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ENCIS HE LA CAPITALITAT
Ja hi som, amics. Ho vèiem Venir, i ha vingut. Ha COrneneat Catalunya la campanya per la designació de la ca pital que
a
tenir la futura i eventual "regló catalana".
Campanyes d'aquesta mena es descabdellen tamos ha en
altres terres peninsu'ars. La lluita sembla que és particularforta a Andalusia. La florida ciutat de Granada acaba
tradreçar al Directori un missatge amb copioses signaturas, on
demana la capitalitat de la regió d'Andalusia oriental, També
remarcable el ces de la ciutat de Cuenca, que aspira a ésser
capital d'una nova regló formada solament amb l'actual proanca. Els ciutadans de Cuenca, o almenys una pan d'ella, no
rolen pertànyer a la regió castellana, ni a la regló aragonesa,
ni a la regió valenciana. Volen una regió per a ells tots sols. En
aquesta forma, és de creure que cap altra població no dispulara a Cuenca la suprema jerarquia regional.
Ha trigat una mica Inés a produir-se l'esclat d'aquesta campan a dintre Catalunya. Però ja la tenim aquí. L'han comencada els tarragonins. El diari "Tarragona" ha inaugurat la pu blícuuciÓ serie d'articles destinats a provar que ha d'ésser
capital de la "reglo catalana" la mateixa gloriosa ciutat que
l'u. en temps dels romans, capital de la Hispània Citerior, primer. i de la Hispania Tarraconesa, després.
No entrarem en el fons dels arguments que presenta el collega tarragoní. Per raons sentimentals, la seva tesi ens és simpätEca. Però trobem un regust provincia en aquesta mena de
campanyes. Ja estem veient com davant la campanya matinera
del diari tarragoni, els periedlics d'altres ciutats de Catalunya
emprendran campanyes contrarias. Es pot calcular que en el
territori del vell Principat hi ha almenys una vintena de poblacions amb prou mèrits històrics, topogràfics i climatològics per
demanar la capitalitat.
Es possible que els p rincipals adversaris de la tesi tarragoama no siguin els barcelonins. La capitalitat oficial no té avui
per a Barcelona una gran importancia. En les ciutats petites,
és un element de vida, o es creuen que ho és. En una urbs d'un
milió d'habitants, l'exist è ncia o l'absència d'alguns centres burocràtics és una cosa completament secundaria. Podríem dir
que a Barcelona la capitalitat oficial no s'hi coneix. Queda dissolta i esvah'a entre la massa immensa dels edificis ciutadans i
en mig de la gernació que hi habita.
Quan hi ha abundants elements propis de vida, As a dir,
elements de treball, d'activitat, de cultura, la capitalitat, si no
es sobrera. és insignificant. A les petites ciutats fa goig la categoria de capital. Allí la capitalitat exerceix un fort encis.
Aquesta categoria, re p resentada per unes guantes autoritats i
per unes guantes oficines, és, no solament un orgull, sinó també
a font d'ingressos.
Pera és una font que només (lana Un prira rajolí. I al capdavall, les capitalitats provincianas establertes un segle enrera
an estat perjüdicials per a les poblacions que varen obtenirle. Sembla que a les capitals de provincia se'ls va encomanar la
pols dels arxius oficials, la lentitud dels expedients i els badalls
dels funcionaris públics. La influencia es p iritual de la capitalitat ha contribuït, d'altra banda, a donar una fesomia colonial
a les ciutats joioses de la seva glòria provinciana.
La capitalitat de Catalunya tindria, segurament, una major vaina que la capitalitat d'una provincia. De totes maneras,
seria deplorable que ara veiéssim una competencia pintoresca
entre les ciutats catalanes per assolir el caràcter de capital.
Això seria un pròleg de mal averany per a la problemàtica institució que encara ha de nàixer.

Maurice Barres
J. ilustre escriptor que araba
de morir, havia naseut l'any
1862 a Charmes-Sur-Moselle
(V o s g ues).La història de la sera vida, una vida d'activitat Jifabrosa i emocionada.
tel . : pura. es troba en la 'larga
ilia de les seves obres. Des de
la famosa trilogia que el feu
fat,s ("Sous l'oeil des barbas .' "Un hornme libre" i "Le
jardin de Béreniee"), l'art i la
de e 'rina de Palustre novel•ista
ha' areat al seu entorn une . PSPe- -es rengl e res d'e deixebles.
La -4•Ya influència — com la de
31a . ;rras o la de Gide — ha esta' decisiva.
Maurici Barras , que havia
alta' de l'egotisme mes exacerba t al nartonalisme
semblava prop de roronar
laova ay /Alicia. La mort ha
i nia a iiit al noble autor de "Leo
di. r, entes" dr resoldre lee SPVP'
P a n/In/01S en/dradjef`jorls. amarar a -se definitivasee de rpsm. ., de lEaClQia.
Un detall hin g rafic de Barrito.
aaarattaint drsennaglit o oblial da molla. As la so y a inlerCeejd als JOVA Floral" de Barelfina 1898. Ell. ento a frianradar l'ora. harta de dir 0!
isaara de griv•irs• Los Malee
Initniqurs e! ratingurran a a.
/A V/ patria i Reinen d'Abada'
't s ubsidia on cl çr ll cornA3.
'Na ara a qui baria thi portar
Consislami par ~arvais
lo: les graeire viel re corlea re a la resta — di gne el manliMadmi ragionaliala en comentar el seu discurs,

La Soy a patria ora fallar

snerifirava.
Valdrfam trama( ritmo, par la
Inva valor, dos romentaria a
robra de 'Manriei Berräe. L'un
is d'llenru tilassie. el rail ie jan!"
/1* mea ardid/sea de la Franea
L'altra, va ama: airea al
.nostre J . se rapar Pied.
•

Ifenri 3faser.:
"Ele joves artisde. d'ateeho- alludeht a la generaeld de
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1890 — van tenir consciencia de
les veritals fragmentaries que
dasreihrian a por a poe en Fordre intellertual. politie i moral,
gràcies a llur senaihililat i al
disgust que ras t'alisara "l'ahierrid o la pobresa de los earnles regnant s"• Cal no oblidar-ho
mal quan es parla d'un Barras
o d'un Maurras; els seus primero paseos van asear d'intenció estètica; i eis per això que
eadaseú. amb el sen propi temperament. va arribar a la ronm 3mm:a dele principia sognuu
qual" nona. social ha de sandiu l lar_
lita "No pus' peni aar
ds _ ser -1SP IIII/1 Fr/P/1/1 de re pulsió gairrba física. en l'innoble desordre que. cap a 180 a
troba va en el barri Lla II. unan
les ressonants grillaries ife 7-ala prarrilian les bombos del pobre Emite Just ifii ant lo
tes les faridas qme velen portar
a l'al:itrio an ale fels i en el pansament, lit baila joro: francaSOS instruitts i ale quals
rana ha via 'nitrar prohiliit
semblante baixos tares, que
reien ti nf trovar la g eneras lt st
i la ferrnesa de flor
da llar
Itaria . s va acallar. va traban:Ir. Va salvar de Iria baixaa 414,,
s-:ssF'tctí lis 111 . , roS fratIrOgeg.
Im de rnAe de Irania ami*
A g al davant de la literatura da!
san Minas. Ha anrinet la lb-tizna francesa. firant et que fil
baria de mAs dorador mi el ranondirismo i en el eanholterne:
tia timmt innrenthaablas /fainotare. 1 as a la fanf da tote" las
Enriara nat , ha
Mirra vivos.
restatirat sl patriotissnr entre
eis intellertuals: ha (terina. donaeioneeme
novn.
nard
franeäe. No hi ha 'mu g a gran
servil
i anymblit;
que no hagi
ha dorat a la sera Apnr a al
do la grandaan.
ala eta/Intimista nn P/1 n/-e-ref./N.
AH /0n. elS 1/r/IS preettgte nio
irr: dobl e, AS
p oden reta
aixt rom vol que, erd l ateliqui, en
aquesta part inalienable on
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PRONITZICIO 11E LITUANIA
Entre la

noblesa lituana hi

hagué un element que me.reix

atenció pel paper important
que ha jugat en l'evolució cultural de Lituana. La noblesa
dita "petita" diferia mdlt de la
totalitat deis nobles. La seva
situació material no podia comparar-se amb la deis propietaris de vastas hisendee agrícoles. La noblesa "patita" tenia
possessions modestos que de
regados no eren pire mes
grane que 'les dels pagesos rics
d'avui. Molt sovint, els nobles
"petits" no podien, per ratos
de pobresa, seguir vivint com
llurs pares i nuseaven el pa
en les finques dels gratis hisendats, on ocuparen !loes de

directors täenies, secretaris, eteätera.
Aquesta situació singular
tingue molla influència en la
manera que la noblesa "petita"
ha reaccionar a les alfil/anejes
de la cultura polonesa. D'una
banda les ambicione de nasse
l'empenyien cap a tia cultura
polonesa. l'assimilacid de la

qual Ii comunicava aparibneies

d'un aristoeratisme tan enveja-file per aquest noble noble.
D'altra part, la seva manera de
viure el posava constantment
en contacte directa amb els
camperols. els més fidels servadors de la cultura lituana.
D'aqui ve que la noblesa "notita" adoptes enterament l'idioma polonäs, servint-se'n amb
eert orgullo. ennvenauda que
d'aquesta manera demostrava
el seu origen noble. Perd aquesta polonitzaeid no li ha arribat a les entranyes f avni.
sovint. l'idioma polonäs per a
ella no es eludo un delire de tra(lid'''. un luxe Iiistärie. un record del seu origen social. En
ele casos que la sera vida no
l'obliga a aprendre el polonès
per a ras quotidiä, almenys
aprèn les operacions poloneeees
de la qual cosa de vegades en
porvanen malentesos veritablement irreverents i humoristics per la seva manca de mala
intenció. En una finca hi havia
un erial la mare del qual perlamia a la noblesa "petita".
El erial gairebe no sabia palon'es, però, l'origen de la seva
mare Ii baria imposat el deure
d'aprendre, almenys, de !tesar
en polonAs. I aixt. Sosse honre
esment de la significació exacta de les seves paraules, él pa.
bre borne, resava d'aquesta manera: "Creo en Den. Par tot
porteras. "traidor" del rel i de
la terra".
Per be que aquest cas sigui
un exemple extremat, as. na
obstant. una prova de la superficialitat que caraeteritza la
polonitzaci6 de la noblesa "petita". I en efecte: l'idioma paInns per a olla no do sin(' una
pura fórmula. El contingul As
Ilitua. El contacte seguit
questa elasse social ami.) la
massa dels ramparols, no li ha
parmes d'allunyar-se gaire del
Opus 1ituä calls. En la soya
ànima hi trobern pregonament
arrapades les arrels de les tradirions elnografiqu es lanares.
I potser no estem illuny de la
veritat en pretendre que les
arrastras, lest superstirlons i o1s
enstunis dr la Lituania antiga,
PA conserven encara en l'esperit de la nohl e sa "petila" omb
la mateixa obstinarte, que en
l'esperit del pagas lita.
Ea poblad(' ~perola era a
--•-marra al geni. més que no
Ira nimia que no ha triat mai
per ell o s n1fIlPiC P S. Sin . n par fa .
F' que la sera :mima hi Irabava.ina t 's aquí. final/non!. linos
paraules de J. M. Pian.
sobr a Malicien Barras:
"Ilmnanti e per ln ga y a inedia
/mala, maditatira lirisma
nialaltia del son crit exaltan!,
aia (remall a quo t'amarlo/tan
contra la mahlt in i ¡Ninfea les
inelinnel o n e iii ilust seca lo.
Annlieta. enm Standhal. unlitza la ronrentrarld per pronarnr-se n In vida nativa:
dit19 bits ciii eambln voler-se'n
allunva per trust (le l'infol•lerlunlisme.
El dobla jala intallralual 1 artdenlItzant f realista (in
Darse . . ha doseormertat de vognae(s eran la I lob> virtud dist
do la
esolvent i
•
FrançaEns sernhla mAe .notsrtunn.
entli un homarintSre a N'Insten
dasta p araga l . la reprnelorri ó da.
quedes laridee perrolle g de ro..
m'Antara fi na Eanunalnató eixuta
de les dates I ele tatas,
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Moldeó D. Carlos

Lituänia (com en els altres
paisos) Velement social que
conservava en l'estat mes pur
la individualitat etnogràfica
la nació.: El campero l vivia en
condicione que li permetien
d'escapar a les in fl uencies culturals que venten de fora. El
camperol era "glena •adseriptus" i la seva siluació social
s'assemblava .-molt a reaclarilud. No tenia llibertat de decidir els sena propis :tetes ni
tan sols Ilibertat sie canviar
'loe de restflähicia. Les se%es
relacione amb el "man" no
anaven mes enllà del terme de
la sera parròquia. L'aillantent
era complot. Ni tan sols el sonlacte amb la noblesa. les terres de la qual _el campare lan
rara duranl Iota la seva vida.
podien treure'l d'aquest atilament. Perquè la noblesa despres d'haver eueumbi t a la poInnitla g ie era por al camperol
un element cultural estrany. El
proees de la transfussid de les
conquestes culturals, de la
transfusiO que des de lee olasses socials stiperiers a les que
estan en el fono mes baja,
pocha donar - se en aquest cas.
El camperof no podia 1 / sed/lana
les valore culturals de la nobloca perque no eren eontinuacid de la sera pròpia aullara
primitiva. sitia ernanacid d'una
cultura estrangera.
En aquestes condicione era
natural que el pagäs manttngues intactes les eararteristiques de la rasen i IPS tradicions
4iP la cultura nacional. 4 a (l i s:
de la cultura pagana. Aquí
notar un fet d'una enorme importancia cultural. El proces
la cristianilzacid de Lituänia
penetra lambe en la pagesia.
El pagas 'titila d'aval As. segurament. mes catòlic que el de
lee narione mes addietes a l ' esFelésia romanaaas• aaslant. entre al aeti•aMffliatitVIraaill--t
les antigues expressions de la
seva anima existeix una connexió intima. Una llana de conti nuitat. da/vol/ l e/6 interna. d'assimilaria lenta. profunda, essenda!, uneix els uns ala all re".
En ele costurne actuals del
campero! titila. en les seres
ereences, en la seva nuistien i
en la sera poesia. en el sen
enneepte del be i de la t'Aneen,
lii viu encara la sena anfig.a
anima pagana. Es que el ramperol tinta sabe portar a termo
una obra extremadainent dificil, una obra que no saborea
afrontar lea classes anrials superiors: per una labor inaonsriant, realitzada en el progen del sets asser. por la mägica creadora de l'anima popular. el carnperol tfihuià sahe
conciliar el cristianisme polons amh el paganismo nacional, sabe soldar aquests dos
Mermada heterogenis.
unir-los P/1 una fusil,. en tina
sintesi organiea i vital.
Tecleo Palpar

La Política
CONTR.4 N'EMILIA IGLE,
SIAS... PER UN ARTICLE
PERIODISTIC.
E: dega dels jut jats d'acinesia tinto
ha reina tot exhort telegrafie del de
I nao perqu., CO erc”gui declaracia a
fr.r-dipu l at senyor Entilia Iglesias. autor dan Miele buera en un diari ,r0riese que el fiscal ta denun ciar per
ransidenzr-lo injuriós per a les auto-

ritats.
L'exIort ha estat renh's a Madrid,
ara resideix e: Processat.
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L.4 PRESO
DEL SENYOR CARRASCO
La familia del nostre estima arnic
que sofreix presa al Penal de Burgos.
ens prrga que f-en pres . nt a tots
amirAi o to f s els que s'hatt in.L•r,..ssat
pe( pres. tograintent que sera' ', per
les tnostres d'afecte que ha rchut d'eafil que entra a romplir la condetnna.
Anth malt linter?s, Preguen a tots
que s'abstinguin en absolut de qu., Isevol gestió a favor del senyar Carrase°.
NOTAR! PROCESSAT
LIrran, a "El Pla Ra. -. e" que
ha estat prnertisat ter lautnritat militar el matari dc Figneres sen:,er
Dalí.
Coon As recordara. el scayor
té presen t ada un a den:onda judicial
contra rcx-goti mioder civil de Girona

Dissabte passat el pintor D. Caries
inaugura a la sala de "El Camarin"
una exposició composta d'una trentena
de teles, els temes de les quals, com
de cosium, són paismtges i flors.
Rennt sagita amb viu interes les etapas de la carrera ci'aquest artista tan
prodigiosamcnt dotas, i en ceda d'elles,
en cada una de les sa yas exhibicions
intEviduals. particularment en les deis
últims anys. per damas de les qualitats essencials cc la sera pintura, d'aquelles qualitats que constitueixen la
maidula de la seva personalitat, hem
pogut observar-hi els senyals eviderns
d'una Pulsa interior, d'una ebullició espiritual constant. sostinguda amb la
aialla als Paris. En Caries és
deisque la processó els va per dintre,
que es prenan el pías continuament
sense fer-ne p/at clarant de ningú i
que saben trioiniar dels seus aimonis
familiars sense recarrer a abjuracions
espectaculars ni pcnitancies teatrals.
La facilitat rallas-madera seguramcnt ha estat el scu pitjo trencatrilla Pera ha sabut recluir aquest dimoniet traidnr que tan males passades
jura a molts artistas: ha sabut domarlo i (Esa/pialar-lo i d'alió que per:nava
d'anarli segant rherba sota els pesa,
etilleminint-In amb èxits facils. alta
fet el distintiu mis atraient. MES viu
de la sera proeucció. Als seus paisatges d'abans la. meravellosa agilitar
d'execusió els comunicara un calor.
una simpatia. una gracia tan natural
que un han' es renclia perdut el dalit
d'entaular altres comprovacions. Eren
coses irresistiblement boniques.
Pera en les obres d'ara el bé supera el banic Ja facilitas hi és instrument preciós. però rin tiranitza ni
arrossega. Toses conserven certament,
el to elegant. la riracitat comunicativa. l'opulencia de color d'abans. parca
en conjunt han adquirit una amplitud,
una vehemència severa. una graviaesa
que no haviem vist mai en lea obres
d'En Cartas. La parleria mundana que
cascavellejava ea multes obres anterior' s'ha tornas veritable eloqüència i
rendiastrada habilitat sha convertit en
.4,abutt4ireeia d'expreesi& Eis peisetges
d'En Garles han adquirit un sentit
dramatie ple de noblesa que no tenien.
En aqueust aspecte les obres mis
significativas, al nostre entendre, san:
"La Pons del Faig". "Les cases blanques". "Els prats veras" i "Tarda de
setembre". En l'exposici6 de rany passat ja s'hi descobria un afany estructuralista un propasit &comandó. D'aquella baralla amb el temperament
prnfuniamatt sensual. daquell contra. vapor que semblava voler-se imposar
rartista en resultava un cert encongiment. Pera la lliçó d'aquellas dic/plisen
no ha estat en va. Avui abandonant-se
sense reserves al SPI1 temperament,
obeint a rimperatiu de la sera perso/salitas ha obtingut resultats excellents.
En Ilanaar-se de cap. en una mena (le
reaccia biológica a la mar on temia
naufragar, sha trobat mas a/TO de les
seres aptitua's. posseit d'una fatiga mes
eficaç i d'una agilitat mas intelligent.
1 heu's aci que en aquestes teles. els
elements del paisatge es destrien amb
una energia plena d'espontancitat. Eis
arbres superpasats, les estructures
dels quals almas quedaven ofegades per
la brillantesa coloristica, ara s'individualitzen i dialoguen ben distints en
la rumorosa soladas ads campe; els
termes es precisen i reculen arnb finas
gradacions, les construccions presea el
valor i el tn que els pertoca i aquells
verds de Ice masses de fullatgea,
aquells verds que sembla que per les
renca cls corre un blau mistadas que
els (lana una suntuositat magrafica.
concerten cm una polifonia au i ro-flora. La mitaria as rica, i. la factura
vivaç com sempre. e p5st..4.,:- niCs
mai. té una vehemancia dramatiza que
denuncia fa passia amb que l'artista
san apoderat del tenia.
El matrix pixtriem (ir dele paisatges restants i especialment naiauell
petit, cl secan de la primera sala. natrae. a resauerra tinza de catalaaa
q ua as una meravella dc proiimaitat,
nIe nitidesa i qua nosaltres considetem
l'obra mas feliç de rexposicia
En la interpretacai dr les flor; En
Carlos SeCtIt'iX CSSent el Colorista perspicaz i el tacnic insuperable de sernpre. De la colleccia sahresurten unca
mases de la drata (le la 'sala gran cap
al red, i unes altres de davant par danaht que com el bodaga que tenen la
vora demostren Santeras que En Caries
sent per l'art tau salada/cid gracias r'Ie
Matiase. amb la sensihilitat del qual té
C. O.
una certa afinitat.

