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LI RENGLERA

DE IONES

En temps de restriccions obligatòries, cal fer donar el ren(i:ni ent màxim a aquelles activitats que no estan restringides.
han entes aixi aquests catalans que han constituït, a l'Atepea Barcelonés, el Comitè per a l'expansió i el coneixement de la
lien gu a i la literatura catalanes. Doscents cursets d'ensenya//wat de la llengua i d'explicació de la literatura tenen, avui,
upa vàlua molt més forta que en ternps normals. I aquell públic
que no pot arrenglerar-se en els achs polítics, en els mítings de
propaganda o en les conferencies de doctrina, ha d'acudir, encara amb més motiu que els simples estudiosos, a l s cursos on
es fa honor a les més altes manifestacions espirituals de Catalunya.
Cap motiu no hi ha per declarar-se en vaga d'activitats.
Cap motiu no hi ha per prendre l'actual periode com un paren ai de quietisme. El parèntesi només està obert en determinades activitats politiques. Però en el vastissim camp lingüístic
iliterari, no solament s'ha de mantenir el ritme de la feina, sinó
que ha d'ésser intensificat i accelerat.
Si d'aquesta temporada de dejuni polític en sortís una maor perfecci6 en la coneixença de la nostra llengua i en vingués
'un niajor afecte a la nostra literatura, ningú no podria gemegar tristament davant les limitacions de la l'ibertat ciutadana.
El tumult i la cridòria de la Iluita política, que té indubtablement la seva eficacia i el seu encís si és idealista, deixen sovint
en una mitja foscor les pures manifestacions intellectuals de la
raça. I ara que el silenci cobreix les manifestacions habituals
ce la propaganda política, és una hora excellent per percebre
els batees mes profunds de Fänima catalana.
Tot considerant que la política, la política bona i honesta,
es indispensable per als pobles, hem de dir que no sofrirà Catalunya cap pèrdua en la seva riquesa moral si de la forçada
tbst,nció transitòria en el camp polític en surt una més cordial atenció per les manifestacions essencials del nostre esperit. La llengua. i la literatura , que és l'art del sentiment expressat per la llengua, tenen una part principal en la renaixença
ratalana. I potser l'evolució d'aquesta renaixença, amb l'apariao successiva dels altres caires de la vida d'un poble ressusdtat. havia deixat enrera, gairebé en lloc secundari, aquelles
Mmeres manifestacions. Ara que en política no podem caminar
eap endavant, será bo de girar l'esguard enrera i de tornar a
5ituar - nos en aquell temps en que les manifestacions caracte:ligues de l'ideal catalanesc eren l'idioma i les lletres.
Ha de formar-se ara, disciplinadament, la renglera dels
unnnes en els doscents cursets de llengua i de literatura cataices. No demanem solament la presència material, corpòria;
demanem públic inert davant de les explicacions del profesDernanem la presencia total, en cos i en ànima, en atendió
devoció. Fora de l'ambient polític, sense ovacions i sense
Ses sonores, sense rumors de sensació o d'aprovació en el
les lliçons dels professors de la nostra parla i de les
.res lletres poden arribar dintre de tot dels oients, tant com
baraula dels oradors de miting.
D'aquesta manera es contribuirà a restablir l'equilibri en▪ la creixença del moviment polític català i l'endarreriment en
4 coneixença de la liengua pela i en l'afició a la pròpia lite2ura. Altres vegades hem denunciat ja la tara que en el
au descabdellament presenta el moviment català, i que és la
preponderància de la catalanització per la política sobre la catalanització per la llengua. Els guanys de la política, quan no
tenen la base sòlida de la catalanització espiritual, són superficials i precaris.
De tots els arrengleraments possibles en les actuals cirronstäncies, recomanem amb la major confiança i amb el maje interès l'arrenglerament dels alumnes silenciosos davant
del professor que els fa conèixer gramaticalment la Ilengla Materna i els mostra les obres de bellesa que amb aquest admirable jnstrument han estat Creades.

