r"''" " r. a LA PUAJUSTADOR Emulare
DLIC1TAT, B. T.

pdeor a iltolorgi a„ .r , is1 15 C rj-11,oes1 . ,Trei
calen relerenoles. Inua, Hamlet,
trena, pranera.

TORRE

DIVERSES
DR. MASSOT9 tus,
nm "
. ". ,Airt
°relea.

trupur acruns 1 surtieres eruorques. ..as•
Iv115 ayteus niudics. Ten'. 117v 3.P.
douIri II'

TEORIA TEIXITS

Culal e. teeme dtreclue noporteut Alee
ea. p /rigtr•se: Juan Blancas, 49, lt.

REMINGTON,
/1110 por sendre. CAdols, 1 4. pre.. sael

mareen, ins
u
Lim i c Jover Nnell,
LUIS Salas el seu de,patx al .arlet
de Ispotaran. monten, 2 54. teneri tl.
nono•ro t. Badalona.
no.

VENDES

ORDENANÇA
IlLICITAT. II. T.

re a I a I / PI 1/1 1.1/r,

AUXILIAR de
" t"'"
' P "`"'"
" e ' aengenyanea,
primera
s iolerein Escriure LA PUBLICITAT. O. T.
---------nie 11I eme, per a ter fe le 1
DONA rara a plantadora. e'oferele.
Escrlare a I.A
abicrrivr. B. T.

e alA

nrg etle, de 9% enes,
CT,IPTADLE e'rgeretz. Eerlure
I A PI • III ScITAT. B. T.
si',ol friri eli;x ;TAE7. rilt:reT.a LA

E...u-mire a

Im 1 tel. fa
Ty amoblal. lu
DEspA IL liad. Corta Lata; nev
numero 669, colmado.

s'nfereix. Eseriure a LA

AUXILI ARS d'e"ri"tnri.''nre"i"
E5erlure te 1. 5

,

LLOGUERS

-

COMPTABLEmany, artgles 1aler3s
1 , 311V111. di 31 n'IV, s'oletee.
IAT, I; 1
1.5 PI 111.1tL

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

a LA

de formes per a
AJUDANT pulidor
•• l e s, s'oteretx. Escrune

PALETA derelVea d°a
11

solercia. Escriure

trace a LA PUBLICITAT, B. T.

menda "
DEPENDENT"
"m".
tibies, s'oferelz.
Es-

uster, S'Oferell. Ea.
APRENENT crlure a LA PUBLICITAT, 11. T.

AF

PLATE R 9

BLILITAT, B. T.
Aj us TADAD s'oferels. Ese/cutre
%."3. , a 1.1 Pe lhLiCl'
'uru, li. I.
n'elude, s'oferelz. Escriure
XOFER a LA PUBLILITAT, B. T.
_
.
dre're;r4ezEtsu‘nri;lisirsee,;'40,ASERRALLER
PUBLICITAT, ti. T,

de 14 pell, aotereuz. Escriure a LA PL.
BLIL/ !Al, B. T.
de inagaizem. de cerera
MOSSOS descerega, de drogues
'Ofenellen. Eserlure a LA PU•
BLICITAT. D. T.

de Cl anea s'ofereix
BOTIGUERA EacIrUre 4 LA PUBLIc 1TAT, P. T.
ir de 'Abaraten o tarneela.
rRAcT "s, s'oferele. Eserture a LA
!Sir nAT, D. T.
de Ilibrea. de 84 an)11.
TENEDOR el orerelz. EscrlUre a LA
BLICITAT, B. T.

I s.s rltne A I A PUB) ICITAT,

H1.1('LTA11-,

AUXIL
IA:1
5 la anta, s'oferelsen.
1/:// 0 rnue a 1.% PrI l l.leITAT, B. T.

DEFEbIDENT

s'oreen. Escriure a LA
PLBLICITAT, 11, T.
4IE feorrieta s'ofer;

15

c A res RERA es peces/Ira, Fierm.
tro a LA

LLAUNER

toa. Es.'eltil e a LA PUBLICITAT, 11. T.

r.

.d/. corredor dun e 16 Aove.
AMDANT
rrT nma
it Escrlure •
1,1 1,17ATi . ie

trenes, e,

dARCELONA

4MNIRMIA

:ml, 7(51

CAMBRERA
LA PLBLIUTAT, D. T.

APRENENT

1VIINYONA d,rtSiLla
0

CAMBRERA fir.6(1,:ji;e"e:"2;

rdiNy

3.aerture a

ur

de 17 ami, es necessIten.
MOSSO S Eacriure a LA PUBLICICITAT, B. T.