LA q

T110 A EUROPA

El 1R e t chataa, en a lelara 1 se.
gofa lectura, ha aPrOvat la pet'olé de plena pcdors del nou
oanoellor.
M. Peinaré. havent fit qbea.
116 4. gablnet l'apremió per
la Mera del propote de re.
forma electoral, ho ha acenseg lit t per Ult vote eentra 127.
senyor

44* llenada drequem dlbada IN reniegoö
al wat
ormummunenummumate

UNA REVISTA
.La revista literäria o art t stica, la revista d'idees, la revista rientlfica que a t o le els pas-

.

aos mitjanament aesencolliate
és instrunient de treball de la
major utilitat, tant si es considera aquesta utilitat des del
punt de vista de la nutricia inkilt: Muta ) dele nacionals com
des del punt de vista de l'expansid universal. la revista que
qualifica i honora un poble, tuna
cultura, aixt, Co cosa encara in_
explotada a rasa riostra.
Tenirn, certament. la rovIsia
" Ibérica" i eIs "Quat l ents d ' Estutti". aquella editada en uniste1111 i de no massa bou gust tipografita, aquesta, una perfecta
revista d'idees. Tenim tambe,
noble esfora" 41r la l'asa 'rh s -i .
reta, qua no araba mal da 1)19mi _
(I ra forma Wanda i efic ient,
:iguana no api reviata Mensual d'art. titulada "Museurn".
tan int e rmitent que. a borre
d'ora. mes' que mensual os
anua!. Tenim la mirara mes noble empresa d'En Lapez Picea
"Lata Ravista”. Hi ha a Calalunya ultra apreste qual ro hell o
exemp. lcs. una bona quanlital
de publiaarions pariarliquaa.
reme raantifiara, òrgans dels
enginyers. dele malgas dais far_
macaut te s. deis arquitectas. re_
'delates zairelas sempre de sima
phi dinulutecuó editoras de passatemps. de traufncrions. de roa_
refala, i damas, raeull a mana
besadas i facinerosas, roviates
que anvinl sam rompnginades
par torna editadas a base s'anuncia. revietes-prosp ee te lee
nuals nido conve oblidar que fu_
Aquí a Catalunya, donas. aola

(manden aquello (-platee primers

exemplars de revista. i d'enea
grades. La revista d'art ")111seum", ultra por eatalana
exa g eradament intermitont,
ramploix al çelt of iei en tant que
revista. La revista literaria titvtulacl a "La Revista". no solament és insuncianf par enquiu n ei-hnntr earria erfttea. sino que. mal dotada mal equipada das del alud de viola erenhmir. no podent pa g ar els mas
ginale lampar ele pot salacrinnar ni variar . La racista "Ibi'rica" lamba asanaaament cata la p a gravita mes aviat en 'Ihr hita de las rrviatra-prnapacla
divuli do lee puhlicarion g
garia. qua no ras en la de Ira
publiCaelonS sie varitabla
tisana pernalitat ciennfiaa.
fecta da revista sol". trnha
represar/ tal. en la ri ostra torra,
pele "Ouadarna frEsteti". cartata d'idaaa. Enriara. els "Quaeterno d'Estudi" . trimestrals.
pata formal i do miquas
nn aan pas aptas por arnflir ola
treta/11 g rnassa axtrnsos par
manera uno çi sir ras g e . 13 VO1
donar acollida. aquesfs llares
textoe s'han Re repartir antro
divar g ns núm. /Te de la revista,
(‚asta t r amen? a tras ameno de
dietanria d'el saaiire. co qua
gaireha nava Iota l'aficacia al
treball ni x f reborinat.
Oi TEII`S, la parferci , t dala
"Quaderns d'Estudi" sal isfa
tan sol ': una part ' de lee nostree
nefessitate intellectuals no pot
servir per manifestar nombroara nitres ;u ivitats de la intellertuatitat (catalana. ultra lée
que hahiftia 'airad ele "(Madre/t e" 501011 tratilar. per manara eme mollea t'osas magan
s'a dosas n hé masaa arfar/goa
por anquihir-les al diari o en la
patita revieta. quedan
nonnal e s por iI tutihlic, PiN01.qur , nen a l'Instar. montes per
n1 m'edil i ntel • lattnal do la 1' al:41414Iva achina Anya ostrera tenia linlelle'he cal ala una toa
diftiaia: abundaran . mas o
rnenvs artificinsamant, ola ar•
gan s sic difusiA aeniritunt catalana para a In fi abundaran
maa qua ave. Aixia, dones. na
anairia d'assar.
Convindria (roas' les revistas
tonnografiquas qua san i n ertepeneablee 1 crearles amb vida
prapia. o hA riVabplanl l'oarrea
d'araia da 'll.a nwon" i dala
"(Madama d'Falisdi". narferoin
flan i realanilaar "D'Anea" i
"Musaurn".
!O c a. As alar, sembla mes
(hall de dir que no pne de fon.
perie. probabloment in As nas
una asnal-ea:1 impaaaiblo• L'Erli.
torio! Catalana. tan ben -enciar
tila da , podrin roa ni' lii
riänein. el material i t ' ordenaKlit M'in 1 l'Instile d'Estilsis Calalans poiien a p ortar-hl (1
i al tumnact:
aquost •0roit çfue professors (1,
la grambtira entablan (pie ara
e l esta mobilltzanf, ainf amh
premen podrIan aportar-hl ta
erepaganda, que ee fonament
de l'exil.
raldria poder comptar aviat

amb els quatre, cine o 'sis mit
adherente segura i suficients
p o r poder Ranear una gruixuda revis t a mensual d'idees, una
altra d'art i arqueologia u una
tu -reina de ciencias que pogues_
eta acollir lobs aqueas treballa
d'invest igaria, de reeopilació,
rrespeculaciA netainent origines'. els guate, per la fluir extensió o per nitras raons. na
poden formar un ilihuusc n hi nn
eón p ropig per al diari o la revista restrin g ida. Cabina peder
pagar apreste treballa, a fi
port eados eatoreinnar 1 tonvin_
dha. en fi poder - Ins fer sebe' 5 irisar par un Comitte de sarape:6 que per la sa y a qualitat
reixes la eonfirmen del pehlie t
dele t'uf ore.
Si aquel l ralativ e ment crescut nombra de eubseriptors no
priguss a AA so r aconseguit. caldria
trobar la manera de suplir-ne
lee falles p e r mitpt cfe enbven-,
rions i assegurar tina i (ultra
font d'ingr as e n s centra Inda
fallior. pela d segur mi la g Mara
da la Mediterrania. »tosta
tasen da porsaverare,: a potser
seria tan erds tran g icianal. fina
al rtmumn! d'arnnSeenir refinarament enmarainl de pompreen.
tm que a les platges de la mar
brava sol ?arribe perverof
eras dr radermaila perseveranca. Rae no hi ha de tan prarfle;
en el terrena, de la rultura, i
an terreny retorta, i rol. anal
la bella i suhstanciosa r e vista.
Qua nosnItras poden) taran nací
n'havem (tonal preu provee.
aquesta dele “Quaderns nFEstmli" la maa ronvirmant.
Tnthoin ene avaren Pe vine.ha taeca int/ledual. Tate ale
patita. miajans i grana pobles.
imasei gan. da lam p a ha. les arriate s indisprnsahlas 1 romnlamanfari p a d'a la flor nof ivitat
inlatlartual. anlamen! ralati t ava
ce troba dan:plasta
ulili g eime instrumente dedica ei, rica i plena de "calde.rilla"
sie duros. ta erb pobrfeeirpa e
hon papar ini ptlag . Cal que aixe,
no persevari ardamirament.
CnnvA que P11 .9 emanaran ti aigt.L
tir desPreiveits i miserables de
heeprelpe.
J. Saca

Full de dietari
L'EXTREM OVENT

El man és ple de miateriosoa sincronismes i de meravelloses cnotradiccions.
Qttan una part, no la mis gran. ni potser la mes caracteristica. del miar, occidental va cap a l 'autac ácia. lluny,
en l'Exirem Orient. hi ha. segans
(nimia. una resalta tendencia al liberalisme. El lapa, després del sacrejament aismie, aembla madur per a la
cancessi6 del sufragi universal
Trobo aquesta naticia en "11 Se,
cel o". (le Mili, sota la signatura te
Ludan," Magrini. (Ca I declarar les
fonts d'informacia parqué han: vtiai
que jumera net i que ens manteniro
dins l'esfera del mis pur objectivisme.
Assegura el signore afagrini que una
feta recent ha acabas de dallar força
a la tendencia liberal de la massa Marina. Cant-la vibrar d'una manera extraardinaria. El dia mateix del teta-atrae-unl ei capita de la gendarmeria
Amakasti. ajudat d'un sergent. va arrestar el conecta anarquista °suca Satral , la seca dona i un noiet de niia
anys Tots tres innen canduits a an
ganara- a aa- i is l'un Carrera - altre
per capita Amakasts Tinas cadavera
aliaren a rama a un pon i foren cobeas
de perlar:.
El &licite va desenbrir- se. Capi t a i
g "reent {oren arrestats i procemats pel
tribunal (le guerra. PI capi ia confesa
al delicte i excitsa la cava feto ea
la seca ama r a la patria i ea la temenea que l'anarquista mames suscitar
dasardres en rhnra difícil del terra.
rncara no ha racaigut sentancia n
altneny, la i gnoro L'opina ; iapeineu.
sabreten l'ardida de la massa rbrera
Ruina part sie a hurgeeia. ha %sigui: els
incidants del m'ates amb una passid
Nosaltres. accidentals Ileugers, pot-s
craiem qua el l'ara a despi: de la
seva patancia. ma a teni, tina eartsibi'itat serni-harbara. Haviem pencat mas.
sa en els senvars que s'II; °briol el
rentra davant una rentrattie : at de familia i en la ermita: que genericameat
hom arrihueix a es races vagues.
Alerta amh les improvisacions!
Si gnan del Sei talle . a, reé g a mas
d'uns artistas exquisits que roben el
cor a a ant pintor de Paris u a mant
dibuixant de Barcelnna, hi ha •una
opini3 repu tar que vib ra en la deien'a
de les >4 ~cecial% de a elvith saciä
europea.
nades eld1101111111

•

Divendres -7 de desembre 11123

a Prre lefT

COMER Ç

FIN

DEL DIA 6 DE DESEMBRE DE i923

COTITZACIONS
Nord. .

Alacall. .
Orenses. .
Careres V.
Piales. .
Autnnantbus

nn, lii Bah ralo
111110 850 ser
6 'al
614 131
b.7.41
18:0
16'
13'10

Obra tia.4
8380 me
5326 5 • f
16 0 .i.* 0 0
6"
61
:.1 SS
6 25 es
OS'
03'
122'
12 2
Sr
• 117'

n ane

"11,

Frases
991550s
Bienes
1.Ires .
Idiures
/Miar.
Mares

30 8116
6,1,
3 0 111•19 63

02

e.
312
57

aran

651'
32 15
"125
115471.
11.7.

Alt reme
045 6 '5:
133 67. 5
536 5 ' 0
161 162
6675 6 ''S
3 dr5
er
.o
954 75 6575
1,.'
1/ '25
31•
1 1'70

Certiden argernmes
Exterior
França
Nosa lork
1.74panya
5111Ssa
Holanda
Italia
Suecla
Portugal

134
3580
3026
38'4
71111a

•

251765

Yokohama

11597
10050
/6655
203

Belgiea
Noruega

Taara 5 deobre. Nova Orleans
/1 1 4 Trinca anterior •
10 30 obertura
. .
90
Mare
S eg 041 telegrama .
55
51aig
Talara • . • • •
963
1uPol
840
Setembro
wat
Octubre
125
Deoenth re 1001

0

FARINES
Forea
Extra toral
corrert lora]. ......
141:00 . 5 extra Camte lla. . . • de
do
Mane a corrent Centella . •
Palta . . . ...... de
.. . ...... .
(Primo en pe s .eles sac de 100 kg.
clamunt carro aq111.)

DESPULLES

de
Número 3
de
Número 4
Serrenes . ...... . de
Te e.eres . . . .... . Ile
1‘!1)11^'US
ae
irreus en v o setes sar de 60 kg'.
damunt carro aq10.)
de
Menú , (l'hin. )
de
s ozonet
de
(Prono en rala quartera 41e 70 litres
senne sr rtarnunt carro aquí.)

CEREALS

Ninrese africS
Moreno Plata. . . . de
Ordi Extremadura I Manna. . de
Civada Extreniadura . . . . de
Clvada roja . ......
l'av es 1.1obregat

70 a 75

" 59
56 1/2 " 57
" 59
56 " 57
41" el

1/2 a 25
23 1/2 a 24
20 " 2/
19 " 20
17 1/0 " 19 I/O

411 " 47
13 I/O" 4
42 " 42
48 » 4I
46 " 47
32 " 33
71/4 59
32 " 33
60 " 63
57 " 50
44 " 474
lIs " 39
42 " 43

AtIBOS
do

de
de
de

DESP LEES n - Yanos
.Farina . •
4311,44ire farinaoses)
.
.
.
• • • •
Escatliat
19 a 19 I/O
MONGETES
I$" 19
Centella. . . .....
13 1/2 " I
Mallorca
Pral
Est rangg•res
. . . . . . .
U rgen

de
de
de
de

4 le
de
Ile
de

CIGRONS
51 a 37 1/2
"
1, 2
Salir
29 t / 2 " 30
all'arnates 44/ 46 de
70 1/2 " (9
Blanes arru g als alfarnates 4s/50 de
27 1/2 " 211
Blanco arrugats alfarnates 52/54 de
id a 17

Imp

ressi ó

Antr. Cola,
Trannatlantica
4%. 6177
a.
5% 9,1 40 16275
6 %. 103. • 12310
Prrell g var.. . . ei
T. Filipine. 4 1/2% 9126
l'abra Costa . • . eco
Sueros 4%. , . . 7V
.'
p staMP.. .
''
Pons 6%. .
Asland 7%. . . .
" pret.. . • •

r
Sarria Barcelona
1910: 16'
orenac VI740 .
Marress Berga.
16 4 14'
5.225, 3370
„.N1714adltioEra,,sp.any....
1 , 111036co.
. 29'
01t4t Girona .
. 78'
Nlandara . .
C. Ferros. 1 Trans. T 16'
22'
Canal Ebre . .
. 24'52,
Vulena Alcoy.

" 7%. . . .
Re g . de l'Ebre 4%.
F. d'Obres 4 9/0%.
5%_ .
C. Cod I Aut. 5%.
Unid Vidriera 5%.
slemens 5%. . .
Carro. Berra 4 1/2
lons. Naval 5 16. .
" Bons. A%
A, 1 M'arito A 7%.
a
B 7%.
" A 1 B 7%.
rOn g . I pvs.
U. E. P. fan. 5 3/4.
4 3/1.
9t. li. de Reet
.7. G. rala/nos 6%.
Cases Baratee, 0%.
Mines del Rif 6%.
6% ,
T. Fran. Esp. 7%.

a 100
6'.
65
63 " 64
t7,0 " ( 1
‚75
"

50 a 52 .
74
2Ib
" 16
125 a 120
107 " 10a
101 " 105
al) " 911
102 " 103

12).

10150
65'
43'
94'
er
11325
81-

FERROCARR1151.1115'
TRAMVIES

AIGUA, GAS I ELECTRICITAT

69.
Cata2ana DE0/
•
F pf. 5%. 97'
a.
70115
F pf. 15%., 79'
.1 lar
Barcelonesa .
Metal/mar. Ebre. 97'
L'Elecirtritat Sub. 4 06'
Forc.es 51o/r”lusi).
" P .• 80.
Conos. Elertriques. 02.3a
Alglles Barna. o. . 116-25 116'
" dferldes.' 4 a
1 3134
0 ya.
C. H. A. Elect. A. z,3
B :,100.
C. FlUld Elbetele G

N*

0730

94'55
,034
9520
91141
85'
84'
10J
68'
84'
85'
5156

GARROFES
,.1Nogiprera1Vinar(e
r1,1.1

do
de

40 a 13
39 a 40
39 " 40
27 "
al
39
31 " 30
343 " 39

do
de
de
de

8a9
7 " 7 1/1
5 1/2 "
4 1/2 " 3

de
¡Negra 1 41 5 10110
'NPgra MatarPra .. .... dr
41e
Ne gra Eiviona
Malinta a . . . . ... . de
. . ••
1 Neera nova Castelle)
, p ,en s en ralo 42 kg. seitse sao da/11011! carro arlo).)

FARRATGES

Altalo prIm p r
41 7815 sogona
Palla Ilargneta
alba duta
FrIlla d'ollvera
13 repadella. .
(Pren , III pronete
can o aquf.

1

Boina remolatxa, estrangera. . da
Polpa romolatta• pato. . . . de
Turt6 de r0r0
de
4 (arnia Illnosa. . . . . . . de
( p le)o per /00 Me, amb sac da11111111 p arro aqui.)

3 9 9 49
SO " 20
26 1/2 27
33 " 34

VAGONS ARRIBATS

ESTACIO N. 8. A.
15 414 4 bl:,l 1 do l'afina; I de civada: I d'ordi.

a 122

115 " 116

110 " 112

89

..
(II k g . namunt

ESTACIO DEL NORD

,9 (le 11101;

de ruina; 1 d'ordi.

OR

la Societat

"Nestle"

Contra remesa de 25 etI-.
queles de les que van enganzades en el pot de la
Ferina Lacteada Nest16. es
regalarà una preciosa nine
i un bón numerat per al
sorteig d'una nina de gran
temany. Agliest sorteig s'efectuarä entre cada cent
participante.
Lea etiqueten poden
presentar-8e a lee «kiries
de la SOCIETAT NELTLIL
Oranvia Eayetana, 41, Bar.

kaer 100
AnU,s.
Unces, 145 per loo.
4 1 2 duros, 145 per 700.
/ duro, 145 per loo.
Isabel, 148 pm' Ion.
Francs, 145 per nao.

Banquera
Bitilete
Francescas, 4 1 . 30 per loo.
OAnglesoS, 33 .40 pessetes.
Italiano, 33' 20 per In°.
Belgues, 35 . 50 per /no.
Suissos, 13325 per Mo.
Portuguesos. 0 . 25 pessetes.
Aun' riacs, 05125 per loo„
Holandesos. 2'75 pessetes.
Suecia, 1'85 pessetes.
Noruega. 1 pesseta.
Dinamarca, 115 peasette.
Romania, 03 "20 per 100.
Turquia. 3 pessetes.
Estats Units, 763 pessetes
Canadä, 745 pessetes.
Argentins, 233 pessetes.
Uruguais, 5'50 pessetes.
Xilens, 075 pessetes.
Brasilers. o'6o pessetes.
Boliviana 115 peseatats.
Peruana. 2•5 Mutes.

Patagnaia. 010 ~tea.
hposeset. 2180 peores•
Algerins. 4030 pasees.

peuctea.
Egipte,
Filipiace, j'e momee.

Lliures, 3680 pessetes.
Dedlars, 7'55 pcssetes.
Cuba. 7'50 pessetes.

Mexic3 nou, 148 per too.
Vencsuela, 144 per 1 00.
Mares, iflo per ion.

Fills

1

fiener

Mare

Maui

34 50
34, 5
3276

24'75
3115
5514

-0 8

'410
3"04
34'43

1500
1964
1553

1960
1961
1995

/7'0
1951
1575

1999

35 00
.6 26

Orla

781

esa

161

1925

g F. Mas sarda

SENVORA
Nitren adquirir per 2350
pessetes rúltim model
sabata de sarolina, cosit,
que cotas a reclain s'ha po-

sa' a

! liares i CA S.. ea Cta.
BANCA, CANVI. VALORO
Rambla del Centre, núm.
Tettiobe 6220-62111. A.

la

venda a la casa

Raspall. Portaferrlesa, 13.
cop venuls PIS parells
que a aquesta propaganda
es destinen, es vendran al
soll. preu normal de 30 pessetes.

hita - Can; - lalsrs - Coses

20, Rambla del Centre, 20
Telélon 1430 A.

ACCIONS VARIES
Antr.

229'r'
8'
C. Grl. Unan*
a.
F 2.. 200'
C. Tranatlantica
O.
1017
a
P. me
Canal Urirell. .,13'5l
La Maquinista . . 76'
F o rmo: a Indusirlal. 136'
Hiriro. de lo-toro. .
Sucrere del Segre O
Oral. Telefons O .
P
C. PenInsular O.
"P.
F6'5411
d'Obres I COns 150'
Unt0 Resinera .
.
Asland. .
U. Metallürdl
ell O.
73'51
Surreres
P.
"
PrOpletarlS. 54:3
1141110. Arrrleoles. .
441,
11105 Vidriera A.
B. . 70.
"
ColieS I Autos N. 30.
B. 911
todos. Electrira.. 97`
Cono1 pav. A B C D 55'
H. 55'
kinomnions S. A. 85'
tlIspano-5u1ssa .
139.5

SONSA DE PARIS

ACCIONS VARIES

Cort,

24'13

24'62

35'

‘ntr...ort.
Indos. Alroholera . 73.
m propletat . 30.
Foent
c. Transtneatt. . . 53,
9. A. Alonegat. . .
S. A. Dallan/. . . ley
Catalana C. I Nav. SI
11130'
/Ampara
. . .
Salat 0
. .
61'
Toras frr. I cono. 67,
Manta. StirO . . . 104:
A.
110.
Astillero Tarrag.
B. 72.
73
Hotel Rltz. . .
Carburs rnetallics .
La Bohemia A. • 110.
B. . 9,y
B. • gr
C. • y
S. A. Cros.
. • 15fr

MINES I CARBONS
Carbonfferes. . .
Bulleres . . • .
M. i sondelgs O. .
" P. .
Carbono elèctric
51Ines del lilf .
Carbons Berga O .
P.
S. Carbonera
P. .
II
0

02_a

II. Minora. . . •
Ceneral de Carbono'
Unió Minera . . •

A.

Pertaferrisse, 13
BASPAL BAR
CELONA

Pao Bricall i Creo
A(gent de Ceeel 1 Sena
PINA de Santa Anca. 15, 2.08 , 1.9
Apartal 8 1 8

DEIS NI VE

/03 a 105
90, • 99
" SO
100 " 140

general:

Torra germans

35 10

20101
190'
5'

s•

255
so
100*
173'
1211'
150:
41:
50'

Antr.

Inerlor ese • • •
Exerior 4%. . .
311 53 313.
Banc Espanvol .
550
Sr. Alarant. .
522'
Ac. 511294115055
"
0113.
t.. 275
Gin. " 2.• 2135
Ob , . Caroro. var.. 353
Accions Non. • . 670 776
1.• 710
"
"
Painplona 1.. . .
. 748'59
Barcelona 1..
Tse
!unirles 1.•
2.. , • T23 50
1.1
Tallar. Filip. .
28'10
Iliollnto . . .
54
Renta franc. 3%
7126
"
" 5%
nr.
Nord 2.. serle

nrso

. 740
"5..
55J
llenos . .
ser
Asomes 3.• .
635
Prlorat . .
72t'
p
lona
esp.
703'
Pam
7/1
ValPnria Une(
/91'50
Alacant
78,
3.•
SO/
aceid
19/
Cordones . .
AndaltinOs 1. • ver 81
,,552
" 1917 3% 11'2
24320
Badajoz . . .
cea. Ar gent . • . 26e* 158'

D.1 97

irdhir.
Desanimat en absolut ton el nostre mercal ,..11 la sessi
ereieal ('('VIO,, Ii 11/4 27.0110 bitios ja entrades en els ports del litoral mediterra, esMoresc.-Segons dados, ri
portador d'unPA tres mil Iones, quedara PO/Perla
perant-Se que amb l'arribada propera del vaixoll
p l ea S d'una pula. ear no hi haurh la eompeliMcia
tat del tonellalge on1cat amb riret reduit. Poden allavors 110
ij ar . Ai N Ó supo.
d . ilitreS embarcades, que si h n-• 56 11 alustailes. Irigaran tnol I a arribar, i s! in comprades a preu inolt
sant, naturalment que no ros P o s s ib le I la B rololl g ael ö d' e la mil. n' As mnrese amis dret retlitit, per al qual vas serien desateses les gestiono que per a aquost fi P911111 fent els nos 1 rPei corealistes.
Eslä enealmada la venda d'aquest artiele, i es per nix,b que els fahricatils, davant Ilurs rxistiineies,
Despulles.
van rehnivanl rtls prens.
Farines. - Tande% sfin de raiguts Pl, preus de leo faci es, i el que manea són compradors avui d'aquOst article.
‘ol dir qur no os mira el prou; la qiiestid consisleix
Blats. --Pora dornanda 1 m olla uferta rti fofos; les etass es.
en anar col-luan t els vagons a rrihnt-,

Obsequi de

3525

•

Illaurs arrugats alfarnates 90/60 01.
60/69 da
1111anes arrúgala .alfarnates
. . . . . de
Pelote' • • •
de
Llontles
GII1XPS ...... . . . de
(Prens en possotes In0 kg. ame, sac
damunt carro &Mi.)