Carnet de les

Arts
COMENÇA.VE X T DE
TEMPORADA
Durant aquesta últims quinze dies
23

sales d'exposició barcelonines
tan anal reprenent llar activitat
ttosturnada. Fins ara. pecó, les exhiM aces no han tingut sinó el valor
'..ana tarja de visita, advertint que
es torna a ésser a casa.
L' r xposició d'aquarelles del se: lar iartj Torrents. al Saló Para,
ece h ., romput el foe, ha estat seIsran:ent una de les mes interesunts. Aquest pintor exhibia urta
rollecció sie paisatges Catalunya
zactats de la manera Itna mica es;ecial que aquest artista tracta l'al ilarciia. Per l'amplitud i per un
ritt e rnpastament produit per la ini rtencia un xic feixuga amb que el
Pinzell ataca el paper, aquestes aqua?elles molt sovint prenen el carácter d' o lis. La fuga alada característica r haquest genere, es converteix
le una ruda vehemencia Inés própia
rt. e la nota impressionista que de la
reta n erviositat de l'aquareHa.
Dintre d'aquesta interpretació del
leoeediment, el senyor Martí Torrente obté taques vives i calides.
4ti C especialment i rnolt ägil, el cel
?e "L'estany" 001 i "Can Cucotela i "Les muntanyes
Ar tualment al mateix Saló la Cae' Comas i Companyia S. A. hi té
es tallada una col-Meció, de pintares
etc iona l s i estrangeres. D'entre les
hi meres sobresurt un Mir i le les
dt res són agradables uns paisatges
M aulland, cl cap d'una figura de
iTn (5), unes marines densissimes
m ati-ria, de Bonamici. Ocupa cl
ikc de preferencia una pintura de
itlere de Carrier-Belleuse.
magatzems de "El Siglo"
ttmhe han ohert les leves sales de
8elles Arts, amb una serie molt
eualusa d'obres de diferente ar-

tistes. La galería Areilas ha Maugurat igualment les exhbicions d'enguany amb una selecció d'obres d'En
Labarta. Carlee, Vayreda, Puig Perucho, Raurich i Cabanyes.
A les galeries Eayetanes el senyor Marian Fortuny de Madrazo
hi ha reunit una collecció de natures
mortes (armadures orientals i italianes) i unes guantes notes de València. Indiscutiblement, aquestes obres
en les quals hi ha qualitats traduides amb enamorament i técnica discreta, sün superior% a les figures i
retrats que completen l'exposieid. El
"panneau" decoratiu que presideix
la sala demostra que el senyor Fortuny posseeix la técnica del fresc.
A la sala petita d'aquest mateix
local un senyor Carles 13. Piccardo
exposa unes teles irremeiablement
insignificants. L'autor les ofereix
públie com una manifestació d'hispatio-atnericanime mitjantçant unes
invita - inris redactarles en castellä i
eatali. Les obres del senyor Piceardo confirmen que sota d'aquests malabarismes lingiiistics gairebé sempre s'hi amaga la desolació artística
mes esparveradora.

C. C.
NOTA. — Avui a "El Cantarín"
s'ha inaugural l'exposició dc paisatges d'En E. t r ayreda, el subtil pintor oloth La -impressió ha estas exceHent. Li augurem un èxit complet.
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EL CRANC MONETARI
ELS NACIONALISTES BAVERESOS ANUNCIEN PER A DEMA EL PRINCIPI DE LES OPERACIONS CONTRA BERLIN

Confessem-ho. TotR
A s reSls bornes que
viscut alguns anys en el aula
passat tenim una certa prevenció contra els fabricants. Dir fabricant, moltes estones ens ha fet el mateix efecte que dir enemic de l'art, menyspreador de l'esperit, adorador del
dcli d'or i altres COK. semblantment
hem

denigrants.

STRESEMANN PROMET SOTMETRE BAVIERA -:- El, PRESIDENT EBERT
NO VOL FIRMAR LA DISSOLUCIO DEL REICHSTAG -:- LA SITUACIO DE
TURINGIA ELS SEPARATISTES DEL RIN
(Del 'rastre cavial especial)

BERW. octubre. — (Rebut
anib considerable retard).

La qüestió de la moneda ha
arribat a un punt simplement
indescriptible, Agafar el tratovia,un millar de mares! I no
vull pas cansar la paciència del
Ilegidor amb altres detalle.
Aquesta mostra Ii obrirà. cree,
les portes de la imag.inaeió.
Comparar elmiarc a una ombra
de moneda, a un microbi de moneda, a una punta cragulla de
moneda. són pallideses.
Ili ha algú que s'estranya,
encara, de la baixa del ma-re.
Es troha injustificada. rnmim-

truosa, folla. Altres— els (ran-

e p sos — hi veuen tota una maquinació de mala re. No cree
pas que hi hagi prou elements
per opinar. En canvi, es pot desunce, amb claredat, la sèrie do
moviments que expliquen la davallada del mare. Aquests clemente stet els següents:
L'Estat. el Banc d'emissiA,
llença cada dia al mercat un
nombre determinat de mares.
Aquests mares. en el moment de
sorir al rarrer. temen un valor
precie i exacte• Sf l'Estat Ilenva
nrui O hilions de hitllets i el

dòlar val — per arrodonir
plieariA — rnn miliar de marca,
l'Esdat ha Ileneat al correr
mil dòlars. Suposen que el dó-

lar es mantingui durant un mes
al preu d'un millar 1 qtur l'Estat 11Pnei cada din 20 bilinns dP
mares. Al cap del mes l'Estat
s'hanrä end'eutat per valor de

600.000 dhlars.