FERRER

dan, 22 U"'

1

material compost exclusivament amb amiant 1 ciment

PETITS ANUNC1S CLASSIFICATS
MINYONA Pee;

SALDO

d4.1144+111.114444144114+19.04411 1 11

ASIOCI3Ció

1371 A.
Avni, dirnrcrrs. i lote ele fi lOg,
escOnit programa. L'atraccló de
la mort, grandiós film dramàtic, irargument . del qual es una
de les millors obres projerla_
des en la pantalla; El camí del
Telefon

Casimir Vicens

niendo viventa • la 8E3316 Raros.

PREUS:

especialista len malalties de la pdl 1 cabell, ha traslladat el sei
despatx al carrer de les Corta Catalanes. 539, accessori,
cipal segona. Visites de tres a cinc.

Rajoles de ‘ 7 el4ucia 1 adietes de construceiD

DE MODA

DIA

El Doctor F. Montaña

Fábrica de Producto CerirAs

.

t/ r n11, tarta. NON A, mIrrnI el programa riel Dijeras Infantil. »ene,
a la tal, renovaran del pro,ema,
estrenant-se Eintens &cuna Cor de
llop, per Lon Abaneo.

ANni. La rosa de Nova Yort„
Tarta:4 de Tarascó, La dona
que va saber comprendre, La
gran sorpresa, Bigudi guanya cl
primer ¡arara).

Cinema Princesa

csdn'eniment: Lee dote Orienta,
obra din de D. W. Grifilth,
44444440114444444.0 5e 51 e+

s in

Amics de la Musica

A3111.

,

t'estultos' triantfestacld d'art. Esplendlrla presentar-O do fa oustria france.9. Habilite/mi completes motternes, de les CaseS
importents d'F.sjeln y a I de resfrenan . Valuntletins tenises de
la Casa Retal , Ot5..11n s 1 °Memos
iOn nIl fruarda,inubles /raciona/
cte Eranea. SetrIn retrospectiva
n
Cornada per habitacious complette
de Mermas estas 1 ('poques. See cid d'exhiblelous 1 1-cni q ues . Secta°
escolar. Moldes de Patanes. Di•
biintera. concites internacional de
ninbIllarl de la rasa banal.

aren meló d'ehlblelons de ma-

49

Madama Morland, La
filla de l'alcalde, Vidocq, "Armas al hombro", per Charlar.

GRAN CINEMA DE MODA
Notables g extet 1 Irle
Ami, dimecres, estrenat L'asflrat
*agrada,
preciosa ponente; esa
I
corolIns, u-lona' colossalr La ella
de le mar, cscenes emnelonants al
ton de la mar, aferrissada Ilulta
d'un bus amb un pop munc•triMs.
Darrer die de Tomaset flaquee, de
multa bruma. Deme, deus, una filtra estrena. Dfiluns, el mes gran
i

444114114.1144.

PARC DE MONTJDIC11

Avut, dnes resslons. a le g 4 de la
tarda I a a ro guara de drat le la nit.
gEi Ercl0
Novetais -urav o rsai". Le su estiva erantrala (brete. l'anemle da
les donan la ellvertallssIma pellfrult erantra. Daca maletas I un
farcell, per Bobine n'un; Ilarei
Sesra ns la femosa novella
ute Jordi Obnet. Orquestra de 2s
professura, sola la aireen() del
mestre Eu Josep ~ellas Ilite).

Excelsior
-

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
.-

CACA CASELLAS
C
de denle lona. 4.
(Pro@ de la gatoble)

DEL 1\1013LE

>44~4444~~~0

Diana-Argentina

HORES

TERNA CION AL

I

Per a Informes dirigiu-vos a ITALIA -AMERICA
BARCELONA: Rbla. Eta, Mónica, li 3; taren 3291 A.
MADRID; Alcalá 47: leidos 6128 M.

Perfil' de plagues I peLlItglei
mi treinta te tsburatort. Ea res
inct el cap de

EXPOSICIO IN-

DIUMEL:GE. DIA 26, A LA TARDA

Avnt, rarnerros, Video, II toollol:
L'anima de Kurs-San, per

llayalawa: La força contra el Ore;
Caml de l'Out; Ele peale de Terse ric,-DIMus, Pirineo, II/ earalral
El tutor de LaUra; Mes ente de
les Veis humane, 1 d'alees.

DIVEHSOS ---,
NP•414444460•4444444444444
effle•444~4~44,44.“
inanime, a La rorooe t arli

Aula a de preferencia, 1 limeta.
Entrada general, 60 ~tima.