90
sie

te Cort.
A51m
ar
55.

Sane do Vllannva
ene sn er d'10.EC.DaRt ani7ny a
Cread 1 Dorks.

LLOTJA

LLEGUMS
Boulba
Especial
Selerze
Mati 31
10• 11-11orh O
Treurat

ACCIONS

Antr. Cort.
E'
C. Fluir) Elet. 6%.' 74'
ra"
,... Mal/ Eles. 6%. rt
Manresana 5% . . 113'76
6 %. 94'51
C. Gral , Flirt. A % . '1.

OBLIGACIONS VARIES

7,1 _0

19 a 40
17 " 30
32 " 33

Tanra anterior . •
Obertura . . .
o,•g nn telegrama .
Tema . . . . .

Dp‘ombre

9355
29255

Faves Malo', vellos
de
Faves Extrem. o AndaP pda. . de
41p
Par-un. Ettrem. o AndaInsia.
Favons estrangers . . . .
de
Vores Sagarra
Seres Andalusia
de
VPCPS e,leangeres
de
Veces verdeo.
..... de
Escaiola Andalusia
de
ESral01(1 Marro('
Roraiola lIab a
de
31111 enirang4
dr
Herpo
Trino ....
.
de
(Pretis en pensetes 105 kg. ainb sac
dannuit carro aqui.)

/Me.

NOVA YORK

Nova York

2225

•

BLATS
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FERRO Oft

MUERE

SUBSCRIPCIO PUBLICA
DE 100.000 OBLIGACIONS VALENCIANES NORD
5i
100 ANUAL
La Companyia dels Camins de Ferro del Nord d'Espany a, amb el fi
d'atendre a la malora de les seves línies i serveis, ha emes 300,000 Obligacions Valencianes Nord, 5 i mig per 100 de 500 pessetes nominals cada
tum, amortitzables per sorteigs semestrals, d'acord amb el quadro
estampat en els títols, en un període de vint-i•sis anys, que començarà a
regir el 10 de juny de 1924 i acabarà el 10 de desembre de 19-19, amb cupons trimestrals pagaders en 10 de març, 10 de juny, 10 de setembre i 10
de desembre, vencent el primer el 10 de març de 1924.
L'emissió està garantida per hipoteca especial sobre les línies a Almansa a Valencia i Tarragona, Carcagent a Gandia, Gandia a Denia i Nativa
a Alcoi, i, en general, la subsidiària de les altres línies i altres bens de la
Companyia.
De les 300,000 Obligacions sindicades es posen en circulació 100,000
títols, amb valor nominal de 50.000,000 de pessetes, que han estat presos
en ferm pel Banc Urquijo, Banc de Bilbao, Banc de Biscaia. Banc Espanyol
de Crèdit, Banc Hispano-Colonial i Societat Anònima Arnús Garí, i seran
ofertes al públic a Madrid, Bilbao i Barcelona als establiments esmentats
i Ilurs sucursals i filials, EL DIA 11 DEL PRESENT MES DE DESEMBRE.
Es lliuraran a l'acte del complet pagament de la subscripció els títols
definitius, que seran admesos a la cotització oficial i a la pignoració al
Banc d'Espanya, el mateix que els altres valors de la Companyia.
El preu de subscripció sera de

per 100
o siguin: Ptes, 475 per Obligació
95

Els pagaments s'efectuaran:
Pessetes 50 en fer les demandes.
Pessetes 425 el 18 del present mes de desembre, contra lliurament dels
títols definitius.
No hi haurà prorrateigs: La subscripció es tancarà tan aviat com
quedi coberta.

LLOCS DE SUBSCRIPCIO
•
A BARCELONA
SOCIETAT
ANONIMA
ARNUS GARI
L
HISPANO-COLONIA
BANC
BANC URQUIJO CATALA i SUCURSALS DEL BANC DE BILBAO
I DEL BANC DE BISCAIA.
A MADRID: Banc Urgid». Sano Espanyol de Orddlt I Sucursals del Bario de Bilbao
del Sano de Sisoala.
A BILBAO: Sano de Bilbao, Rano de Biscala I Sano Urgid» Vasoongat, I a nule
a lotes lee places en qua, existalxin suoursals I Nilda d'aquests Banco.

GELATINA

da carn

•

1.„ 11

ment poderós per a persones
delicades. E. IllsrUgnols. Escudellers, 10.

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

u

obet Metgel o
agrereiret
I. de
Raid. de :ea
ecoornica (ni a 1.Naa
J

dele hospital* de Ydrni.
S. Cnniuli

Flors. 4.
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Pirtadred 7 de
AMERICA

L'EXTREM

Venezuela i Mi&
rompen Ilurs reta

fi
cions diplomätiques
Londres, 6. — Slan rebut
eot fries segons les guate les re paliques de Venezuela i de liési,- han romput Hure eelacione
diidornatiques, per haver estal
expulsats de Venezuela una
companyia teatral. integrada us
seva mejor part per /demente
inexicans. — llevas.
GUILI.ETT REELEGIT
PRESIDENT DE LA CAMBRA
NORDAMERICANA
Washington. 6. — El senyor
I lett hastat reele g it prestdut de la Cimbra. — flavas.

16.16

EL GOVERN TURC PREPARA
•
PROJECTE PER CREAR
•
MINISTERI DE MARINA
Angora. 6.—El Govern'té en orepeaciú un projecte per a la creació
dem Ministeri de la Marina. El projede en qüestió serà sotrinlis al Conse'l de Ministres—Has-as.

SOFRIRA UNA DELICA DA OPEFtACIO
Moscou. 8. — Els diaris (buen
Gas
aviat PS prarticara a Lenin
313 la trepanaeid del crani per un
prafessor txreerslavae, el qual
Ii ex i irriarft un tumor al cervell
•

Id

Hayas.

713
752

,

70

INCKDACIO DESMENTIDA
eme. 6. — Es desment la noticia que
liad estar inundada :a vall de Forme..
ta— Hayas.

EL DUC D'AOSTA, MALALT
Ton. 6.— El diari "La Stampa" diu
que el inc d'Aosta estä malalt de neu• menia.—Havas.
NOUS PROBABLES
CARDENALS

10

R-ma. 6 — La "Tribuna" considera
probable l'elevació al cardenalat
monsenyor Carlo Dor.osi. assessor de!
Soni Ofici. i de monsenyor Caccia Daar mieioni. mestre de Cambra del Papa.
qual a l'ensems seria designat par a
raequebibat de Tm{
La "Tribuna" afegeix que creu molt
7 hable ei nemenament de cardenal a
aren de mrinsenyor Galli, protonoteri
•
tistfilic —llevas.

s reprenen els trelaalls d'exn•n•

avació a la Vall dels Reis
1.- Matin" del (timarte dana
o nova que es reprenen les
ittres d'exravarid en ele pelarle
Lougsor. a la Vall 'HA Reis.
a mart de lord Garnavon no ha
frei netivitat a l'afín': les piare de la tomha de Tulanhamen
vial s'obriran. Tot eeth ja
tripera!. O bre r s. frilhgrafs,
neradors einemalogridies.
-

a

dran entrar si no porten a la
:Oran una expressa entorila. lit.
Dar s e l l'interval de repite ato
rt travessat les tombes mite lord
riss des de la mort
u/narvon. han sorgit alguna
retesos descendente, dele, Fanons. ele quals han formulat
ulirialment la injuelteia de te
rofaneei6 de les tombes &le
t'as avantpaseale. Per lal IIP 4102i5nr els seue &rte. ele deselifents dele Faranns han renal
a prern ea tul a tt ¡alioli inn a.
o qiiestül ha estat portada (lava el Govern. La prernsa eziptna es masiva indi g nada elnl
se'ls deixi [rebanar en el sets

Sembra. dones/ probabl e . que
/ella Ilegonela ' que pretén une
esperil &le Faraons PS venia
'm'Os dele se g les es con/pielera. enearregant-er'n ele :ene
-enesnre que han sorna ara
ii-rornment deapri'is do tres mil
res de no donar senyals

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

QUEST NUMERO HA
ASSAT PER LA CEN-

ler Man

L'ACTITUD HOSTIL DELS NACIONALISTES -:- ES
VOTEN PER SEPARAT ELS PARAGRAFS PER
282 CONTRA 79 VOTS
HELFFERICH GOVERNADOR DE LA REICHSBANK -:- SAGNANTS COLLISIONS A LA RUHR
Berlín. 6.—EI Reichstag ha adoptas per separat els parägrafs primer
i segon de la Llei de plens poder'
per
vots contra 79.
Restara, dones, per votar, la totalitat del projecte, però corn sigui que
els nacionalistes volien de totes passedes abandonar el saló de sessions,
sha iniciar una discussió per saber
si la votació definitiva ha d'ajornarse o no per a 'lata ulterior—Hayas.
Berlin, 6.—Ha estar aprovat pel
Reichstag, en primera i segona lectura el projecte de llei concedint
plens poders al canceller senyor
Marx, amb una esmena dels partits
hurgesos que prevé la collaboració
atnb el Govern d'una comissió interfraccional, integrada per 13 mem-

en diferente indrets del país.—
Hayas.

bres.
Els secialistes i els cornunistes han
votat en contra. Aquests presentaren
una movió de desconfianea.—Havas.

Vanne, 6. — Uns quinze mirobret's
sense feina han realitzat davant l'Alcaldia una violent manifestaci
ó, demanant l'augment dels seremos que cobren per atur forçós.
En vista de l'hostil actitud dels manifestants, la policia blava teta foc damunt d'ells, matant-ne set i ferint-ne
una trentera.— Hat as.
NfATTHES NO RECONEIX EL
GOVERN DORTEN I EL
COMBATRA
Dusseldorf. 6. — El senyor Matthes,
en nom de la Lliga Rheno-westfaliana.
la qual corneta mili cine cents mil
adherits, ha dirigir tina carta a l 'Alt
Comissari. senyer Tirard. en la qual
Ii commue que no reconeiX el Govern
presidir per Domen. i micha plena ll ibertat d'acció per combatrel—Havas.

HELFTERICH GOVERNADOR
DE LA REICHSBANK
Berlín, 6.—El Comité Directiu de
la Reichsbank ha proposat com a
governador d'aquests el senyor Helfferich.—Havas.
A LA DIETA PRUSSIANA
DISCURS DEL SENVOR
BRAUN:
Berlín, 6.—En la sessió que ahir
celebra la Dieta prussiana el president del Consell. senyor Brauns, pro
nunciä un discurs. Declarà que el
Gorrero rebutja d'una manera mainfesta tota modificació que intentes del territori prussiä i tota restriceiii deis drets que té Prússia a la
sobirania.
Afirma, que no era cert que el Govern hagués abandonar Rhenänia a
la seva sort. Din que, si bé la constitució de l'actual República permet
la concessió d'un règim autonòmic
a determinades regions, seria perillas de ter-ho en un temps en que
el país estä sota una ocupació
estrangera.
La llalla per al manteniment dels
paisos rhenans dintre dcl quadro del
Reich—acabä afirrnant el senyor
Brauns—ha entrar en una fase decisiva. El Govern prussiä s'oposarà
enèrgicament a tota pro p osició p reconitzant una autonornia, puix no
podem permetre que d'aquesta manera s'atempti a la constitució de la
República i a la unitat alemanya.—

Hayas.
BAVIERA EXIGIRA AL REICH
UNA CONSTITUCIO EN SENTIT FEDERALISTA
Munie, 6.—El senyor Knilling ha
declarar que Baviera sotmetrà molt
aviar noveitnxigències al Reich, relatives a una modificació de la Canosituciú en sentit federalista.—Havas.
ELS GABINETS DE L'IMPERI
QUESTIO
I DE PRUSSIA I LA

SAGNANTS COL.LISIONS DELS
SENSE FEINA I LA POLICIA
SET MORTS 1 NOMBROSOS
FERITS

Paris, 6.—A "L'Echo de París" fli telegrafien de Berlín que
un grup d'obrers sense feina
ataca un 'loe de policia a \Vallen (Rhur). llançant pedres i
engegant tres de revólver contra la policia. Muceta cok/testa. reeultant set manifestante
morts i nombrosos ferits. tres
d'ell s de la pedida. L'avalot
acaba quan es presenta un destarament francés. —

ELS EE. UU. ESTAN DIgP(1_
SATSI A QUE SIGUE CONCEDIDA LA PRIORITAT DE L'EMPRESTIT ALEMANV
Londres 6. — L'Ag.éneia Res' _

ter publica un telegrama de
Washington -en el qual s'asee gura que el delegat americà que
assisteix a títol d'observador a
les scssions -de la Comisshl
Reparacions anunciara a apresta que els EE. 131) . es trnben
flisposals a que sigui concedida
la prioritat a l'emprèstit projectat per Alernanya i per a l'emissi ó del qual aquesta dorna
mira la corresponent antaritzaei.1 a la Comissió de Reparacions.
reementat empasto aseen_
dir a 70 milions de dülare i sembits que la suseripebl de la ti/Pita! d'aquesta quantia serft «ore
tn als capitali g lee rtmericans.-Ilavae.
Washington 6. — Segons una
informaeid autoritzada. Ale sn a
nya realitza gestione proa &I;

o

lee

jede de Mine elicid,
posol cem i Onlii

TRUCCIO JAPONESOS ELS EDIFICIS DE CIMENT ARMAT -:- EL COST DE LA REALITZACIO
DE LES OBRES NECESSARIES -:- LES COMUNICACIONS

do labieel
Paria 6.—En acabar la tambra la
discussió sobre la reforoma electoral,
11. Poincare declara que uneix la seso
sort a la del projecte de reforma electoral. el qual manté en les seves grans
Hines la fot ma actual d'eacrutini.
La Cambra aeiopta el projecte de
Ilei per 44 vots contra 127. -- 1-la-

El problema de la reconstruer16 de les eiutats i nobles destrullo per la catàstrofe eternice
del MPS de setembre darrer, de
— segons el corresponsal de
"Le Temps" a Toquio — a l'ordre del dia. No es tracia solament de reedificar, cal adoptar
mètodes i mitjans de ronstrueci6 me moderns, mut e apropials
ai medi. mds capaços flP reststir noves provee. El Japó, de,
desgraciadament, maese sovint
exposat ale. terratramols perqua
lee anteritale responsables no
en tinguin mira constant.
S'ha as/vibra a la conelusid

vas-

ELS COMENTARIS DEL RESULTAT DE LA VOTACIO
París, 6.—En comentar-se pels passadissos do la Cambra ei resultat de
la votació del projecte de reforma electoral, Topinió general és que amb els
281 vots de majoria obtinguts pel Goven/. queda a bastament contestada la
noticia circulada tendenciosament dient
que el senyor Poincaré havia sofert
una derrota a la Cambra ee Diputats,
anda motiu d'aquest projecte. — Ha-

yas.
UN BUC ATACAT

que la casa japonesa tradicional
no respon. de cap manera. amb
tot i lee coses que han estat diles. a les romficione del medi.
Malgrat de les seres qualitals
estétiques. és, sota el punt de
vista del loe, una eonstruccto
extrereadament perillosa. Feta.
generalment. de parten i de simples tasarme de fusta. As maese
por resistent, i Ira tentada que la
eobreix uts tant pesant que adhlic
P11 l'absència de tota catastrofe eonstiturix seseare un tuse
d'refondrament• .ix ele experts
en la matéria preconitzen. per a
les ha/Uterina s part instare. la .
depri6 (l'un teulat de palastre
ondulat que suportarien les parete reeobertes de rafe. Sota els
trapies, l'apliearbi d'una rapo
do cale a l'interior i duna rapa
er, ca s' o de pinturn a l'exterior.
Fe 0Ni:zafaría de tant en lene
Despeas d'haver relmf /Mes o
tres capes de sale. una eaert
ronstruida afIlme arnh fusta.
resta immunitzada (matra l'incendi. Es rus/testa una primera
indicacid, d'una simpliritat re-

PER UN

ENORME POP
ToI6, 6.—Un bue, Joan Negri,
que treballava en el salvament
dels restes del euirassat "Liberté", fou atacat per un enorme pop, que el posa en perill
de mor!. Havia baixat sola al-,
gua per amarrar una grossa
cadena al vaixell submergit. A
penes activaba de tocar fons,
que un pon es precipita sobre
ell embolicant-lo amb els seus
lentäerils. Ansb grane treballs
Negri pagué desembralmr un
brae i. agafant la fibra Huila
monstre i probableamb
ment hauria estat vençut sind
hagués aconseguit estirar el
senyal d'alarma. Quina seria la
sorpresa dele que el tragueren
de l'a igtta, en veure'l surtir
amb el pop que el tenia tortament arrapat i del qua l costà
mol! lliurar-lo. Un coy/ mort
fou pesat; pesava 15 quilos.
Ni fa moll de teMps que en
un dels departaments del dit
navilis es descubrí un enorme
rongre.—D.
EL NA DE PERSIA I M. MILLE.
RAND ES COMPLIMENTEN
París, 6. — El ea de Pérsia ha visitar el president de la República senyor Mi Irrand,el qual li ha tornat la
visita.—Ilavas.

inoreable.s la ristel ala .reennstruelnrA honran de trnir en
compte.
- Per a les edifiencion g nnte
importants: hotel g , ertgornee.
banques. adminietrarions
mies i privndess. no hi ha cap

rail per no tornar a les ', ore-

truceinne d'e haetimerts d'nerr.
filme, fine a errt punl. han fit
Hure preves durant la ratas--

aliats per a fon un préstee destina l a la compra de productes
alimentaris.
Ele Estafe Units enviaran un
observador a la Comissió d Reinserte/ion:s. el qual no s'opoSara
aquest emprèstit, que s'Ileon_
seguira mitjançant la colla/toca.
rió ale Estats Uni le i a la Gran
Bu/tal/ya de bons dempreses
particulars alemanves. — Ha-

trote. Ele exporte. per?). emiten
que cal guardar-se ll'ass,Pntar
messa nvall ele fonament a, mimunt 'la peden. per tal cono expasen Ved i f vi a esquilar-se
gneis es produrix un moviment
SiSnl j e serin'). Un eilifiei ceneal contrari. damunt fonarnents de pilcdis eurts pera
mimbrosos, resisteix els xnes
per la soya mateixa elastieitat.

'

vas.

Algunes eonstriserions d'aquest
génere han oseillat, pera han
représ tot sepia la erra posiei6 gairebé normal- Fe e ter mis

no saín habitables.. pera no han
augmentat- el desastre en se r rail -se o propagant l'incendi.
Si el pilotis és (Pacer, no ha
(l'As/ser tanrnateix massa enfon.
sal, la sondeen del rimen t armat emprat no ha désser tarnpon excessiva. La entslitet
eirnent ha d'ésser millor que 'la
de l'emprat fine ara. pera no ha
de pasear (T'un cert gran de t•esisféneia. Quan un edifiei
d'una sondeen maese gran, un
sor; violent el /multa. S'esfondra
per l'efecte del set/ propi pee.
La salvari6 dels harris Sept p ntrinnals (fe Toquin la estaf
(legada, en gran part, als liaras
espais. que han impedit el tse
de propagar-sr. D'aeí (pie molts
estiguin resalte a aprofiter-se
d'acinesia phe6 . Segons ele plans
actualment en eetmli. Ire caces
eles? jI ,laponae tormera ,/ nInee
nt errata I g . i PM1111.1 dele hlooe
grans edifieis. ami) earrers emplee per eeparati- In e. Alesthoree.
encara que s'hi ealrf g fiar no hi
haurin fan perill de pm-mecer-se
l'ineendi. II o m mult inlieara
'aneé ele pares. tan /1./sitiables
per raorse d'higiene. A1,211119 ernertx reeomanen la ereaciA,

BERLIN :: EL GOVERN
REICII PRENDRA IMPORTANTS DECISIONS RELACIONADES AMII ELS TERRITORIS OCUPATS
París, 6. — Al "Manis" lli comuniquen de Berltn que una
delegació del Comité Econòmic,
de In qual formava part
Je Colauia. senyor Adenauer,
ha arribat a Berlin per informar el Govern sobre la situaeje) rhenana. El Govern del
importaras
Reich prendrà avui
decisions rellacionades n'oh els
territoris ocupals.—Havas,
MA N IFESTACIONS COMUNIS-

TES
Berlin, 6. — le comunistes
feren algunes manifestacions
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le Cimbre -ipra- eI

Berilo, 6.—EI Gabinet de l'Imperi
ha
d'acord amb el Gabinet prussiä,
decidir que la qüestió de Rhenänia
ha de considerar-se solucionable exclusiva:11cm a base del quadro de
Prússia.
constitució del Reich i de
—Hayas.
DELEGACIO RHENANA A

SURA MILITAR
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mig d'aquests pan". de grane
pisnines de 'Inferid, que constituirien clip/asas d'aigua de reserva per al ces que ele conductes ordinaris es rompessin.
El pla d'e reconstruccié regut a la iniciativa del Municipt
de Toquio, i que resurneix tole
els altres, s'inspira en aquestes
idees. Aquest projecte ha estat
sotmés a l'examen del ministre
de l'Interior.. PreVell una dr eneea (fe dett miliars i mig de yen,
despesa gairebb igual al valor
assegurat dele inmobles i Miss
o objeetes destruïts, i eompren
ele capitole següents: 1 Construeca% i eixamplament deis carmere; 2 Creaci6 de pares nous:
3 Construcció de • -cambie.; 4
Construcció de ferróearrile subterranis.
Maruntishi i Nihonhashi esdevindran els centres de comunicacions de la capital, des dets
quals uns carrera d'una amplada (fe mds de 40 metres sortiran per anar al suburbi. Sola
aquests carrers , el ferrocarrils
sublerranis reuniran els centres
prineipals.
En re, q tue enncerneix els ferrocarrils subterranis (eost 200
milions de yens el pla preven 8
'Mies prineipn Is. D'una !largada
(IP N-Infanta quilametree. eeran
dirighles de Shinagawa cap a
Nimani-Senju eorrespondran
amb cts ferrocarrils de l'Estat
que vollen ele suburbis • de la

capital.
Uns earrers emplee lenes
previa! 1111 minar ole yen). d'una llamarla total 'le prop ce
300 quilòmetres. erran rones
trulte. C.obriran tina superfeie de mis ile 1,200 heetarees
i tindran una nmplada mitjana
ile einqunnta rnetrea. La superficie prevista . per ale 'mere
f rn3t 100 minore fTP
(Alentada a mil heetareee. conaprenent - hi Cli ares existents.
.Per als (anafe (cost 300 milions
de hont ti, el projeele (l'el •
xamplar a eent. metre g el Sumidagaw. PI Konajiceawa i PI
Yokojnklzengrawa. arnb el fi (le
fer-loe antes por al transport;
d'ohrir Sis renal: principale
MeS i reunir-los als eanals
existente. ele omite seran igualsnen t eisamplate. •
Folia del pla (ruinmente!. hora
priejeela un gran iffisenrotliament /le les comunicar/lime subterritnies. ami) una despesa de
cent milions de yen. ami com
la ennetrucebi de ferrocarrils
aeris per una mima de 70 milions lo yen.
En fi. tole aquests treballs.
que taran de Toqui o una capital
a l'aleada ole IPS P:tigATIfie g molern o s. serian fruti Metal s per
redor/06 del pla de reconstruirriA del port. velorat en 72 minan?. de yen. Aquest port gerä
destina( al cornere menor. per
als navilis que fan el romero de
rahnlatge. Tal consfritrei6 d'un
port en :signa profunda, primilivamml projeetat, ha l'azul
d'Asser ifeseartat per raó
ronornie.

SET CANONERS ESTRAN-

GERS A LA RAMA
D'HONG-KONG
DESEMBARC DE TROPES
OCUPACIO DE LA DUANA
Londres, 6.—Cablegrafien d'HongKong a l'Agència Reuter, dient que
¡orces d'infanteria de marina, desembarcades d'un canoner estranger
ancorat davant de Canton i proveides d'ametralladores, semhla que
clan apoderat de la Duana, i que
l'esmentat canciller es tocha actualment ancorat al riu.— Hayas.
Londres, 6. — Nous cablegrama
rebuts 4 1-long Kong diuen que el

i
nostres compradors, car el gn
poguem vendre amb un 30 per
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formar una tiren agrupació
ternarinnal diferent dele socia-,
tat de Nacions.
D'acord amb aqueata impres-:
sid dominant s'ha expressat recentment aixt Don Ferran de
Medina. el qualmanifestä que la
política seguida fins ara per
aqueetes repúbliques sudameri-

canes no els permet, de cap manera, enviar per ara Mur orlanlacht internacioaL orientaci6

que va dirigida cap a les grane
poténeiee esiropeee, les guate
han retal amigues i de vegades
alindes d'acitteStes repAhliquee.
— record'em l'actitud respecte
nessest partir/dar de Franca I
d'Anglaterra — (fee qne fan
proclamada la independanr ia
tate Estafe de Sud América. —
Hayas.
nombre de canoners fondejats al rin
i que han pres part en roperaci6
de dOsemba.re de forres crinfanterfa
de marina. de la mil ja se n'ha donat compre, és el de set.—Havas.

LA BRISA ERRABA COI A

inell
La brisa fresca. deshilada conté
1-13 per cent de nitrogen, o'3 d'anhidrie fosférie i r de potassa. Considerada com a adob. representa, dones,
una valor apreciable per les mami.
riet fertilitzants que porta. Es, peris,
tm adob poc assimilable a causa de
la SCV2 acidesa que s'oposa a la seva
nitrificació rápida.
Per utilitzar la brisa com a adoh
crmvé. per tant, de destruir-tse . racidesa, aproiitant al mateix temps l'ocasió per enriquir-la amb adobe qui m ies,
Reos,

director da l'Estació eno1Ogica de Montpeller, ha indicat la manera de procedir. S'estratifica la brisa
en capes de 20 a as centímetres de
gruix, aveciant aproximadament el
pcs de la ciipa; damunt de cada capa
es reparteix el 2 per cent del seu
Peo de cale, el 4 per cent d'escòries i
el 2 per cent de silla de potassa.
Després per cada 100 quilos de brisa es rega amb 15 litres d'un liquid
que contingui 23 quilos de sulfat
amanic i u quilo de cale.
El munt es va pajant, operant
cada capa de la manera esmentada.
A l'éltim es recebreix amb centimetres de terra. Al cap de pee ternps,
la temperatura s'eleva considerablement en la massa en la qual s'estableix una fermentació molt activa que
es deixa continuar lliurement.
Despeé: de tres setmanes. es talla
transversalment el munt per formarlo de nou un paren de metres més enIln. L'operació té per Afecte de barrejar les diferents capes i de repartir mines, da productes afectas, fent
que la masca resulti trena-Tenia La
fermentada que per time d'aquest
retnenameat es detura, reprén ben
aviat amb una intensitat, per?), um re
menor.
Aquest adob s'empra ett la peonen.cié d'uns tres quilos per cep
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NO tenim cap sucursal en lloc cèntric de la eiutat, per benetleiar
estalviem, acompanyat del que permet importància de la esa;

Ginebra, 6.—En practica; isit
choto el representant de 7Aglosailavas en aquesta capital, per eisbeisme›..
xactitud de colea noticies promesas. .
diaria i d'Espanya, segons les' Inés
diverses Repabliques sudamericanas
pensen retirar - se de la Societat de
Nacions per constituir cm *bloc 1140.
ha pogut comprovar que les andites
noticies sént absoltament inexacto, ;ni&
la respectiva disposició d'ànim de =desuna de les esmentades Repúbliques
envero la Societas de Nacions no ha
sofert cap moCificachn.
Durant la discussió desenrotllada en el
si de la Societat de Nacious, autb IDOtiu de l'afer de Corfú, els representants d'América rel Sud expreataren
llur fidelitat al Pacte.
En els cerdee sudamericans causi desaaraCable impressió cena frase del
president del Censen de ministres d'It àli a, senyor Mussolini, en parlar de
`robles llunyans ignorats, que traeten d'immiseuir-se en els mamares interiors d ' I tàlia.
La impressi6 que sembla dominant als centres sutiamert
cans és la que manca trobjeete
i de ra6 d'Asser aquesta idea
de constituir-se Estpanya. Itälia 1 els estats sudamerlcans,
nn bloc Ball. amb l'objecte de

i4seg
' ole,

b

'
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EL 110 VERN DEL DIRECTOR' MILITAR
A LA PRESIDENCIA S'HA DONAT EL TEXT DEL MISSATGE DELS PRESIDENTS DE LES ENTITATS CATALANES AL REI I EL DE LA RESPOSTA
DEL CAP DEL DIRECTOR! A L'ESMENTAT DOCUMENT
LA GASETA PUBLICA ELS PRIMERS NOMENAMENTS DE DELEGATS
GOVERNATIUS ALS CAPS DE PARTIT
AM-

El Missatge dels presidents
de les entitats catalanes
al Rei
A la Presidéticia han facilitat aran
.1 text dels missatges canviats entre
.1s presidents de les entitats catala: es i el general Primo de Rivera.
El primer (loen/neta. dirigit
diu
-Senyor:
Lliures avui. en apariencia. de bis
mells obstacles que dificultaven, si
impedien. el contacte del poble
mb la reialesa, venim a Vos, co reresentaciä d'innombrables societats
Catalunya. cap de carácter poli..., totes encarnad() de la cultura,
el comen; o de la producció, per tal
renovar substancialment, els de_ les aspiracions i les necessitats
.posades en Ehistóric document
'te els nostres avantpassats van de-ar en les reials mans dcl vosmgust pare, Sa Majestat el Rel
nOs XII.
Des d'aquella memorable audiendel dia ro de mare de l'any 1885.
ínb una persistència i caldeen) ininmovibles. Catalunya, sense desmais. apremis, impaciencies ni clan..icacions, ha vingut proclamant que
:talla una anima. amb el seu verb
ropi: la llengua catalana, que no
. a forastera o exótica. sind espai neta de tota mácula de has. t. 1 que per aisló mereixia i ha. de considerar-se amb tota me, d'honors i respectes.
Encara vio entre nosaltres el grat
i . coret craquells Jocs Florals de
:'aity de la nostra Exposició Uni,ersal. en els quals Sa Majestat la
tOta , la vostra augusta mare, sense
el centre reial. l'uneix ar
iittr simbólica de la nostra poe-ta, retent aixi tribut de respecte,
emr i admiració a la mes perfecta
cada expressiö del nostre idio-

vostre Govern per més de temps el
ases:me la d-ha Concediu-loa aque,..ta
ractes i atencions, scgons sigui nur
tatua. llar carácter, Ilur temperanena tacuil/os i cnergies. Retornen
d'ir fa a les lb/agües i l'unieres espanyoles que no castellanes, perqué aquestes ja ho tenen reconegut,
atenent a la histäria. a la tratlició,
a la !lengua. a les aptitud: de tentasen i retiren com es fa el miracle de
què aquests inotules treballin, prospera es respecta i couvisquin fraternalment en una Espanya rediviva.
Defensors del Ilegal espiritual que
ens deixaren eis nostres avala- pa ssats, hem vingut a pregar a V. M.
que ens doni el neu auxili poderós
per a Ilur conservad(' i impar, i ho
fem. Senyor. descobrint-vos l'amargament de les nostres :mimes, amb
aquella dignitat serena i confiada dea
que esti codee/teta de la justicia de
la seva causa i de l'all criteri del jutjada."

1 eom que el poble eatalä
te Ila seva pròpia idiosit y räS in. cap K n overn ha 1racta 1 n le
modificar-la, puix on atinosla
varietal lti lot 1,111 deis gratis
illractius de la nació espanyola. I per iiixO en vestits,
usos, en costunts, en canties,
halls i poesitía i fins en el verb
papular i familiar, es agradable a bola tíls espanyols i ho
es a 1Tslat, repreaentaill-laa,
veure com Catalunya, a semblanca de cadasonna de IPS alt res regions. aniserva iI seu
tipus i se n'envaix D./al/unen!.
Pedí d'això a volar aixecar una
bandera damunt d'una allra i
cantar i pugnar diäriament la
supla-maciza entre
ellos i a v o ler l'orlar un 1211r, enyainant hostil al sentiment
espanyol, Imi ha una distända
tan nociva que ni en un puta
Demuelen t./que:si Goyern que se

La resposta del cap del
Directori al Missatge

Itealmonl existen, i això es
una cosa /ten greu, no diferent

Figueres. — Josep Banús Fàbregas,
d'artilleria.
Tarragona:
Reus —Salvador Mena Vivero, de
•
cayalleria.
Tortosa.—Joaquim Bonet Roso, d'artilleria.
Els comandants nomenats són:
Balears:
Eivissa.—Manuel Martínez Guillen,
d'artilleria.
Inca.—Joan González Moro, de cavalleria.
Barcelona:
Sant Feliu ee Llobregat. — Ferran
Martin Vidal, d'infanteria.
Granollers. —Joan Ortiz Rivera, d'inianteria.
Vicla—Aatoni Morillo Baldo, de cavalkria.
Vilafranca del Penedès.. — Eduard
Figuera s Bertran, d'infanteria.
Girona:
Olot.—Anto n i Amparo Radua, d'infanteria.
Lima' a :
Balasruer..—Pere Romero del Val,
d'infanteria.
Tarragona:
Montblanch.—Cecili Fernandez Siinén. d'infanteria.
— Antoni Boix Albadalejo,
di f a nieria..

espiriluatilat, que as inadequaLa eunl dada pel geneda oxpressió en aquest casa
ral Printo de tus': 'la es la sepuix resperit as cosa mea antgüent:
pla i súlslii, sinó diferent ideal
"Senyor Francesc Puig i
Alfonso, presiden( de la Soeic- entre una patita porció dels catalans i la resta d'Espanya;
tat Ei hnòuttii'a Bareelonina d'AH/les del Pais, i primer signant però aquesta diferencia está en
l'arrelament
que un ideal fas
en 11111(3
11(4 doeunient
i condnent al des1411ilals catalanes el 30
amor i despres a la liliul a. ha
(le noventhre passat:
assolit miljancant una contiComploix. 0 ( . 1 111'11rP de contesnua predicació anli-e.spanyola,
tar. mi noni de Sa .3Iajestal
unes vegatb s a fatliteitesa i ;Ores
1). g.'. a Et exposittió que en real/din:losa. que ha asscquit a
presentara) tle multes i troalt
la fi encomanar-ae a inb dany
m por! anta socielats de Cataluett una part (le la josentut canya ens luan Iliurat per al se:1
talana amb aren vise de I readaconeixenirld i rasoltit s it) nl stsu
venidor 1 tranquillitat trEspapas per Bareolona 1 . 1 dia 30 de
T'a i (raque:da v,idguda
novemhre.
A ter/miar aivó va el Govern
Sense la (legada eonsideracid
a tes 1 i rsones i a les represen- i per he que no relata cap senvalchien
limeta regional legiiim. ho clubIncions que ostenten,
poques paraules per contestar
tarà (lavan cap consideracid,
ró. per que cal recordar aquest
complidament l'eserit: i agites- .ja que los dues al-legacions foItunyá testimoni a favor de l'inarnentals de l'escrit que con1 es paraules les neeessäcatalà. si Vds mateis, senyor,
testo aún dues inexactituds
eles per doixar consigna( que ni
1904, varen pronunciar a l'Insuna de les gueixes que s'expo- palmitries, ja que la bandera
_ata Agrícola Català de Sant Isidre
sen en rt . smenlat doeumenl. lees expressió (le nacionalitat i
taraules que per eterna recordança
Espanya -Ito es, una i ben deIi estan gravades en marbre? Va- uda cap ftenament. i ni una sola
que
es
conde les aspiraei o n s
finida. i a cap espanyol p ett.
tt dir: -que la 'lengua catalana no
zar
-en
la
realif
sign e n estan per
produir amargura l'exhibiciú de
ena Bengala espanyola? No és el
seva justa mesura.
la bandera única, i respecle a
La itt dels idiomes que tenim a
Per comprovar el que antec'el'idioma, encara que es gratise.spanya? Tant és aixi que jo seré
el
Retal
Ilegir
cal
d'ir. nontAs
sitn eseoltar sense traves ni
el primer de reconèixer-lio, estoo dar •
18
de
selotlibr
le
derret
persecuchms el verb espontatliant-lo, per tal que quan torni aqui
aun
a
demostrad.)
de
la
ror.
i
ni i popular de les cengües
•,-, abre cop pugui entendre'm amb
loleráneia qu a slut usal t, n ra regionals, ltuu s'lla dt . perntelre
- !tres, parlant cona vosaltres." 1
ea Inés tard, el dia 23 d'octubre plicació del mateix. a l'arribada
ei dany i el greuge que a lide SS. AIAL a Barcelona. encara
• oo8, contestant a la salutació
diana coima, a reapanytd. que
la
(le
l'Exposieió
eslava a ia por:
es va dirigir en català l'alcalde
mal curar que cona:aula las,
tutt
ratol
(me
"Exposicit)
Earcelona, dignaren: "Ja lie dit
si gui persegitil i fins esearnit
Internattional
ele!
Moldo":
i
és
altres ocasions que l'amor redde vegades grups que d'aihen ciar que una obra qu e . a
es el rinde que vull estrènyer
vie n'Itan PI una política exequalsevol
altra
o
a
Pareelona.
dia més amb els ineus pobles. i
erab.le explotara passions o ig"pi/ovíllela" ospanyola, es
totmunicar anib ells ein sain
nottänein.
nacional
o
internaearitclor
ami)
les
!lent latent agradoses totes
Eat 110ar la present cohlescional. no den ni ptd, sense
• - nacionals, semblant-me cada
lamió, cree servir la patria i
i grouge /Jets s'oil intetils
fral
preferible l'expressid que conmith ella la sera regit .1 catapatria. ealolar-se T/i 111'011117.1-1r- millor la intimitat ingenua dels
lana, Cree eomplir anth el tuou
se P11 heij ;flirt idioma que l'es- que desitjo sentir prop del
danta/ j prottedir anib 1;t sind.pa nyol.
ritat que correspon a aquests
Consl t _ dones_ que no ha '-t al
,:Iests anhels i propòsits i aquells
moments i a la dignitat dol
perque
ha
el
l'Estat
espantad
,. 'gs d'honorar la nostra llengua,
evitant
hahilitals i
de
proserittre
1
'acht
seguit
iti
exterioritzats tan sincerament, perequivors i assenyalant una
En, de la llen g urt ralatana. sitni
, ue indubtablement vos sortien del
romlinga Innl apuntalada
nia
cine és -un partidism o ealatit PI
. jr. no s'han realitzat, sense que
sentinond genet ?al i verilable
que ha vingo I . tonta a ferri s • osaltres pogueni endevinar quin
Calalunya_ por ttl qual tots
watt .(1-etif• Til litt' ara per de, mbient malefic i hostil ha cteriiiti s la, //trates i lotos alpnejons
bilita! o n)544 min ifilldeneia, per1 regim en el qual sliavien fisernItlen poques a S. M. el rei
seguint l'idioma esnanyol.
les nostres esperances.
(g. D. at.) i ml Govern tino li
climinan1 Ilurs innnifestattions
volem evocar les nostres deha melasen' la seca tomumfianea.
fins arribar a la tlesillusiä
t' out tina t'osa nefasta. atol) evilíala la pitlria
deaernbre de 1923."
&mi perpulici
,ma, que després del canvi polii espPrialistrnt. de la regló cael 13 de setembre tel qual
DIRECTORI REP VISílTS
talana.
• .:tunya ha contemplat ansiosa i
A la Presidencia el matí feu mtisegle
t -legada de normalitat i justicia)
D e s d e fa un quart de
neu.
_eté a ferir-la en el més sensible
( ',revisa wat.' i çiiiiíuhIiii runh
Els generals del Directeri
seva anima, amb la promulgauna eran di,sort nacional' s'a- van rebre diverses y isites.
d'un Retal decret que lantaca
1 . 1 . 7ill'aVa gnHa de P ro El general Cantó visità el g-eneral
els actes oficials l'As consagrat
dit au' que els catalan a laten una
Valtnezula.
espirit tia I i tal diferent que 1;t
l'idioma català i _prohibia
El senyor Senra, el coronel Nou reata tlels e5panyols. No ha POS-'
tant oficial com particular,
la nostra tradicional i gloriosa
aat lt infausta lab o r de (licor- N-Has.
!era.
eiar els sentini e n ts d'unta; i ni- El. PRESIDENT
tres regions, por for t u n a i
''.ercés a aquesta disposició i conDEL DIRECTOR'
al san loolt salid areola ein-' al
• ,ant els nostres sentiments, vennonti. etteara rordialiaaims
En arribtx aguesta tarda a la Pre.a sintlidliea de Catalunya no
sicencia el general Primo de Rivet-a
tre lotos rllos.
pogut hissar aquest dia, Senyor,
Els eoin els
ha manifestat que al miut tu u: pogut
•. , stat de la batidera espanyola per
la
s
la
anar a Palia,. al despatx de C0f.1111n,
anffalusost , els basao s . t
.lar-vos i retre-us, can sempre,
1111:1
.
a
lcr trnhar-se i fatigat
Ii' s o d.: !levantin
r -pectu6s homenatge.
Ilift•vol
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EL "CASAL CATALA".
DE MADRID
El Casal Català. de Madrid. ha installat el sen estatge al correr del Prin-cep, número té.
Per celebrar la inauguract6 de resmentat estatge, dissabte a la tarda celebraran a 1'" Ideal Retiro" un
ápat. en compliment del que es va
ac a tdar en constituir-se EAssociació.
A rapa( tetan invitats el president
de la :Vano tatunitat de Cataltinya, l'alcalde de Madrid , els alcaldes de Barcelona, Girona. Lleyda i Tarragona
els representants Ce la Premsa diaria
i gráfica de Barcelona i Madrid.

HA QUEDAT CONSTITUIDA
COMISSIO DE REFORMA DE
L'ORDENANÇA DE DEANES

Espanya, és la que havem presenciat
aquests dies amb tota la seva espontaneitat i entüsiasme.

La "Gaceta" publica la següera Beta! ordre:
'Vistes les propostes formulados per les corporacions i
1/ntitale critlades a designar eta
representanls que han d'integrar la comissit; de reforma de
rOrdenanaa i j e Duanes, al qua!'
es refereix la Beial naire 1lo

111 ESTAT DETINGUT UN ES-

presidenda del Direeturi militar, data 15 de novembre últint, el rei sita servil disposar
que resmentada comissió q uedi constituida sota la presidencia de V. E. pel senyor Cecili
Araez Ferrando, rap d'adminis track', de segona classe del Cos
de Duanes; senyor (imana Prior
eap d'administració de tercera
caltsse Cos trAdvocats de
rlistal; senyor Manuel Mira
Dotado, coronel cap tlo la 15
sub-inspeeció de carrabiners:
senyor Lilas de Gepeda, con!
representant (lel Consell superior de les alambres de Comen..;
senyor Marian de la 'Uorre., desigual. per VAasociació General de Navilers espanyoi ls, i
senyor Josep Longueira, emn
representant lot Consell Superior d'Agents i Comissionistes de Duanes, actuara com noeretari amb veu i vol el senyor
Francesc Serrano Bernal, cap
de Negociat del Cos de Dim-

SENTENCIA
— S'ha dictat sentèneia en
la causa seguida contra l'administrador de l'hospital Emili Sáez, essent
emulemnat a 17 anys i 8 mesos de peen6 per un delicte ile malversacié, dos
per estafa i otee per falsedat que va
cometre per realitzar defraudacions.
Se] condemna al pa g ament de dues
infle/Indizad o/1s i a inhaltilitacid especial i absoluta riel delicte de malversad.).