Walkyria

Caletee:dé

---

Cata inee 666
Te l eren 1115196 A

g

PROS NOTABLEMENT REBAIXATS
Laxe, ptes. 231-2'. classe, gtes. 141 (drets 1 ma,
intentó Itclosos)

VILA

vreeeeeelree••••••••••444,4

g

r4444•4444444+.4~441.6.4
444~4.44114114444+0444446

Jazz-hand

eee••••••••••••••••••••••••••

COL
ISEUM
el 551
l
Ceta

y
per lo era n ere/.. artIsla 1W/s'e Par-

que sortlra de BARCELONA el 23 de movembre

Grandiós èxit del

Invitaciotti cona do cretona

444449.114114.114•114444.114**

y

Totes les ntts

Jan« IllagaelY1
Interpretant °bree de ieloottenelt
Brahma, Cele., Londlo, Palde«,
OPeaadoe I Falla.

destf, importar-0(s~ film dramätic, Interpreto!, admirablernent per la bella arlielit PanU . to Frederick; Entremaliadures
de la joventut, grandiosa
cha interpelada per la simpäliott Viola Dana; Qilestió de sastre, duce parto de broma, Programa Ajuria. Denla. gran
er,deveniment. Tot estrenes, entre elles la sensacional cinta El
ami de !a ditxa, interpretada
per la imilifent artista Mildied
llarry, dl l'espeeial programa
Ajuria; Els una de
g:andiós drama interpretar pel
moll aplauda artista Vivian
Martin; Cap a l'Oest, interessant film interpretat pel popuIiir l'out Gibson, i d'altres.
•

GIULIO CESARE

El salé mes higleale
Barcelona

acUelle

.4444•44•••1••••••444.**441•04.~.9~4.4******444

GENOVA

Pati Blau

777Divenarel. U, dos quieto de "MIL

Liman

0444441444.44404+944444.4

LA COPA DEL OLVIDO

tje
ituL°14.A8A
SFALDIE''Pil

SALO PI IIII 5) 510 - MI ruma» otaaabas
dapillaSTRINA,
de le segOna 1 ,terrera
Ana, Almeeres. Insuperable programe. Exil »ronde
cede <runa peestlera Irredemptd1
epoca de l'emocionan; tyrvel.ht La din Ventura allauelanteeeettehtlaelate
Obre de
(reclutare), flan artfstle de/ repettort 31
l'Inscree I popular autOr "El ttabeltero *Andad' , fent 11111114tratmegfl el Viper
d'Ambarina la fornida& artista fres.rsa Auno. Incluid; Illoravidlee Naveta«
arattatefila, pe1.11eLla rientlfirodnatruetltra Ao aletees d'axploraeld; gran
ez,t cte is magnifica comedia entaQues La ildellt Que ve *alee eseaprotalro,
cremen) de la rural artista [reos.. Barrista>, 1 la n'uniera La oran •orpreela,
de monis brome.
imendie I toplArtald pros-rama antb tptatre gran« estrenen
El mes eran esdeveniment de la tetnporadn: t'almo, estrene de le Magistral
Auee gafen" adeplaco', Je la remose obra de A. D'Ennery, genial
1 bgegtny
producen) Set lean urunt11, i3s ntperable interpretem de

°rail monpaltyla de carteeopereta I reveles de
PEP 11111A8

PER

a InenJar be, la Pelele Tarater.

CAIXA

ig017r.
tdtessrualb471;lalrleofrcrearthIreiej,l--p/ANn Eran crettat venc barat C. 8.
firansdua, 00, enness/d.

m,
P L."

delraneld l'Indualrlal lureolor
venera existenries I e0plote/4
1111101... 'Mental, gran eonsom. Parterre

TAPISSOS
Esperla11110 en

1114.
Inutortant d'Esp_..
irisan. renglosns

RIMA pernos:tela de qu'Orna a To il .
vol ol..orvalles. ere. FabrIcarló de mar"
I inott.itre ...-No romprett gente
ca-a. E Montraleon. llorera. •
irme! Portaterregat.

CASA RERE

C op iEs a tinr

iai dulnad. Intret/14a4r:

ales _Mont-516. elreTeleefor74525 A.
EI MIMA de i al:.

SASTREs:
PIS: un temen et rel
rqmde urcI, del
, lifO/6
penen! FITOSIL,
rut. el sistema eS'Orlle121i12;eligIf
cacle vegetal.

A.

principal.