Una opinió sobre el problema ferroviari
La Libertad publica uit interviu
andi cl senyor Blai Vives, secretar;
de la Cambra Oficial d'Indústria, en
la oual es tracto del problema ferraviari.
El senynr Vises diu que les companyies es troben en notória incapacitat
financiera per realitzar les millores
necessáries.
Faumera les obres que calen, i afegeis que per a elles fora necessari
fer empré s tits. pecó aquests no es podran realitzar si no s'autoritza a ferlos per termini posterior a la dota ele
caducitat de les concessions,
Es contrari a la solució del rescat
ner l'Estat, en-me/sala pc1 senyor Cambd.
Davant d'aquesta — diu — es troben abres elues solucions: les proposades pels senyors Mauna i Flores de
T.C1//119.

1.a fórmula pel vot particular que
defensa cl senyor Ga s set al Contés
eleixa en pen el problema, cae desaprofita aque s t moment morid perOcié l'Estat imposi. sense de-riment
cap interés legitim, una perfecta ordenacid que posi remei a l'anarquia
actual de les exnlotacions, estructurant les xarxes i coneentrant-les en
Ini'' o quatre gratis grnps favni són
vnitanta i tantes conmantj s s. antli
n i tres tant s Consells d'Administracié.
els encarregats de regu'ar e l trafiM,
procurant evitar. almenys en el possilile, una alca de tarifes que tan peren
',tajases cola:atiendes tindria
aquests moments ile cris; económica.
Per resoldre el -problema. EF:stat,
principal iiceressat i próxim propiotari ple de les xarxes, ordenarla i paSar t a 'es adqui s icions i les obres eeonerides per a les Ihdes: i la es manifesta en &atesta auortarié directa
l ' availlat g e que es deriva del menor
c o st mlcis empre s tits per l'Estat. Quedarla alai estaliterta una comunitat
de hens entre l'Estat i les emPreses
i ca . dria asse g urar administració
per mitA d'un organisme nue sense
obstaeles per a la gestié infla,trial
les empreses diri gís la política ferroviaria des del punt de vista de ri,.,herb' ecanifinie ancinnal. egpeeialmelf
en el qu a es refereix a tarifes.
D'aquesta manera l'Estat es merara t io proaresivatnent i gradualment
per al enyeta, de' s ferrocarrils, selle
cérrer l'aventura d'un rescat imme.
diat.
Convindria classificar les empresas
ara netos, tagua o no saneiat Eactitt.
Tallf4 4t •, fa neer , ari anrofitar la
reforma del ré g im ferroviari per a
bstitoir el caos du la leMslació rigen , de rever s ié amb normes lbrienes tour fi v in amh carácter general
la ree ' , nrorefl i nf , ufs i ri,,
resi" i en el . seil ea , 1,1 rt,eat
cipa t i a aixet s'atén fanabe complidatitent en el prttjecte d'orden:tejé ferroviiiria.
1:Inte r és decisiu dels at-eitinistes I
obli g ari o ni st e s , ene sis) el, veri-alt'es
',p.a.:ante:os del ean i tal ferroviari,
quedaria salvar amh l'amerinrm e nt die
car cal temíe en comnte glle 1/n ên idérttie "interé s que t'Ion a aceinnistes i
obligacionis t es rae-fi jes posseirlors d'aques n s valers, nue el que agi s a els
grupa financi a rs quid goyernén tes ettipreces i raer als quals la poltica ferro
viaria i les seres variacions constituciven un motín d'especulació.

a„

dt

ites."

TAFADOR
Lugo. — La guardia civil del

[tele de "Monte-Dorado", ha
delingut un individu anomenat
Artur Dorado, el qual es fingia
oficial de l'exércit i havia fet
diverses estafades.

NOTA DE BORSA
La Borsa presenta menys termesa que aldr, quedant l'Interior a 7080.
Les aeeions ferroviàries Sóll
molt &manadas,
Els Nords guanyen set pessetes i els Alarants vuit.
Els franca. i Rimes pujen 1 5 i
6 cénlims, i lancinen a 1150 i
3350. respertivament.
Els &Mies baixen -1 i tanquen
a 76.
LA PORTA DEL CEMENTIRI
DE MONT-ARRLIIT
Melilla.—Ha arribat a aquesta poblad(' la portada i la reixa que han
de circundar el cententiri de MotuArruit.
La porta té coni a muntant una
figura que representa Espanya en
dolorosa actitud amb dos Ileons que
sostenen les armes espanyoles.
En el muntant s'hi yeti una multitud de ereus representant les y ictimes de juliol de inat, i al centre refigie de Crist coronat d'espines.

EL PERSONAL DE LES DELEGACIONS REGIES PER A
LA REPRESSIO DEI. CONTRABAN
La "Gaceta" . publica la següent
Reial ordre:
De confortnitat amb el preceptuat
en l'article u i disposició transitòria
segona del Reial decret atol, data 13
de novembre nItim, i el preceptuat
per V. E., el Rei servir /tomenar, per formar part de la cornissió
del personal afecte a les delegacions
regies per a la repressiö del contraball, a les regions que a coutinuació
s'indiquen, vis següents funcionaris
del Co, tle Duanes:
Per a la regió dcl Non', el senyor
Antoni Arabolaza Aramburtt, cap de
negociat de tercera classe, segon cap
de la Duana de Canfranc.
Per a la del NO., cl senyor Carles de la Peña García. cap de Negociat de segona classe, vista de
Duanes de Málaga.
Per a la de Llevant. eh senyor Joan
Delicado Marafión. cap de Negociar
de tercera classc, administrador de
la Duana de Castro Urdiales.
Per a la del Sud, el senyor Carles
Gonzalvez Aznar, cap de Negociat
de tercera elasse, inspector especial
de Duanes de León.
Per a la del SO., el senyor Erancese Picornell i Maten, cap de Negociat tle segona classe, administrador del port branc de Les Palmes.

La reunió del Directori
El Consell del Directori ha acabat a les non del vespre.
El general Vallespinosa ehm donat
N-erhalment una referencia.
Digné que a la reunid s'havia Ilegit la tercera i darrera llista dels delegats governatius; es refereix als
capitans, dones les dues antcriors
feien referència als tinents coronels
i comandant S. Probablement denik
a la -Gaceta" publicarem els noms.
t:onsell també sien Ilegit les
instruccions que porten els delegats
a Ilurs respectius districtes.
El Itirectori no pot arribar a tots
els recons d'Espanya i per ajad ells
Itan d'ésser els veritables representants del Govern.
Poden ¡ce molt bé o molt mal,
verit jo suposo que faran molt be.
Harem continuat l'estudi de la
Llei de Reclutameut.
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A primera hora (le la MI, forn hostilitzades les posicions
de Benitcz. Sanz Pesca i Tana rda.

Les tropes van rebutjar re-

mataba
IIEMAN.aNT UNA SCDVENCIO
El prosidenl del DireetOri ha
relata una comissió de "orees
Vlves de :Neta,: de la Frontera.
Els emnissionats, en sortir.
han n hit que havien sollicitat
II el 1)irectori vota subvenció &lo
cent cinquanta mil pesseles
per a l'ExposicitS Inlernaltional
tle llamader a envaltina, que es
¡troj:ola celebrar a Nora' de
I la Frontera.
Han !robot midt ben diSpf)sat el general Primo de 11 neta.

Manifestacions
del general Primo de Rivera
En sortir íle la Presidencia,. el
marqués d'Estella ha preguntat als
periodistes mu ml, molt írinteres si els
diaris del vespre havien portat l'exposicié de les entitats catalanes i
la contestzteid donada pel Direetori.
Els periodistes han contestat afirmativament, i el marques d'Estella
ha dit:
—Jo tenia nuilt infert:'s C1/ (pd la
contestad(' es publiques a la cegada
que el missatge.
Aquesta atzagaiada no representa el veritable sentiment tic Cata.
lunya.
Tots sabeni com és fácil a Espanya de recollir firmes i adhesions
d'entitats, que molts cops no es donen compte del que subseriuen.
La rentable força nacional, realment avasalladora a Catalunya i a

i
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AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTA DE CAUSES
A la secció primera ha comparegut
Pere Ilernandez Martin, que trobantse en estat d'embriaguesa ya pronunciar una frase injuriosa per al gocennador civil de la provincia. El fiscal
va demanar per at processat dos meses
i un dia d'arrest.
En la vista celebrada a la secció
tercera contra Melcior Boada i Almirall el fiscal va retirar l'acusació en
vista del resultat favorable de la prora.
Davant ile la secció segona cIta presentat Josep Saltares 'igata, acusat
d'estafa, sullicitant el fiscal coto a mithg la pena de dos anys. onze mesos i
una: dies de presidi correccional.
assegut
A la s..eció quarla
hanquet María Villaescusa, acusada
d'un furt. El fiscal ti ha demanat la
pena de dos mesos i un dia d'arrest.

la
(ni Ni ftle
tea

lees

En la sessió d'abans d'ahir de YA- \
cadémia i Laboratori de Ciendes
Mèdiques de Catalunya el doctor J.
11. Bellido va parlar d'aquesta interessant qüestió que fa algun temps
ha vingut estudiant.
Comença parlant de la conveniencia de que existeixi una Escota mis
de Medicina a Barcelona; això, diu,
respon a una veritable necessitat. El
nombre de matricules a la Facultat
oficial, que depassaria de molt les
possibilitats docents d'una Facultar
immillorablement organitzada, la necessitat de posar a la disposició del
nostre jovent estudiós toa la part
que es pugtti del material clinic i
d'altra mena que es perd avui als
p ostres Nossocomis, allunyats molts
d'ells de tot ensenyament, la conveniencia d'assajar un ensenyament
orgänic que respongui a un pla ponclerador de la importancia i situaciG
de cada disciplina, cosa impossible
a les Facultats oficials,—en les
quals impera el més rabión atomisme a cada catedra,—i, per fi, el possible estímul que per a la Facultar_ oficial pugui devenir dc la noble
competencia, justificaria la fundada,
de l'Escota liare, si aquesta fos fácil o almenys possible.
Quan las ets serveis de l'hospital
de la Santa Creo estiguin installats.
junt amb els anexes que en el seu
dia in/posara la realitat, en les edificacions del de St. Pau, la Facultad
!lime neixera per ella sola. No será
difícil d'afegir-hi allavors les pooues
installacions que hi manquin (Fisiologia, Farmacologia. Higiene) puix
totes les altres que puguin amainar se , sIL trabaran, com en rots els
Ifospitals ben organitzats. perd fóra
un gran ba per al t'unir gran hospital de Sane Pau i de la Santa Creo
que alians de la sera installació
funcionés ja l'Estola. que en sera

ENTS PER A
VLII
A
ASSENYALANI
AUDIENCIA TERRITORIAL.
Sala primera. — Concepció. — Incident e J. Gatas contra "Riegos y
Fuerzas del Ebro".
Ost. — Major quantia : F. Pujol
contra l'Ajuman/cm d'Olot.
Sala segona. — 1.10tja. — Inhibició:
Juan Pi contra Tlinitat Peral.
Alajor quantia: "CA A l umbrado Lebtin" contra Da/lance Mundana

AUDIENCIA PROVINCIAL
primera.—Drassane s . i Vich.
—Tres erais per furt , homicidi i robaInri,
Secció segona. — Macar,:. — Dos
ora " 3 per injúria i calúmniaSemejé tercera. — Unja. — Tres
oral: per amenaces, coutraban i resis
tetuda.
Secció quarta. — Nord.—Tres orals
per estafa i colmaban.
SumeS

Darrera hora
DF. BARCFLnNA
nErtur DF I.A PEPETA IRIS
Al. TEATRE PRINCIPAL
Anit passada debuta al teatre Principal, de Grada, la genti issima caneonetista Pepeta Iris, simpätica artista que dóna a cada cuplet i a cada
cançet el to just amb una grada ben
remareable.
El teatre eslava ple de pan a gen.
L'actuacid de Pepeta Iris ion uti
veritable éxit, essent aplaudida en presentar-se en escena i ovacionada en
terminar cada cançó, i sobretot destires de la darrera.
Pepe t a Ir i s canta els cuplets castetinos -Al son de la gaita", "El cascabel" i -Flor de lys". l les cancnns
catalanes "Ai, que tinc!", "El saltir6
de la cardina" i abres.
Tots foren celebrad i ssims, veient-se
oblig ada arepetir "El sa"tirt5 de la
catalina", etic ton ovaci,naf,

DE CATALUNYA
IN spEEcii) [...\R-NtrAmENtr
DE syx•rA poLA

Ala( ant -- El jutge curarreuat th . practicar una insprceifi a l'Ajuntamont de Santa Po-

li' ha !lineal al jfil un expedient en el qual hi han enearlats sis rcgidors.
INSPECCIO A L'AJUSTAMENT D'ALZANIORA
Castell().—A ConSeqiiifticia de la
inspecció beta a l'Ajuntament d'AIzamora han eatat suapesos vuit residors, notnettant-se en el seu lloc
vocals associats.

DE MADRID
EL TRACTAT DE.COMERÇ
ENTRE ESPANYA I ITALIA
La "Gaceta" d'Inri publicara el
tractat de comen; entre Espanya i
Itälia.

L'Escota libre no estaria mancada d'alumnes, puix seria preferida
de nos aquello que es distingueiaen
alhora per la llar catalanitat i desig
de minora científica.
En quant als cabal, per a dur endavant l'empresa, creiem que cal
campar en primer tenue amb les —aaa
quotes dels mateixos alumnes. Indubtablement, si l'ensenyança que
sIt j dones fos bona, els alunines pagarien aquestes quotes relativament
crescudes, per les habituds tle la
l'ostra gent , perómo pas superior al
que hom paga en altres terres méa
sortoses. Així e5 podria començar
tot esperant que un cop acreditada
a
Ia fundad(' vinguessin les subvencions de les corporacions i les delxe, dels particulars, si eren els menadors de l'Escota afortunats e-tt
assolir la confianea del Malle. convencent-lo de Ealtesa 1 puritat de
Ihr actuació,
Els locals i el material per a l'Escola es tindria si es comptava amb
ha collaboració de les entitats mediques i Biològiques barcelonines: El
Laboratori municipal, l'Institut de
Fisiologia. el Departament Anatamic de l'Hospital de la Santa Creo.
Os laboratoris d'aquest hospital. els
de la mateixa Aeadetnia, el Dispensari antitubereulés de la Idancomunitat, les cliniques de la Santa
Creta del Sagrat Cor, de ha matar_
nitat. de Sant Patt, les policliniques
de les eamentades institucions i de
la Beneficencia municipal. i possiblement, per la forma amb que I,
veient teurer. les fundacions de la
Caixa de Pensions.
Fer una Ilista de matéries i formular un pla d'estudis fdra repetir el
dictamen que l'Academia trarneté al
clansire de la Facultat de afedicina
e!1 1921, i que conserva tota la seva
actualitat.
El personal docena que seria rat.c"--'-',5
nombró; i retribuit decorosainent,
no ióra difícil trobar-lo a casa non.
tra, i encara podríem completar-lo
amb proiessors estrangers, especialment amb els d'aquells paisos ea
que restat de post-guerra ens els fa
assequibles.
Segueix el doctor Bellido parlant
detalladament de les qüestions de
professorat i carácter eminentment
pràctic que les ensenyances fintlrien,
precisant C11 Vill1 el nombre d'esto/hatos de cada curs, als quals no els
seria t'erutes d'acabar l'estudi de la
carrera en tu: termini més curt que
l'assenyalat en el pla d'estudis, amb
l'any de práctica hospitalaria que
prevell.
Asaba demostrant la possibilitat
de la seta implautació comptant
airb la matricula plena dels vint indijdus de cada curs a raó de t,000
pessetes i després d'explicar el regint que halaría de tenir aquesta Escota Ilture, acaba desitjant que sigui
att bel, el que es viable comptant anal,
les nostres institucions, un grup
d'homes de bona voluntat i alguna
aluntnes desitjosos de saber, convenauts. and) Ilurs familias. de la tecessitat de pagar be una ensenyanea
bona com la que podrieni i tumida'
d'aasolir.'
Parlaren després els doctora
bes i Ribes, Callara P. Denning°
Peris, coincidint tots en- la importancia de la tasca que cal emprendre, i mostrant-sc desitiosos de la
seca viabilitat.
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linf pedria dette que qu'epa oca.
usi6 trabado dificultas' per a la consecado!, deis beneficis de la beneficiada municipal, els que haguessia de recórrer-hi, com també per a detened-

ocal
Sants d'avui: Teodor, mártir; Arn.
i Martí, bisbes i coniessars, i
ganta Fara, abadessa.

corren; es procedir a1 seu estampillasge a tenor de convingut en 5 de mtig

darme. i a anuest afecte seis prega
quo peeknlin els tittils de llar propia-

tat en la secretaria de l'Ateneu tata
es dies feiners, d'onza a una i de
guatee a set.
l'el Club Pirenenc Catalä farà una
exuirsió durant els dies 8 i al Mentsemi. se:a el següent itinerari: Breda.
Casta de Montsoriu. Santa Fe Le,
As lides, tornant per Sant Celoni.
Llac dc reunió: a.restació de Frana un guata de sis del mati.

1
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COMISSIO CENTRAL
DEL MUNICIPI
La Comissió Centra/ de l'Ajumament ha acordat:
Que es destinin els baixos del local
de la Tinenca d'Alcaldia del districl'e VII per servar mobles procedems
de Ileneaments.
Que s'arganitzi . éom cada ans. la
ÍCSt2 dels Reis a l'Asil del Parc.
Que es practiquin obres a l'Hospital
d'Iniecciasos i rs. Ii concedeixin diversos aparells ortopedia. .
----JOIES, VERITABLE OCASIO
1 objectes usats de totes asieses. Preu fix, Tallara, núm. 41

MORT..
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MULTES
L'A',caldia ha ituposat una multa de
so pessetes al Ilegater de la casa 237
del carnee de la Saneara. per criar
porcs i aus de corral; una altea d'igual
al de la casa 63 de la Riera de Sant
Miguel, per tenir l'estable en males,
condicions; i als propietaria de les
cases 51 del carrer de l'Oliva i 572 del
erEntenca. per no hacer efectuat les
millores higieniques ordenades.

Un hame d'una 55 anys. a !a placa
d'Espanya. tingué un atac d'apeplegia.
Fou portal a l'Hospital Clinic.

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada din te dansant de 5 a dos

Les millors mnequos lo rigarrota Itacana i estipes. stón
elaborades anlb papar

I
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JOIES VILANOV A uNi0,6

VER-SE LLENÇAT DALTABAIX
DEL BALCO
Josepa Seg'a'ra Gran, de 26 any : . hahitant al carece de Pravenca. 134. segen pis, es llene. chitabais( del stic.S.
,caiguent de cap a la concia del carrer.
Fou portada a l'Hospital Cfnic, on
morí al cap de pon.
La Segura patia de manies.

El d a 10 del cor”ent
queda definitivament Inslada al sea nou local
del careen de
7
s3a:i sT

pòsits per reconixer les moteles que
hi han ab embutits i l'esta t sanitari
de les ostra.

sa fundari,".. Ferran, 14.

UNA NOTA

Offrm••n•11."--n

i

DE SANITAT
Comissió Central del Municipi
assabenta que d'aquí a une. potser
abans de dos meses, ¡es tininces d'A!.
caldia disposaran de materials a proLa

MASSANA.
EspaataW.it de la 'ast (les

segä a juliä Mastines.
'Un
-ssentsva una ferida exAtareo, ir
(Ir
la mä esqusrra.
tensa 31 nit • •

p ra l . L k
rderi u

Calshcció ideal
ESTUFA J . Al. B.

yalnc.a .Iii.

quarts de 8, i dinar a l'americana, de 9 a t t.

Flora Torra Martínez, de 21 anys,
prostituta. a causa d'haver pres massa
cecaina es rebote centra tarea i es produí ferales al frota.

Telefon 7 17 S P.

Senda as dudes carie LA GARZA.

UNA Dr.':A ASSASSINADA
Aliir al ri
ocorregué un fet sag.
nst s
un histal del carear de Sant
Rafe!. ro. Alirmats pels crits
1; que tiesa' s runa de les haliaacions,
Irs.me recias , - la presancia d'una para ,la de la noticia. els quals hagueren
sic iarcejar la porta per poder entrar.
s. Al Ilit hi hacia una dona gairebé
marta; al s 1 costal, un homo d'edat
avaitsada. . .si be. en principi colgué negar
teticipació en el fet. mis
tare, a loganó
•
de noticia. es declara Out, s la mart d'aquella dona,
gle es deja Martina Asens, si be ii
7 s.0 tsabat t'alare un rebut a rom de
r'ägda Gil, habitant a la Ronda de
Sant Anteni.
Segons !'agressor. la Martina se li
hav‘a sesslesat de 55 pessetes, negad-•
•
.-les-hi, i en la calor de la

programa.

Sembla que et tracta d'una mnyora
que ti pertorbades les semen facultas:
maniato 1. que abir.volgua donar-se el
gust d'un homenatge... musical, El públic celebra el comen amb el corres.
ponent xivarri.

ing Boda) 11114: Leed-

TURRo CREMA
de

d'Alcaldia.

Bill ‘ft ola: P. Letaneandl, 17

per una finestra que existeix a l'habitaci6 i que dóna a un pati interior
d'una taverna.
1
En les robes de la monta (oren SeoIndas es 55 pessetes a que es referia
el seu assassi, altres tres pessetes i un
rehut d'un establimcnt de mobles. pet
la e ,mpra d'un Iba
El detingut s'anomena Simon Ros.
i compta 61 anys. Ha ingressat a la
presó.
El jutjat de guardia ordena el trasIlat de cadäver al dipósit judicial de
l'Hoapital Clínic.

Es fa avinert als teurtlors de Boa)
de Reforma de rAteneu Barceloni pri
meza serie, que a partir del so del

A

les úneme"

duia, donant-li diversos
d'escorzar
cops al al col), produint-li ferides ea
tanta abundor que li ocasionaren la
mort.
Segons va dir, el ganivet el va tirar
que

etimera deOro
V:i
a1...sARdeYCEL
dP°

1 v

nades dil igencies que es practiquen a

discussió et es va tres= un emitid

41:=GRMAGM R,GRAIR=

vo'groeren retirar-te (ins a terminar el

CONCET PUBLIC I
INTERRUPCIO DE TRANSIT

GUINEA ESPANVOLA
Festivitat da la Puriaolma

Immens assorIit en objectes
per a presente.
Plam Santa Anna,
FELICITACIO

AL PERSONAL DE L'EXPOSICIO
DE BARCELONA
Una nota facilitada a l'Ajuntament

diu:

"Lt Coluissaria de i'Exposició
Barcelona ha disposat que per la direcció de Serveis de la ma eixa es comuniqui a tot el personal /a seca satisfacció per l'activitat i el zel arnh
que, camplint les ordres armarles per
Ja C. missaria. han • organitzat els actos
que slisn ce elirst a l'Exposició
madi' de la visita (le SS. MM . a Barcelona."

D ie . de 10'10 flas al 15

En orfetli . eria, coberts (Valpara, vitx( , (110s. joes ile e est

i levador. fbtroes, joas cal& i
postras, par a presont.
CRISTALLERIA Ni. ESTEVA
RBLA. CATALUNYA, 95
ROBATORI
EI.S

!LADRES SON

AGAFATS

Ahir a les set de la tarda dos .individus anomenats losep Arnalda Bulera i Josep Parada Buixeda robaren
guatee caixes d'un camió que hi hacia
al carees d'Ama&
Un guàrdia taba. de pain, que feia
estona que els vana. els agata
cesad ni a la deegació.
Les caixes, que de mentan s'ignora
el que t-ontenien, estan ava'orades tu
seo francs cada una.
MULTES
Per la "Jefatura" de pilieia han estat impe s ades 29 milites de mo pessetes i una de 5o0 a altres tants propia.
taris de bars i cafés per tenis sianoles
i mäquines "tragaperras" sense per-

Ahir a migdia una nombrosa xaranga va estacionar-se &caza la casa nú- mis.
mero 46 de la Ronda de Sant Par/
' Trit t 1 1 1'1 (7i1Va Valdespino
començà a donar un concert. Alai)
Cóm dl sol/ V
estranya els seins. paró /a sorpresa va
ele haig (le (Iir. franeament,
esaer mis gran en adonar-se que del
que tenen gusl excellent."
quart pis. el bale() del qual estaca adernat, queia una p'uja de flors damuut
Diumenge que ce. dia o del que sona
:del mArçe i els misicSA la banda. '
El públic. seduit tant per les airosas a les cinc de la tarda, a la Casa de Familia
de l'Instant de la Oca que Tres
marxes com pela gestos de satisfacciú
que deixava endevinar la senyora a la ba.la (Germandat de Santa Madrona,
qual s'homenatjava,omplint l'a- arree de :Venteada. 59) tindrà lloc
cera i despea el pas central de la R Ai- la ceillada amis que tets els anys
celebra la Fasta de la ¡inmaculada
da fins a l'extrem de dificultar el
Cencepció.
trànsit d'aquella ampla
A tan so'emne arte queden invitadas
Uns guardias i urbans. prou s'estraes les afiliada s de 'esmentat Inscarrassaren pesque els músics donessin per acabas el concert, pecó aquests, tala i Casa de Familia.
geosos del compliment del tracte, no

Organitzades per l'Acadèmia de
Cultura Catalana de la Congregacióle
la Immacu'ada i Sant Lluis, tindraa
Ion els präxims dies lo i ir, d'aquest
mes les conferencies que, respectivament, donaran En Juli Vila sobre ."4%tadistica Comercial" i N'Antoni Maria
Basen!! sobre "Sercitudi", primeres
d'un cicle que dits senyors desenrotlatan. Ambdues seran en el Foment
de Cultura ( garree de Lltíria, 15), a
dos quarts de vuit de la vetlla.
Gelatina MADROÑO cura esetransimant

EL 'PADRO DE VEINS
La Comissió Central de l'Ajun:a.
ment recorda als veins de Barcelona
que no oblidin la seca obligació d'inscriures al padre), ja que no fer-ha

PURE PERMANYER

indiap a nsnble alfa malalta de

l'esthrnac. cnnva!eseeni.s olo ma_
lall les grens ani.emics, i als mabit s de l'intestf.
La Junta directiva de l'Associació
i Comerciants de la barriada de Gracia ha visitat el tineat
d'alcalde senyor Camoafiä, a l'objecte
d'interessar-li la venda ambeant en
aque'la barriada, especialment en els
dies festius. alai cern la pavimentació
o empedrat del carees dc Puigmarti
entre abres mi l lares d'interès per al

A.L\
L.Z.1

Notes dEsports
LA' REA PARICIO
DE JOSEP GIROONEAS
La vetllada celebrada cimentes a
Novetats no aplega pas la concurrencia que la reaparició de Josep Gironis feia esperar. Potser contribui al
retraiment l'haver estat augmentats els
preus dels seients un so per cent, o a
reservar-se el públic pe: a assistir dissabte a la tarda a les Arenes a la gran
reunió anunciada.
El match Josep Girones-Paul Gay
en, per niete apreciar en el nostre jevenissim pugilista (que fins ara sens
hacia mosteas corn un temible "punchane") excellents qualitats de bexador
eompet.
El fall dels jutges no li bou cestament favorable. pese això no disminueix el set: mèrit ni significa una
regressió en la seca ja brillan; carrera
pugilista.
Arib referencia al fall a que alludim
mes amunt. hem re dir que fou saltan
anth vives proteste; d'ima bona part
de la concurreacia. qua vela en Giro'
riss el vencednr (le rene g ase o asperail. en el pitjor deis casos. la declarad.) n ir match nul.
A &sita ,l'ésser titliats. cilimpieas
tnent. d'ignoranta ts de anchaste:. nasaltres opinem que Paul Gay n't revela sobre Girones la superioritat necessària per obtenir bu decisió, sinó
que, piel contrari. Gironis mira un
iras mis praxis i eficient.
Ves sei el que fnu rencontre:
in,'Durant els tres pritnars roun(S. Girones adopta una actitud expensan: procuran; blocar el: cops (lel seu adversari per mitjä d'una guardia mea tancada i cobrint-se el rostre amb les
mans.
Paul Gay. mcntrestant, demostra
asee un N ' andes obstinat placant sovais la seca esquerra amb eficacia per
mitja d'amples swings i alguns directas; amls un d'aquests. en el segen
reune', aconsegusix fer sagnar et nas
de Gira-irles. centratimp: que rarn
miras duran! tota la resta del combar.
diEcultant-li la respiració. A mes a
THS. el francés eran sovint en ros a
ces sense assolir, paró, un gran doPeo"
n;• en cl quart round (-lirones despees el seo joc seré. precis, eficac i
n
Comenca atacant per directes desguerra amb gran rapidesa, i centimiä
ands una serie de crochets al cos i
altra a la cara. aconseguint. a mis a
mes , en el cos a cos un avantatge indiscutible: al final ¿-'aquest round bou
aplaudit insistentment.
En el segiient. Girories inicia abra
vegaea el seu atoe destierres. paró es
veo constrenyit a eticaixar alguns
swings (rasquetea del sen centrad, que
ni una sola cegada, pecó, aconsegueix
sacar la dreta.
F.1 round anterior ha fet guamas
confianea al catalä. i el veicm abrir la
guardia i atacar per mi t ja d'una bella
serie a restitmac i abro a la cara : al
final Gay ataca al rnstre per swings.
G
rri,o:e
enr,:a. re x erst
irectozuld.,
,è
r
Eis el sdisè
que no
ilubtem en cualificar de bellíssima,i a
continuació toca encara al cos. pare el
francés es refä amb una rapidesa increible i ataca al cus i a la cara del
seu contrari. que ha de cebrir . se. finhit. aquest round amis una pugna deis
des boxadors. tense que cap d'ells assoleixi dominar a l'altea.
En el :tete round els ies alternen en

ratac, i veiem una belfa esquiva de
Gironès, que desequilibra el seta centrad, que va a mera.
Notes del nostre carnet: L'atac de
Girones ea sempre mis efectiu. Paul
Gay encaixa molt; estä Groggi5
En els tres routids finals els dos
botadura donen mostees de cansament.
En el atine. Gay colloca diversos
swings i directas c'esquerra, paró Gironès reix una bella sede a la cara, i
al cap d'una estofa, una ahra al cos.
En eis dos darrers rounds, Paul Gay
aconsegui algun ata:nalga, acuse dominar, peda en cap moment al seta
contrari.
Duran; tot el match el francés ha
boxat gairebé sempre d'esquerra i sense demostrar gran precisió. S'ha distingit en la blurita cos a cos, que domina moltissim.
Despees del combat interrogàrem
Paul Gay parque cus sigues la seca
op:nió sobre Girones. Molt amable cut
manifesta que li hacie,i dit que el nostre bexadar no sabia breas i tus roe
hacia de fe: abra cosa qua jugar resqueda, per tal de dominar-lo; he negus comprovar que alai) no és cert, i
que quan jo tractava de placas resguerra. (lirones aconseguia tareaé tocaren: ainh duresa; per ultra thi
Gironès es molt dur. és dels boxadors
teles durs amb cls quals he lluitat. i
tutgueu en compte (11.12 he 00 molts
combats i que mai no he estar posat
k. o. Puc assegurar també que Gi.
rones encaixa com cl que mes, i per
semostrar-ho ens mosträ la seca esmierra anib la pell aixecada entre ela
das index i mig. No U3 cnsenyo la
dreta, pesqué no m'ha estat possible
plagar -la ni una sola regada. puix sempre, en intentar-ho, (lirones ha t'Incas
el cop. En canvi, jo he hagut d'encaja:ir la seca dreta moltes vegades. Atril-ambo) la nieva victeira al nt a u modo
dc fe; en el ces a cos.
Els abres combats obtingueren els
següents resultats:
Puig vence Oliva per punts. despees d'un comhat en el ,rnal el primer
placa iversos duro crochets.
Blasco vence Mula pes k. o. al segran round, després d'haver-lo aterrar
dues vegades per guatee i nou se-goas
respecticament.
Cassitnir Zaragoza vence Ferrnn Urtazim per le. ' o. al cinque renual. després d'haver-lo remes damunt del tapi: per diles vgades.
Atuse Cailizares, el campió Cel pes
pinma. vence: el francés Cassini per
abandonament del da rrer al vuf ti
round.
La l'una d'aquests dos boxadors pot
dir-se que fou de les menys interessains
de la reunió.

*cAtiPtONAT •

te l de campió.
La victòria fas - Per a retad, del
quart; malgrat de la magnifica setuació d'En López, substituint En
Ruiz en el lloc de mig-centre en requip del primer, l'encontre dona ei
resultas de tres gols per dos que
n'assoliren els del primer.
Dels tres gola assolits per l'equip
(Id quart n'hi llagué un de penalty, i
un que féu, involuntàriament, un jugador del primer.
Els del quart aconseguiren el tercer gol al final del partit, quan es
creia que el primer, havent pogut
empatar. s'entina-tarja la deserta en
un nitre partit.
L'equip vencedor s'arrenglera de
la següent manera: Sate, Oliveras,
Guasch, Rahola, Galobart, Barba.
Tomas, Serratosa, Sala, Planella i
Sala (A.).
Es distingiren pels vencedors: Galobas, Guasch, Barba, i pels vençut
López, Escrig, TiracitIles i Marques.
Arl.iträ En Pórtabella, del segon
ELS PARTITS DEL GIMNASTIC DE VALENCIA UNIO ESPORTIVA DE SANS
Denla i passat es jugaran els dos
partas que la Unió Esportiva de
Satis té concertats amb el Gimnäatic F. C., de Valencia, el (mal va
avui a la davantera de la classii.
ció del campionat regional.
Segons les nostres noticies, l'eamentat club presenta el primer equip
comides, la qual cosa per:siesta apreciar la rentable vaina del futisol valencia despees d'hacer vist jugar cls
dos Mera d'aquella comarca.
Reapareixerà a l'equip de la Unió
el notable jugador Toni:oan, que per
causa de la seva malaltra no pogue
jugar cap partit de canipionat
El refine d'aquesta element será
de molta eficacia per al club reídMane, ja que precisament ea la seta
radia davantera es notava La manca d'un element perforador tal cetaer En Tonijoan.

ATLETISME
III CHALLENGE PERE PRAT
INT.ERNACIONAL

Tan aviat com cebé la Federació
Catalana d'Atletisme el comunica;
que la Comissió organitzadora d'aenasta cursa els dirigí sollicitant
l'autorització oficial per a la seca celebrad...), contestä als organitzadors
que no sols la donava, sin() que comprenent la importäncia que enclou el
Challenge "Pese Prat" internacional, colgué cooperar a la seca
grandesa, atorgant-li, corn en els
anys anteriors. el titol de Campionat de Catalunya de Fons.
FUTBOL
Es indubtable que la concessió
quest titol ve a donar a la cursa
SORTIDA DE JUGADORS
una major importancia, :sobresea en
Ahir aorth-en cap a B:lbao. per tal co que fa referencia a la classificade celebrar dos partas amb l'Atletic ció per Clubs, que uns i atuses es
eaquella localitat. els jugados del pri- troben avui a un nivel' molt igualat.
mer equip del Barcelona, mancant-hi,
Els organitzadors pensaven en un
pass eis jugadors Planas i Pascual.
principi, com aixi iota facilitas a la
L'equip de l'Espanyol lambe scalf Premisa, donar la sortida dels cor
ahir cap a Sant Sebastiä, oil jugará redoro abans de començar el paramb la " Real Sociedad " • els dies tit "Barcelona-Sparta", paró com si8 1 9.
gui que ragombolament de tramvies,
Els jugadors Fiera. Sancho. Aleancotxes i autonnibils impedida en
tara i Sumiller, del Barcelona, un cop aquel1 monten el pas dels corredors,
celebrats els esmentats partas. es tras- els organitsadors, per cert amb molt
Pactaran a Mae'rid. per tal de jugar el bon criteri, han acordat donar la
partit probables contra possibles, de sortida als corredors des del canto
de joc antic, situat al carees de la
la Federació Espanyola.
El jugador Zamora farä el mateix Indústria, i efectuar l'acta de l'arrliada dels corredors al canto de I.es
de s de Sant Sebastiä.

(ARMIROPOI
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Avui, divendres. celebran sessió
científica l'Associació Catalana d'Antropologia. Etnelagia 1 Prehistória.
Seminari de Prehistória de la Univera
sitas. La sessió contonean a dos quarts
de set de 'a tarda. Ser:: Ilegirla la aamunicació del doctor Thsch Cimper.I
sobre "La (licenció de cordes a 1 t
ceràmica eneolitica de la Península".
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SECRETS DE TOCADOR

Tota senyora que tingui cura de la seva persona,
sap que els Polvos Flors de Talavera fan mis
formós el cutis; que el Petroli Gal limité els
cabells abundosos i sedosos; que la Pasta Dens
emblanqueix el dentar sense atacar gens l'esmalt,
i que posant a l'aigua del bany un raig de

AIGLIA DE COLONIA ANEJA
els nervis 3<in tonificats 1 la
roman fragant 4 fresca.
Un litre: 15 ptes., mitg litre: 8 ptes.
Pcrfumer1 0.1. - Madrid
pell

f

-

DoIços exquisits. Paste::
seques per al te. Vine, licursi. ralee i surre.
Casa de oonflança

PANYOS SELECCIONATS
La fama que gaudeix la PANYERIA RAMOS és
deguda a la gran cura amb qué tradicionalment seleceiona els seus gèneres i als preus reduidíssims a qué
pot vendre les millors qualitats pel fet de tenir un
extens gir.
GRANS EXISTENCIES

EL LECTOR DIU.
RRUTICI.4

UNIVERSITARIA

Dies enrera un . senyor J. V. F. es
quexava de la bruticia que deshonora
les aulas.
A aguas; prepósit ve be (e denunciar la Imanten que domina arreu de
la Universitat. Els patis estan, a tressos, enharts (runa grandlssima cresta
de porqueria.
Altre tant . ei padria dir de l'Hospital afilie, ott la bruticia is cosa
mes perillosa.
Tot aja?) es una insignificincia com.

parat amb la brutícia que manda tots
els altres :entra oficials: 'ra Casa de
.Catreus„ la :Nclasure de Policia. la ,
le r ieht cte ei‘«.
5dldt

414

vg., ('te.

IALS

Ahir .va tenir lloc etgaitie entre
els equips deis cursos primer i wad,
que eren el» privilegian sal d

districtc.

Durant i deeprAs

DE

lyzeianntg lis

GARANTIA DE QUALITAT
Els panyos Ramos vesteixen i duren: són de co/ors
Alids, de bona llana i de la darrera moda.
Classes especials per a uniformes de funcionaris
de Banca i Companyies.
BARCELONA: Pelayo, 10. Telèfon 9622.
SUCURSAL: Hospital, 27 i 29. Telèfon 3469.
MADRID: Cava Alta, 41.

dres' 7 de, dese. eteri . !!jig
5, duraat ase mitja

pasa del pm.

itabot

t ecorregnt escollit Es el se: Carrer de la Indüstria,

&a: aenteata -corsa aV-disputori
una magnifica copt • donada . per rinigador de ht Emita del Pedal, En

Ricard .Llanas.
•
passeig de Gracia, carrer
La inscripció queda
. .oberti des
les Corts Catalanes, Saló de Sant
d'avui fins el dia 30 d'aquest mes a
Pare. monument a En Peina l'estatge ,de la U. y . plaça de Tag de la Duana, passeig d'lsatuan', 36, essent gratuito els dress
de Colomb, Marques d'inacripció.
II
Duero, Ronda de Sant Pan,
PILOTA BAIMIA
da de Sant Antoni, plaça de la
Denta al mati ea jugaran al Frotawer s ita t , passeig de Gracia, DiaCenntal, entre socis de la Socia1, carretera de Sarria, carretera tat Esport Base, els següents
parLe 5, Corts i camp del F. C. Bar- tits de concurs:
▪ . electuant l'antrada per la
Primer partit, a les onze del maa situada a la dreta del reservat ti:
.
a' socis.
Vermells, Escudero-Más; blaus,
•OTORIERIE Bo (A.)-Amat.
Segon
partit, a les dqtze:
.
IL PROVA PER EQUIPS DEL
Vermells, Larramendi-Bargutió;
TO CLUB DE CATALUNYA
1 dia lo quedara tancada la' ins- blaus, Jauma-Palmada.
Diumenge al mati es jugaran al
- per aquesta cursa, a la qual
at ja inscrita els següents mateix Frontó Comtal, també entre socia de la Societat Esport Base,
s:
els partits següents:
Equip blau
Primer partit. a les onza del mati:
Piferrer, motocicleta MotoVermells, Balet-Bó (S.); blaus,
,
Pons (.1.)-Sunyer.
Escalar, Harley Davidson.
Segon partit. a les dotze:
- Carrion, side-car HarleyVermells, Ferrer-Olamendi; blaus,
i!
Rigau-Garcia.
sai( • a Alegre, autocicic Citroen.
Equip Acrcl
ESPORTS DE NEU
)(anual Texidor, motocicleta HarA l'estatge del Centre ExcursioD..vidson.
liaran Bigorra, side-car Harley nista de Catalunya, Paradis; lo, principal, ha quedar &sarta la, inscripció
per a • l'excursió collectiva que la
Alir.-d Sedó, ídem Harley DavidSecció d'Esparta' de Muntanya organitza a Luchon i les pistes de SuFere Estalella, autocicle Salmson.
perbagnéres els vinents dies 22 a
?quite blanc-vermell
27. Com a mostea de l'entusiastne
jeaeuim Vidal, motocicleta Inque la dita excursió ha despertat entre els elements excursionistas, cal
Macaya, ídem Indian.
csmentar que la mateixa vetlla d'oPere Pi, side-car Indian.
brir-se les inscripcions passaren
S X., autocicle N. X.
aquestes de 23. Es recorda que l'exEquip morat
cursió-és reservada als membres del
Ich Fuster, motocicleta metre'TyC..E. de C. i als lamihars Ilurs i que
la inscripció quedará tancada el viPere Camats, sidc-car Harley . Da - nent dia 13 si per abates, roen se
suposa, no queda completa la caSoler. autocicle Amilear.
buda máxima d'expedicionaris.
trens Prats, ideen Amilcar.
També cus comunica la Secció
Zhan de rebre d'un montent a ral- que per al primer Curset d'Aprenenles inscripcions deis equips tatge de l'Art del Ski ha quedat
c. Mane-negra, blaue-blau i ver- tancada la inscripcid, per haver-se
els color; deis quals estan dc- reunit sobrerament cl nombre de
ats ¡Sets respectiva capitana de - dotze fixat per a cada cura.
.tenint encara noticia que se
Es tracta d'organitzar un nou Currasara a formar algun altre.
set per a (buera d'aquest mes.
DERACIO , CATALANA DE
EXCUIRSIONISISIE
al OTORISM E MARITIM
Segitint la bella iniciativa de petHall despreat gran interés les
as reaates d'handicap per a tota jar i deixar penyora al; mes impor• d'embarcacions "a motor que tatas ritacius rocosos de dificil escaureanitzat la Federacii:i . Catalana tanteen de la tmentanya de Sant Laoelittmenge passat, dia
Motorisme Maritim eier al vinent rene
i . •, a les onza del mati, les quals 2,.sensc cap contratenip; i aillb gran
• esser presencides per tot el facititat, un estol d'elements de la
Secció d'AtIctisme del Centre Exde . FE:id:liara •de .Llevant.
Per la. novetat que oferira aguas- cursionista de Terrassa va escalar el
cien
del turó Gabaig.
podran
regata, per tal com satt
Ccimentant la delicada ascensió
Eme upa gran diversitat de cas autonnäbils, ens fa preveure al turó del Cavall. portada a cap el
t la novelL. entitat organitzuclu- diumenge anterior, hoin pogue oir
auliedra cls mes falaguer., èxits, que dlguns tan:leen de "bogeria"
aquesta . tasca. A aquests que parlant
CICL.181411E
així demostren el complet descoladRS.A PREMI FESTA PEDAL xeme 'vt..de les puras chincions muntanyenques, i molt menys d'aquest
Boa
di1 la reunió que tingué
ta passat a la U. V. E. s'acortlä atletiatne' de muntanya. podrient direher aquesta grau cursa per ama- los c2inn el conegut alpinista francés comandant Gaillard: "Per ice
- i neidits de tercera categoria.
recorregut de la qual lea estat
c•an segueix: Barcelona'
Sant Adria, Mollee, ende Parees, ea de la Ma.. iranollcrs, Vilanova de la RuMontornés, encrevantent Mollet.
n:a Coloma, 'Sant Adrià, fina el
e e sortida.

Cenes boireyin 111940, : e terelenn
careen perfectament iteltdribrat"

El Foment ExCaratiMista de' Bar'tebana efeCtuar4 sau :eicctant&t.

El Grup Excursionista Marathon
efectuara din/amiga vincnt una excursid a Carraf, can L'usa, La Plata. tela de les Basses,•Avenes de la
Perkt i del . ('las Camp Gras, d'u
de la alt'irella. coll Sostrell, castell
d'ArampruitYä i Gay&
1.1oc de reune.: A un quart de sis
del mati, al baixador del passeig
Gracia.
•
• ••
•
L'Associació Excursionista Esportiva "Puigtnal" duran' els dies gi
9 efectuara una excursió al Puigsacalm, amb aquest itinerari: Olot,
Sala Privat de Bas, pla Traver,
Puigsacalm, La Vola' i 'l'oren& -

DE FORA
TORROELLA

DE

MONTORI

Diumenge passat al camp, del C. D.
Montgri emetenditen per tercera regada els jo y as equipiets de l'Empó-

rium F. C., de Figueres, i els del C.
D. M.
Foli un partit que deaperta torea interés, quedant victoriosos els :ocals,
per 3 a
Cal esmentar cl primer gol que féu
el Torroella portat per l'extrem dreta
en Joaquim Matas, ja que dificiltnent
en podem veure un d'igual ni en partits de primera categoria. Fou ovacionat.
A la segona part en Serra ,entrà el
segon gol. (lue desanitnä totalment els
de Figueres.
D'una arrancada d'aquests, marcaren
i als poca moments l'Es-quena aconsegvi el tercer i,tiltint aol
Pils locals.

ARENY5 DE .MAR
Al camp' de la Unió Esportiva
Arenys jugaren diumenge al mati el
nostre primer infantil coatra• el d0
b mateixa . categoria ale l 'ihm.
L'atac rapid i ben combina', de la
nostra davatittra ajudada eficaçment
pela tritjus, .feti que es Ilustres palies
marquessi:t . tres gola. i l'encert i seguritat del' nostre trio defensin no
d...ixa marcar cap punt a l'Hurte.
Arbitra mult ju s tament Cl senyor
•
Ro:g.
- A la tarta, al mateix cama. jugaren d reserva local contra rAtletic de l'Ilur;s, vencent aquest últint
nrr 4 a 1 - •
La superioritat ele l'equip visitant
fou manifesta. No obstant, els :toseré., es defensaren molt be, sobresortilo de tots Fe Gras. a 'la defensa. i
en Rovira, de tn ,g,. F.1a , altre,•, , regulara.
L'àrbitre.' senyor Roig', imparcial.
•- El mataba diem:miga el niistrc
primer onza es trasllada' a Calella,

El ..noatte: .:111Onsprany. en la
Prernsa »enyete . Garata Auné
ens hä dirigit und atenta carta
pregentanos que, reimenent a
un $01 publieat ahir, en el qual
se 1:aHudia, fern constar' que en
eeIpbrat i a determinat

Dio

Unid Doportiya de-Otaiena
Dla
Olub DaporRU thilater
esotra id.
F. 0. Suplo«

centre es %lid a parlar en
nona 'deis periodistes presente
invitats particularment a lar.
t ot sense que s'abrogials- la repreriemació de cap entitat de

A las 2'90 as loMa

•••

iinatirl',Companyia Trate
a.
Vatios, ateminy • Siracusa", de Taramb *reza general. Aessirrat
mal e ~lona Sud. ••Consigdatari

E

«IV DE Uta 00«%"11111.

dies 8 i 9 sena l'itinerari següent:
Dia
Hostalric, castell de
Montsteri i RifIlt (on es fan nit).
Dia Font d'En Corta, rumí de
Morou, Santa Fe, Gort Negra, Salts
de Gualba i Gualba.
Sortida, el dia 8 dé reatació de
França, a dos quarts de sis del mati.

LOCALITAni 1.10t.
Miau DepeLIS
p setes; TrIbeildra, 3
pesames; Preferencias, - t peineta:
pesseta.

,Goals, 050 Peaattlei t . 0enerm, t

periodistes 1, .que . per .distraccid
no s'assabentit del térti del telegra/ti a . que despeas dels brindis proposä un deds eomensals,
ja que .d'ilayec-se adonal, de l'abast', 'TM es donava ' 11 , aquel'
dortimenT que ell creta 'que era
una.sintple salutaeid.en- la qual
Ilfr es parlava de, la prernsa,
hapria•'fet tina- amisiosit adverteneta als rtue•ieLYedactaren,
"II. el • s'entit • de. no " atribuir a la
prewsn• cap mattifeataciii. politira, i fittaleitent prega que fem
¡'oflial s 1' ' q tit ti i E' va' sipnar, el dit
telaki'arria ni- nont . propi ni
en 'represenlaciii de niel:t.
Queda- sifis'fet "p'see del
nostre.di s tingit: company en la
prernsa, In• rectifieacid 41e1 qual
tenini inolt de icci!jt de, publicar,

BALAGURA
celebrat el partit 'de Campionat.entre el Joventut de, Lleyda i el
Balaguer. Sortiren vencedora els Ileydatans per 3 a o. Er parta estigué
nivellat tota la • tarda, essent aquest
resultat' regut a la manea d'acometivitat de la davantera local, per trobar-se desentrenada. Rialp evita Un
gol segur. Serra feu Uns axciigent treball i ha parat un penaltY. El tercer
gel. fet per En Costa,-excellent.
SIm

SANT SADUAAI OR suma
C. D. EUROPA (RESERVA), t
. CATALONIA S. C, o
El dia de la lela majen tingué lloc
erpaitit entre cl reserva' de l'Europa
i l'etjuip local mec. hacia despertat taut
d'heteras entre els alos*.res aficionats.
S'alinearen, els equips -d3
.••, la manera
següent:
"
-;•
Enropa: 'Jai:madre& Orla, Vida%
Gironési kegre,
Grar 1s..
r•
Abuli, ' Bonet Säneher.
' asas, Casals.
Catalemia: Castells, C
Casanovas,
N'idegain. 011e. Benaigeh,
Millan, Sahst. Navarro i Niuhó.
Començà la !Mita amb-gran energia,
no defal int ni un .sol moment Velansiastne dels 'seta individua
A la primera part, a conseqüència
d'un atac ac:aparador.iniciat pa! davanter-centre europeu. des' de mig camp
amb , passadas i combinacions arribZI
Litis a l'arca de:a defenses xutant
gol; czetrant la pilota a: marc per cacé,
de vista. del portee ,
La • segona part. ion •ten absolut doflhilti.,de's. local, j ala demostracions de
honiques jugatles. esgotant les forzea
dels contraria, i el temor, a la demea
féu: que empressiu un jan: mole censurable. que amb tot i l bona voluntat
de l'arbitre castigant al culpabL nu
fine suficitnt per teconsolar nervis.sita del piatlic. el (Vial feu que se
stepeugues el partit . perordre de l'autoritat.
,
scnyor Sala Migué liba::
. L'àrbitre
„
just i cifergie en da seas 'falls.

NOVIMENT Valla
Vaixella'entrats
. .
Vapor espanyol "Cabo I:a Plata".
de 'Santander, amb carrega • geleral i
uIt passatger. Amarrat mall"del Rehabt, Cons'gnatari Ibarra i Companyia., •
Vapor . espanyol "Cabo Cediera . ' d2
MarsalL, amb carrega general i
pasMtee.s. Adiarrat mol de la Barceleineta. Consignatari Ibarra i CornpanYia.
•
Vapor espanyol "Cabo Tres Furcas".. dc Santadder. amb cae :: te;t.gcrit cal. .Amarrat mol' (1., 1 g ebaix. Con-.
signataii lbamr i Companyla.".
Vapo
-r ti spanj'ol "Ca la) Higuer".
Anearr2t
(itUrva, atta) dirrega
moll. del Relmix. Consigutateri Ibarra
i Compainia.
Vapor espanyul "Rey Jaime I". de
Patena, ande carretee zene-41 i
pasatikers. A/narria inoll • de les Dras-

'0•"-

DEL F. C. BARCELONA

Tombidetta. • •
Vapor espanyol "Ramón", dé la
mar, antb pela. Amarrat moll de LIcvant. Conignatari S. A. da Pesca i
ó.
Navegaci
•
•
•
Vapor espanyol 'Sarna", de , Marella,, mal cirrega general. Amarrat
'soll d'Espanya N. Consignatari Frei•
,
ra& ,••
Vapor hala "Righi", de Trieste,
amb cirrega general i 9 passatgers
Amarrat moll de la Barceloneta. Consignatari Ramos.
Väpor e. spanyol "Canalejas", de Vaamb carrega general i ell passatgets. Amarrat moll c'Espanya NE.
Consignatari Companyia Transmediter. .
tapia.
Vapor espanyol "Erandio", de Cardif f, amb carbó, Amarrat mol; de
Ponent Nord. .Consignatari Agència
Witty.
Vapor espanyol "Tintori", de Alacant, amb caricia general i passatge.
Amarrat moll d'Espanya NE. Consignatare Companyia Tran5mcditerränia.
Vaixells sartas
Vapor haba "Clara Camus", de
transit, cap a Dukerke.
Vapor norueg "Rae/ter-al", amb cazraga general i transit, cap a Tarra•T
gona.
.
Vapor espanyol "Rey Jaime V, amb
anega general, cap a Mahó.
Vapor espanyol "N'andina R.", en
hast. cap a Aguilas.
Vapor espanyol "Ramón R.", amb
carena general, cap a Sant Estere de

robtindieu.amir Min
ra i pila eleetricá de la marca
LOT. dispOsaht; en lot !loe i
a qualseiol moment, d'intensa Ilum,
••
.•
Indisriensable• en lea ärcursions'i yiargea; en la llar:

Van& espanyol "Cabo La Plata",
amb ci. raga general i trànsit, cap a
Sant

en

la fabri c a; - .per buscar

queli on'i en la foseor; en pu-

jar l'escala; mi la 'antela de
mi; en el maleti de viatge,
eesultant sempre d'una • uti-

Eis Teatres

litat inenniparable, el mateic
qu'e al: camp.
a la
SOLA)IENT SON AUTENTIQUES .1.1:14. LAMPARES
PILES ELECTRIQUES AMB

TEATRE. GATALA ROMEA

LA MARCA- "LOT"
Les irçbareu a,r les cases
segiient pre uta , peiai 51;
Lores:G.011w i Roig. Trafalgar. 3; E. Schilling, Ferran,

Avui, tlii, s'estrenarà en
aquest teatee l'obra "El milió
ala prineipals
de Forfanat a"
palleri de la qual han estut
d is 1 ribetit s de la forma següen 1:
. oreta RoBenjamineta. sen y
ser Goseolla; La mestra crudel. ainria Morera; L'enginids
hospiniä. senyor Grases. i El
s p ll impedit, Enric

23; Berielain i CM?. Ferran.
1: Laplaua i,Cia..:Ferran,
Vieens Ecerer, plaea de Calalunva,. •I12;- • A. • 'Valverde.
•. • ••
Conelaa.9.,

na culleradü

AIONAMENT
nareeinna establela
aleleateeria e•ileeifil per Si partil4
'daba
,Inplitar
haura.
Soarta, Illawia I U. T. E.
per p falilta ltIet n +del, • i'eilablirde tare,, d'abona•
ruenr fine ...mere/Idean. lila, eli
1.
1:
its1
parld i t'ad V•111••• t
Ovina;
•Veltre. 04 , l'al lit: del alavia
del Si. T. E.
it ai iltat, abfemi• Nona. de
Illir annnalneld. en es. r
nn a al tila /A
11 de •1 enrreiit

n

videttid
tren en poca dies la tos 1 les seves

canses.

BRONQUIOLINA

An

11[0E4[11111i

a..

pare fü Carapianat.',Ainet2.01uest
últim per 7 a 2. Els Munes tintine
ren una ,mala tarda, a _mandé del
••
ile,fensa: Vilar.

Contra la

tos

prendida

aoscaoami aaraoau
arlp.A.P.2a.
Itairelko. CalaereL
maalao. Altedea2 de lea
.99e04048

Preparat balsämic, antiseptIc i expectorant, que obra directament l'Obre els
bronqub, avis tot setult i cura rapidament : NO PERJUDICA L'EST MAC
rasada 1 Cenan d'intenta t. te se Caater r. AURA I roas t

. Guareix la Tos, Bronauttls, Tybarculoal, Ataca gripals, Ofec, Constlpats, etc., eta.
El preparat d'afectes más ' qu'Ida 1 seg u ra 1 el más
econambs. Venda: larmius:a POch . Princesa, 39, 1 a
Can Re g ala, Rambla d3 latt Flora, 14.

~ha

5.nut .

MAL 1 MAS • Pleacalr. 21 c MULLO/U
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IIIIIRRIIIR RE
, IMARMIRRIAR :

Vermouth "AQUILA ROSSA"- es el millor
ETITS ANUNCIS CLASSIFICATS

, azazaaniamaaaaaaa aluaa........liaaaaamaaaaamaamaaaaaapaaaaaaaaaraasaaaaaai•eaumai
smaaamaa.......aliaaaaaaaaawai maangli aaaamaamoural
a 0'50 pessetes les deu pri-

meres paraules i a 0'10 per
:: cada una d'excés

FRTES DE TREBALL
, cris
ELEFON1STA
b. 1.

rat. ILA • SE ,:

$...1,1MK. ßsereure a
4... • 1.A PUBLICITAT. D. T.

ORNpR. de forro, s'ofereia.

chute a LA PUBLICITAr,

uDANT

ORNER

(In

M1NERVISTA
a. f. .

tscrtioe a LA YUBLINATAT. U. T.

de 33 a ¿a awri, e* neceas

CRIATS, Aten. L3CrIlift a LA MILIUlAT, B T.

-enarLAPBifp.

TAT, B. T.

senterets. Estren-

Ist. P. f.

o . La PFBLICITAT. H. T.

Esettitri. a

'nferelt. ENcrlufe a LA
fi. T.

MPTABLE
manante Mozart,

iriv. E.reirie La P1111.1CITAT.B._T.
ENT Per a la venda de
EPEND
PENDENT
dioncanerla. s 'ore I • mire a I .5 1 . 1111.11.11AT. It. T.
..Dritin rieren«. E•fernire a LA
PI IlLICITAT,tt. T.

N y olu A per • Lot eä meelealla.
litt creare a LA PUBLICI.

Trrit:':." LA PUbLIU'
free Maui practica au

ESTRE ter ore gompoeioe di len tet-

a.' rem. P11 bocelada. limertuftt a LA
t I( ITAT,

MIG c'Crle entlikebUeieCtlit.E1:.
leca, es neceastta. Escome a
DIDA 1 PLBLICITAT, u. T.

DEmANDEsDETREDALL

CORREDOR ucef,:22.'"ng,";
LA ILINLi i .:11.1i, u. T.

MODISTE

COSIDORA, (ileuce.r2'
e
.1,°2n1;i%e:
'

APRENENT

LA PI 131.1LITAT, U. f.

vITAT. ti, T.

per a la venda de tel.
1/Is. da 11 a 18 &upa,
e a nei erstia. Escriul u a LA PL8L11.1TAT Ii, r.

MIG Mari

APRENENT

a na re necesaria,. t...
A Per
IN-you18,1
miele • LA PLB1-1L1-

per a lenes, es
nef_eaäna. Likr.ufe ä
LA PCBLICITAT, U. T.

CAMBRERA

litt,

ir de 15 a 15 1115, ti
RECAD -R IleCteilla. •

Parir P.I1A. u. f.

MINYONA

LA

es necesita. Escriure
LA PCULICI La e, O. T.

CAMORERA
lar. B. T.

es neeMalta. Eacriu•
re a• LA PLIILILI•

le (inri Matee. es lierellalla. Lacras.
M &U re a LA Pl. BLICITAT. 14. T.
-

z
LAMPISTA znit.ce'rt.e:sLA"TUs--

es,,"""
COMANDITARI a
e/no en" 3Mar.
Na. E s cinire a Ls p EBLICITAT. lt. 'f

L.1 fLULit.I tr, 1. II C.

.:J•,::
rdwerrADoRreeP,Vis..7.2.1
ITA f, U. 'f.
ilen preaentaiate, ei

MAMADERA oureaarla. Laeriu•
re a LA I'Llstl f .lfA I, U. T.

qué eoflcgilt les tos'

d OliS elecarlquea traueuiniib l I s , ea tievor
T.
f ia. Esereuru a LA aLteLILITAr. IL l
per a taller de rOtulO,
APRENENT
e
a LA Pl 01.1LITAT. II. C.

« noceiallo. Alerto.
BRERA ea a LA PLALitl•
e 1-

••Ilaj
Per
neeem....
Poi..
CONFITER '• ••'"i•tr.
A. T.

ea •eeo••n14.
MBRERA practica,
Liendre a 13
T. a,

e Permuto Anneä ofelake.

SASTR 12. Mossalta. Rambla Gattin'
esa. 54, aeirmi.

itroistrte. oár a- temega.
es malaatia. muten a
Praucrrat a. v.

44 90c99901 . AkAillifO
LA PLINLICITAT, a. T.

Faenen e a LA PLIPI.P.ILAT,

PERORA

g ierlaalne. lt

reao
nçals'.
Leinalude a
-dios.,
Portaferrissa,

per a la venda,

DEPENDENTA preferible revean/ el ruin de pic a,. ee b . Pi neeeialla. Es •
criare a LA il'irLl f .1TAT. 13. T.

MINYONA PIVertn:ietLecil.A'e;t17112.cITAT, lt. 'T.

CAMBRERA

PI • liL . 1 : 71! IT e'e7ml er.3113, 'e

re

a

D p ERARI y.p ritc! Ict ,eu
n tulleflucle
e ir go
de la pell, t'uferelz. a:achure • LA PL.
bircriAr. II. T.

VERNISSADOR,:e721t.ti:
Tm% lt.
T.

APRENENT

m'el« tornen. Vota.
re11. !malura a LA

COMPTJtBLE U:17'1,7112 . 1a3:
titiltiisL ae al suya. enra yara. kjerldre
PI eLILITAT. B. 7,

AJUSTADOR
IILICITAT. II. T.

DEPENDEN!'

forjador. s'otees.
INICHUIll a LA PU.

da'seana ke comest'Otea. Voteretz. Ea.

PI 111.1CITAT. II. e.

jnCinI2C1Z.

peltOtto.all Magallnet da
treballa, huta, groto.
ralo Aperho, a LA PUBLICITA - T. B. T.

OPERARI

AUXLIAD.Vere;C:t
„. T. - •
•

repeled • iiIt+11.,Altitilitio /..11
WIAUP", . PCILICMit 5. 7.

APRENENT

Lao:Mire a LA PABLICITAT, B. T.
-c RRED0D practIc per a un,
" panya i altre' sitas,
55 p eee s sita. E s criure a LA PLBL/Li•

o

er.LA

Aigetelata. VACrlUttl a LA
PEONS
tlt,lCtT.( 1' Ii, T.
iz ,

cu iNER, „p•ot tebriv iTAEt.crinureT a 1.-a

DIDES

arquea, smeretten, t'achure
a LA PI BLICITAT, B. T.

PEO

s Tfeilx
IT.ri
lairlioJ,
j
II, 7,

llinta
sree
'in iur i lizirAlracree
CAMBRER,p
.

AJUSTADOR

lorner ineente
Inflador, ameres

Esetiure a LA euititcrecr.

u. r.

a LA

11105-A s'oterela. Escrlure a LA

IG PI BLICITAT, B. T.
Ha

DEPENDENT

per a la ventne .rartules ti. pabaterm,

edetinftv.itiaiTAPT'preurel,;..

s'orerele. E p erlure a La Pttbtirllal IL T.

isTA de rellena. lioterenL
PREms ara Liendre a Lt-PL.

JOVE antnnuibIlleta. deslIjarla entrar en taller ti aut o neibn s Per a P racti
a eriae Eifcrlure a LA-que,

FADRI
teLlerrar. u. T. •

hullas

B.

7.

anys. estudlaul, perit

.

AUXILIARS

noguera , tiara.
MENjA poR
-e niewit, 2d, pral. La
Letz e a.

CAIXES
frena.

de ferro I metan*, s'o.
leen. aseriere a LA
PLBLILITAT, B. T.

arrttIC limito. Nene de de bou s •
bouga.

pbrialckiled..eagebela= ano %%v.

ceshrta.. Eserture a La rUblleilat, 5. T.

HABITACIO'""
propmrc
magaImb'01"
Espata a,
llorar. a itenyor. Usa: >tul enrolan, II,
primer.

Aux ilia

Prfritei

y A de rabals..tatractarta,
Maltee. 153. hace.

Cm alfra

PRENSES

TAQUIT7722211:°47.-4.1.
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.ESPECTACLES
Asia

-TEATRES-

Teatre Català Romea

Gran Teatre del Liceu
M'Id, novena

Dissabte, 15 i diumenge,

de desembre de 1923. nit, t
Duee únteme. representa- !
clon* a Espanya de

de propietat i

nbonament (corresponent a dijous), a les non ea punt, debut
del celebre artista Georges .
Lanskoy. Primera representaciii
npera en quatre fletes Boris
Godounoff, prenent-hi part els
celebres artistes senyores Sadoven. Wesselovsky, Znporogelz. Kaidanoff, Baidaroff. Mesere Albert Coates. Direeciú es.-nica, A. Sanine. Cos de ball
rus; primera • parella Lubire:
Wassilieff. — Denla. tarda. El
barbee de Sevilla. Aviat, estrena do Kovantohlna.

V IDOCQ{
interpretant els respectius
papeis de "Vidocq” "Martini La Blondo", les dues
celebres 'vedettes" eineitiolograf lunes franceses
RENE NAVARRE i ELBIRE
1fAUTIER
lt inb el concurs d'altres nolabios :Mistes dels millors
lcatres de Parts. Es despatxa a coniptaduria.

'teatre Català Romea
Telèfon 3500 A
Ami. nit. segona vetllada do
l'Ateneu del clistriete 11. Estrena de la pellicula parlada en .n
netos i 12 qundroe, le A. Ma
de 3. Montero.-chard.ptió
EL MILI() DE L'ORFENETA
Titols dels quadros: Prideg.
Ll e geix - me un conte. I. El vol%Ti dele prtneeps; H. La llista
del sorleig; III. Pare nostre...:
IV, El robatori: V. El càstig tle
l ' innocent; VI, La masia do
Provenea: VII, Ja lio acabärein
ilemä; VIII. A los golfe s: IX.
Tot acaba be; XII. La moral dol
(onle. Aquesta obra. represanlada al teatre Albert de Paris.
eme formidable axil, Alegue
raes de 1,000 representacions.
—Dene, tarda, a dos quarts de
mialre. La mes interessant do
los obres d'En Folch i Torres.
L'Infant que no sap son nom.
Preu popular. A dos quarts
sis. fq grandiós i.xit de Pirandello. El barret de caso:avene.
Triomf d'En Montero, admirable inferpretacid de les senyo_
es Baró. Morera, Xitart i Fer
rändiz i senyors Rarbosa i
Strems i la comadia en dos p eles. de gran broma. irEn A - altmitjana. Don Pau dels contiene,
per rAimerie. Nit. el grandids
espeetaele El milió de Ponen.Diumenze. a dos unarls
de qualre, L'infant que no sap
son nom. Ultima represa-miro:id.
A dos quarls de sis. 1 nif, El
milió de l'orfeneta. Es despatNa a e.u.nptaduria.
6•114114444~41•1161444444.411.1e1

TEATRE POLIORAMA

43411411.11114143.0441111
TEATRE

e....~~...~~4~.

84•4444~~444444,44444
TRE NOVETAT S

TEA

CINC

1

UPES:RE

Gran companyia Internacional oro.
banca, egneelre, &tintes I motea). Director; Mr. Ventura Oanno.
Avui, dItTattlrea, 7 de desbre., ni!,
a tres quarts de
I‘ACGI*RAeln PF: LA TEMPORADA
!n'ITERA
Debut de 14 nolables atrarelons,
noves a Barrelnua. i'lliro
La Troupe Romero
tres Sent'Ortte, 1 un eacaller
Meten Margot
duce ..enyoreIes atinnastes
;tour. Armsndi
dues
ulniPbrInteS
El. ro/tul/tes n 1,1t11,
Pomporf, Tnedy i Emli
Eta Osos comedianta
del lehre &Piador ItatIy.
Discante I MI/m e nee, tarda 1 /11t,
extraordatárles funcions.
Es despatia a CoMpladurla.

Ci

4.6444444,66~44,114444aose
boo,e+66644+44444,4444444+6
Gran Teatre Espanyol
44444 ERE .BEFMES
Atol, rtl y endre‘. tarda, a do , quarts

de filir.

Ee-stont N011111,1 peolar.

Entrada

1 bIllara. 1 • \ 1

Avui. g livondres, larda. La

verbena de la Paloma
LA MONTERIA
Nil:

En Sevilla esta el amor
i reestreno de
LA HOLANDESITA

ree44414+4444494.044444441440
4444414+0444444444+0444.
TEATRE

COMIC

Temporada d'ab • rta de ttialled
Conminada dramatice
Rojas. CAP,»
*Tul, /Menees. L 1 t, rl drls
de del', esdeveulment teatral:

l

L La f ,a111116 tul 111/ Set,

EL AGUA raliatatim*
n. El/terna e Espsnya
ii, l'Interes•
Hin nnionrarna pesi t ionel en Mi
arte.,
VIG111114 NI OMS eammaas
filertIrre preventvI6, &mana O.
.pienel—Dts gebte. tardo: La vestla
Ro de mee nebulosos I El idea mi.

ia

ladetee. Iilt: lee Tenme 1 Le que
Si MIMO.
bartula. dta ti. nIl s les den.
MINA. o—s • -«mare, t50'

ALBA - SONARE
Avui, divendres, tarda, a un

quart de Als, l'aplaudida enmtbdin en tres netos El duo..
lo Parez.04mez, obra pbeg turna del literat Lluta Anton del Ohnet. NO. a un
girar/ dolido. La celebrada
cornialia en tres actes,
rio Garcia Alvarez i Antoni Paso.
GENIO I FIGURA
EI monòleg de .1aeint Por
audJuan se qult6 de la bebida. — Domà, dissabte,
tarda. El rayo i Por qua
Juan se quita de la bebida.
Nit, la comía:ha Genio I fi..
gura i Por què Juan se q uité de la bebida.

r15151 «.44.64444 5 6444+E+

ELDORADO

Gran ~manolo de
de JOAN VILA

Avii . itivendres. lar da,
a los vine. L'extraordinhi inmolo aplaudida sarsuela en tres ades. il'An.
Poli Paso i Ricard Gonza1../. ilel Toro, miísica del
most re Pan Luna,
LA MOZA DE
CAMPANILLAS
ci eació dels rotabilissims
le :tistes Roser Leonis, FeT. lisa Herrero, Roser Ferrer,
Francesc Gallego, Ricard
Fuste, Marlan Ozores, Car.
les Rufart. Decorat nou
dels reina ate eseenagrats
Buibena I Glrbill
GRANDli n S:. EXITAS
Ni. a 1 n : , deu. L'entreitit's
EA caprichlto. Primera representado del eninet en Ila
/irle i quatre quadroS. /le
Parados i litIllinPz, Infisiea
deis most ros 'Vela i Bru.
EL NIDO DEL PRINCIPAL,
estrena do! 11, , f110 ehmien_
l'He refroseant, en 1111 1'Òlug, 1111 aele, ullIe 1;1111/Ifort

i una lectura d'Angel 'forra 1 • PS del Alano, j Anfonj
M Asenjo. müsiea del trgstre
IAinadou Vives.
El palacio del hielo
Imi,M. dissabto. t'esta de la
cmompei4. Tarda, El nido
del principal, el palacio del
hielo i TrIni la Clavellina.
• :
i La moza de Campanillas
Aviat, estrena del conte in-

•

fantil en dos unos t 1ro,
onadros, do Josep reraim..
dez del Villar i Manuel de
thlingor a ninsiva del mesIn' Granados,
EL p almara ILUS1ON

'4s-

Sl 1115,151 511111111 Iii

Hit

Empresa Sindical Musical. Extraord infieles
tunelons per als tires 8 i 9, lar1 Companyia Papst
Fernindez. Din 8. a les 330, La
niña de las planchas, El tambor de Granaderos, La corte de
Faraon i La taza de the, prenent-Iii part les tiple'
cnet, Marina Latera, Terma
Mas, Sofia Romero, Dolors Es.
crIbb i els primers actora Pe.
pe. Fornändelt i Jamo Alba
corbero, Mena, Ruiz, Segura i
Mariner, cors 1 gran orquesta.
Nit, a les 945. eartell monstre:
La mareha de 04411z, Las mor.
garlas, Loe elite« IN la 01.0t10.

IfIN

Preparant-nos per efectuar unes grans reformes, ens cal liquidar totea les nostres existen-

Teatres Triomi i Marina
i Cinema Nou

cias a qualsevol preu

•

eón Corbateria, Camisería, Cauelleria, Cuan..
teria, Gèneres de Punt, Moradora, Bastons i
Paraigües, Bisuteria, Perfumeria i Carteres,
garantim sempre el preu mes baix que el que
vengui més barat. La modicitat de preus no
ens priva d'obsequiar els nostres compradora
segons la importància de la compra, tenint a
aquest efecte un gran estoc de presents:
quines, d'afaitar, perfums, bitlieters, carteres. bisutería, etc., etc.
Els nostres impulsos de competència ens
produeisen cada dia una xifra més gran de
negocis, 1 a Fensems cooperem a l'ona de balas que ha de menar-nos a una millor situació
econòmica.

:_:CONCERTS 1:
Palau_ Música Catalana
nillinAngn , a les cine de la

WORM8BACHER
d'Hamburg

Programes 1 localitats, magetzein de Milsica de In Unid Musien! Espanyola, 1 i 3: Portal
de l'Angel. Condicions especials
per als senyors socis de l'Or.
fett Català.

Gran Teatre Condal
Gran Cinema Boleada

Gäneres de gran partida

••

••

••5•••••••14454444•••

SALA JUMAN

GORRES, des je

FILL DE PAUL IZABAL

BARRETS, des de

1'45 pessetes

4'95 pessetes
CORBATES, des de

35, PASSE10 DE GRACIA, 33
A/ y en/tres, e dos /Marta de
31s,
(taS audlepit
prenent-ht parr eh dIstlnyits erfisleg
PONTSEIRRAT MILLET
(,litt)
INONCIIICA INILLET
(Mane)
LLUIS MILLET
(violoncelio)
PROORAMA
PRIMERA PAI1T
COACOle 14/ e.. menor. TartInt
0e111 1 plano,
SECOS, PART
%video, 3elpunann.
:Piano/
Andentino, alarlInDkrelater.
Romance, 31endelssohn.
'ib 1 1ll0001
TERCERA.PART
Rondino, Peedmven.
SlcIllenne rt Rigaudon, Fronroeur.
(Vtoll I Idauro
Trio en sol mal a r. /teten.
SIl 11111". ree Adulo. Rondó.
0, tru iteme. eom Ile rnM11111.
Njtypt._..Actualinent. Expredrid d.
Platures
Ten/11MM art1 . 14 der.
de TI.
dl Liebbart q unle't.
>da: d'ante a una I ile quatre a set

0'95 pessetes

Alud,

*vol. d' y en/tres, tarda 1 1111, pro.
'rimes colessals. (INC
: EXITA'

4

Cine

GRAN SALO De MODA
'•
Avul , dilendrom. farda 1

T1t, estrena
qe la formosa contedla Caporal
bisel; estreha de be pellImdes
mima, Pamplinas trontoleta I Un
taxi per
11 la u pdrurth a 1
orlelnal Lo salines de Sicili• 1 IV
pespipm,a Jornada ile /a cirtta ha'
111110 en l'obra ImurtrIal
1lnsine Eugeni 5 11d, ISa mister i t de
Parle.
lounienge, l' i lilama de Ele mie.

RESTAURANTS

,

Ocia de Pule.

••n••••0114.0.».<5•1.1400.11+0
4.044.9•44444.0*******04...0.
I

Aro!. dIvendres, tAlts: El dilbus.
lar social, I I 11 ett1,,,d/s, mala
*omite i suporstioions, per PouPlus Falrbanka: LIN angOnly
n'Ola; El bao& del diabla, 11 1
Llama, El rapto es Sabina.

•.«...*«»*•••««~~,ffl
i

pati Blau
El saló més higlérilo de
Barcelona
Concert nIt

PIJAMES, des de
10 pessetes
CAMISES, des de
4'95 pessetes
MITJONS, des de

0'50 pessetes
ELASTICS, des de

0'95 pessetes
LLIGACAMES. des de
0'.50 pessetes
IMPERMEABLES, des de

39 pessetes
sa ment 'Iluminada i guarnida
i la Banda que fan encertadament dirigeix el senyor 3glesias exeeutara el mis s acierte

-

COL ISEUM

Gran Saló
Bohèmia Modernista

Cae. cetalenes. NE el V«

Casanovas, 3 i

ases 4

Anti. Ohms seselons: 0 un quart de
clac do la tarda I a ‚in quart
del/ de la rd.
SETEPPIO EMPIRE
Vial,* Mito Rete a halle I Ufane*
dele Role a Itarolono, ente. naNIculo, la primen,. tall.,l.lotometa
Orth inueltraell, de SS. MM
ep) .. ,raira,. 1" I en eta , a bord
diversa.
trajeana r arg ereents per lea
tertes Itallane. Esll mal TIat
La reformo d'un mulo, per
Imitable Imrothy Ghls; e strena as
la 'mel g a/M/1MM tm tnYlla del Pro.
/rama Ajarla. Patty, esa rla, no.
tap ie emitid do !Inocua Arbuelde
(ratty).

Mames

golees preterimos, UNA »meta
sotreta emerel. C111130 11111Ta ets.
Done, roncha matinal, a preu ordinario.
En le rueda eerselel del dimitente,

estrena de in memimi Por ilutelee uy. per e
anal flitwid
despinten Narellieti numerase, e

muna
0440664•614•1141041046110•0.1

Avui, divendres, 7 de desembre
de 1923, a les deu de la l'etlia
GRANDIOS 1 LLUIT BALI. DE
GALA
(popular dels adrogriers)

FeetIvitat de la Purisaima

patrona del Cread, i a benefici
la Caixa Mutual dc la Unid
I l ltrernarinn, Societat de Dr.
pendPnIS. La Sala estarh luxo-

il e

DE VALENCIA

equip davanter de Llevant
contra

UNIO ESPORTIVA
DE SANS
primer equip
Cainp de la Unió, a les
2'50 tarda

FUTBOL

•

4444444444444444444444444
Manetes de pedres per a elabo-

finalista del campionat
d'Ilongria

rar Xocolata a 120 pies. detiene

CLUB DEPORTIU EUROPA
Campid de Cal alurrya i finalista del Campionat d'Es
panya
A les 2'45 tarda
44414.44+1144.4444+ 11444.44

Fui\

Sublim marca

R.MARISTANY
Casa fundada el 1870

16.P!dçiCdtdiungd,18

Tr

Antoni Puate

contra

•

DE CORDES CREIJADES
AME, MARC Of FERRO

AL COMPTAT
PLASSOSiLLOGUER

Sz. A. K.

SIMON

ME,NJAIIS o. LA CATALANA
£419.141ERIA,41-VIDRIKIKIA. 1.2
Teilfon 1378 A.

"2 KURSAAL
Tuw" "
,

1 Aille"."
— SILO

desembre

esse****446^.-..---.4-.44,4fro444

Calefaeol6

PIANOS

GIMNASTIO F. C.

ESPORTS -.

Inarigurneia ulal lib III carnp
de l'Europa
Dies 8 i 9 do desembre

al

iirans partits inter-regionals per als dies 8 i 9 de

(Blind es ainb valutraos presents.
Gran batalla de confetti i seI peilt mes
Tothom al ball dele adroguers!

del
Jazz-band VILA

—DIVERSOS

t.

S

FUTBOL

riel seu ropertori modorn.
Les- senyoretes iteran obse-

Grandiós èxit

6414+411.01.11114.6.644 n0499earrera
444444.4.0.0.4444444•44444--

a!

courn me mm ouzzareammazzasamma l zmalmmal lmenl itL

testa /le la Porls, •> qua, ece,A Ind , 111,11 onte a /uta

TiO•fin

Els nostres VESTITS I ABRICS s6n cbpia
dels més distingits modele de Paris i Londres, i els oferim a p reus tan modestos que
serrhla impossible, sense que per això deixia
de rivalitzar amb els dels sastres més car2
i millors.
VESTITS I ABRICS confeccionats com ele
de mida tall anglès i teles de Gran Chic a
25, 40, 50, 60 i 75 pessetes e/3 més superiors.
Tenim una partida d'ABRICS que liqui.
dem a 15 pessetes; VESTITS i ABRICS per
confeccionar a mida des de quatre hores de
termini, a 50, 75 i 100 pessetes els més superiors.
100,000 PANTALONS des de 7'95 pessetes.
Regint els mateixos preus confeccionem tota mena de peces, tant d'Etiqueta com d'Esport, Cambra, Fantasia i Casa.
En les diferentes seccions de la casa, com

altres per a
QUARTET VOCAL
interpretades

-"e"foon.eiee•••••
-•
iimme.4.4=1.13.4=6.

Monumental - Pedró
Walkyria

Avui, divendrea. 5 jornada de
La °luto% sagrada, La Nilda de
la nuvia, Fiera misiles, Pau 1
Virginia, Taxl por favor.

Avui, dIvendres, Amb iota la
barba, El panal pobre, 11I colem blanc, La clutat sagrada, 4
p pisodi; VIdocq, 1 i Ultima.

18

: GRAN BASAR DE SASTRERIA :: SISTEMA NORDAMERICi

zart, Haydal, Mendelesohn,
Schubert, Schumann, Brahma 1

ATtil, /avenare:, moda selecta, dar•
cera Mes de mes prantbds,
Time al nata de lee tempeetem,
dues j ornades. Loen 1110,1'11, proJoetant•s* moneora, la inea pran•
diosa crearlA /le la It e nlal Oliste
Nlary Plckferd.
E . tren,,, , Pampinos tremolada, de
molta broma. Revista Peine.
Iq umenge, larda, la colosal refrena: El tumor X, peI me, eral,
:tallador del nula, Mentid l'Ornad.
Ce. 1 . 111//1,-, una 011a et.trena: Jetmy per nehirley Mamo'.

Palace

Diana-Argentina
Exceisior

•

le, PASSEIG DE GRACIA,

larda. Obres de Beethoven, 1110-

01UN CINENA DE 1110011
Notables geste% 1 Dio

1.3 t d rMOskl TOMIdle FlOrli ndelicdt
les pe l.11etlles rbnilques Pie I Virginia, I Un taxi per %vol; El
larn el/tramen/mi Caparra boget;
la r0105 0 5l pel.11euli de in marra
CaplI011o, La fuga de la p romelM.

AST1DA

oupsplweda•ea
11111r08 CAPITOLIO
'

TelAton 1371 A.
Avui, divendres. Moda. Programa de pan exit: La Mutat sagrada, projectant-se la
quarta jornada d'aquel:in pro_
n • insa 3uper - Arie; El teetlmonl
defensor, grandiosa coniedja
dramática interpretada per la
bella artista Elsie Ferguson, del
selecta programa Muda: Amor,
sensacional eine-drama de, gran
emoeid, de la gran artista Louise Glaum; Explaciel, grandids
film dramàtic, de gran argument. int e rprelat per Lisa Salfry i Ca. Dinii El tale endevInalre, assumpte de gran broma.—
Diumenge, nit, estrena de la
cinquena jornada de La olutat
sagrada.

Saló Catalunys

4 UNIQUES FUNCIONE
D'ABONAMENT
el g dios 13, 11, 15 i 16 de
dersrialtre de 1923,
4 ESPECTACLES
DISTINTS, 4
Teatre de l'espant 1 de la
broma
Vegeu cartells I Mete* de
companyla
Queda obert l'abonament a
la eoMpladuria
e.66,114444444.644,644,4444444

‘IMIIIIIMainigan iniardinidlisaanaa nain agi n naansia nannimi aniii isi neinsa

Cinema Princesa

Companyia frenos«
ORAN GUIGNOL DE PARIS
Director: Albert Levy

grdfl

111M Frontis

Temporada de Tardor
Oran eotnpanyla de comèdia I
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MARIONETTE8

Barcelona .

TEATRE POLIORAMA

LULU... CUARDALA PER MI:
Mt. a ler
exti Imp one do la
lt vendri l'autor 111. 1 tlr,t. en /dile
eplsodls, de YETIrle
MARIONETTES

MARIONETTEI

Teatre

er44,64,46b4,644666444444441

taeto.

CUMA dIssabte, testa de la Puris/.. rna rnneeprIA tie Noara semora,
/3,13, a I, guau,EL PRIMER su TTTTT DE ANC
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EL POOL, Eli MESTRE DEL RE!

zar, 1 tote

NOU

Oren oompanyla de saraosla, opereta I Moleta, de /
PEP VISAS

Companyia de Comadies
Avui, divendres, farda. inatineo extraordinaria. l'uneiltd organitzada per l'As_
sociaeid d'Estudiants . de
Farmäria, a heriefiei deis
e$11pliant a do l'Europa Contal
LA CASA DE SALUD
Nil, a los deu. roposiciú de
la eomi. dfa 1 01 tros actos
EL ARDID
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. _ ._.
la i Cambios naturales, per Pe1,01 Ferinindez.. totes les tiples
1 la resla de la oompanyia, cors,
gran orquestra. — Diumenge,
día 9, dos coloaeale funciona.—
Dijone, dia 13, ~liada monees en honor del malograt mas.
Inc Tombo *misa (Fixeu-vos
en els cartella)•
.

M'Id, al Manual.
NO .1WOBLIDIS

Travessia de Sacsirnort, lo, s.'
1
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1191 condensada

fiel f tlldîi
del Ur. museo, Rambla PM b ogue,
n
Dom. e, lar tatue Hospital 1 5•01
eeDetl , impotencia, anilla.
decenal' *rectamente per el suen•
Mena repto] de lee resientes mero«
Al ilrIU pell Catete próstata. Conmine; de O 5 le I de 11 a o ema.
dura per e empleen, 1 **atte..%

EL

PAHS

L".

CINIEMITOORMila

ORQUENTRINA filltE t . 1 EALO DE NEUNICI DE FAMILIES DISTINGIDES
nrul. dteonOreo. Miele p rorratee. Ittrena de la pellIcule Mine mil peale
(exeluslee). sesione le fi nv enli . A1110r y Trono", ereerld de le ertiste Jis Loti.
••••••litm• iblonNisti L P e rnel i nee twanelma, de broma: 550 'oronda tto te super.
rreanecie 4:epitelio. No ne teblildle (earlu.lval, una hletArle que arribe al eor
di ten 1 dde N «Uf treneeertese e si mutile per le genial estrelle desole
Lore I el itUnpatle a c tor Derr i h DlliDell.
•
Mata ellautilffil
NOTA.—Aeul. dIvendive, de ala 5 %YO. I duma. Medite, festhItel de le Pu•
rlislMe, a la 05e 51 e mamo d'ea» a ene es despidieren buteours numeredes
Per • le omito eepeCial di lee sis de «Me I de dlumenge.
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EPILEPTICSI NERVIOSOSI;
NEURASTENICS1 Pht

CURAREu RADICALMENT amb "BOROSAL.
roya medieviö SENSE eta inconveniente d e) le
momull. ULTIMA PARAULA DE LA CIENCIA. Existe sorprenents en l'histerisme, 0/1
Palmos, migranya, Insomnis I Inoontia10e4
nocturna d'orina. Delnairell "DOROSAL"
:

centres d'especifica i Farmacia Iletabert, Princesa, 7.