Porten l'explicació
xifres eTaetes. En Mor de la
-xifra redtiiita dels mares que
l'Esta t llena que nnealtren hom
escollit per facilitar l'eludir- a_
ciA. posen la xifra real, rada din
mée enorme, posen ele mita i
mils hilint1S (VIO surten diäriament de les premses de l'Estat.
Ima g inen que el maro s'esta/1ilitzi durant un mes. Qué haurit
pasee? Senzillament, que
fat s'hanrä Pm-leida( per
i milions ele dòlars. 1 cm que
endentar - se tt tot erren As un
mal ne g ra. ), a la fi deis romples
n a trnharen que arribarä iin mo_
ment que el /lente serä tan fort
Vos

que l'Esdat s'arrusinarh.
L'Estat només té una manera
de cohrir-se davant (raques!
denle. Si l'Estat Ilenea avui 20
hilions i s'endenta per 2(1 mil
dòlars, només hi ha una manera per reduir la xifra del deute.
Aquesta manera ble provocar que
▪ milions valquin Pendernä TMMea den mil dòlars. Això de,
depreciar el maro en un einquanta per cent. Això As: no interrompre mai la fabricar-A(5 de
bitllets.
Això /l e el que e'rsth l'en? dra
(en quatre anv. euch i nish
el que ne fn rada din. Si el more
tingwe s aviii. cromen. al g un valnr, el tiento tlo l'Estnt seria
enorme . Com que el Triare tlist
tin miernbi ninnedn, l'Estat
pot comprar teimicrernent tota
la fantasmagórica eireulneht
per tinta (plantita!, rplativninrnt,
perilla (IP dhlare.

ara bp af e'eshrine lo omisa
ile tot nixh„ e s ye n einr que
a TIPO % moviments eón fatala
‚lee del mermen/ que no evietrix
tina po l ftien fiscal t'orla , dee de t
moment que n Alernanyn. dc fet,
ningt) no para la mPsima
part dr la rontriburió que han_
rin (In tragar. Drc del minment
one Frelat no erdira impnetns.
'PE s tat s a le ha de fahriear per
L'Estat ea porIrm ~paun gegant que e n nodeeix

rar o
Re la sera

matrixa sultstänoia.

Per h In ro s a encara Fe mde
eomplloada Es ofietalment t le-palmen! eerl une a Alrmanya no
re pa g uen rontrthnotnna, perh
de fe?, i d'una manera indirecta
i romplienda, l a contri/1105 .In
pa g o tothorn. SI l'Esta? d'Ana ni
lord( a un g en fltrielnilari tina
mm1111170 de mares. un
p or Pvinn'n. el fitnelnnari

?roba a la larda efe pt nutre
s'ha deprecia} d'un enirplanta
• ernt f , ner lariVqiie el ht?,roda que
In larda no
lid
In vuele? del alto vnli tn ql mntf
/Ah de, cine eente mll mores,

el fumionari es trobarä quo, involuntärianient — i tan inVOItiritärianient! — ha regalat a
l'Estat mig milió de mares en
vint-i-quat re llores.
Aquest inenst As el mes
cruel que es pot imaginar. Es un
impost pertorbador. dimonfae.
L'Estat se'l cobra sense trecesSil ah d'aparell buroerätie, sense
funcionarle, ni papereles, I la
gent el paga sense donar-se'n
compte, mentre dorm. En llevar-se, ele diners de la cartera
valen la meitat del que vallen
ahir. Es un impost que destroea
aguriltza l'exaeperacitt
i fa l'hm. amh p ls tills l'ora de
la cara. Com que és un impost

especialment dirigit contra el
pobre, e3 podría qualifiear de
principi organitzador de la fam
en gran escala.
L tot plega!, fa un mute, tan
complicat i monstrude, quo eoslar?t Ditt i ajut de trenrar-lo.
La gravrtat s'atigmenta si es
tA en rompto que aquest rms. en
lloc de reduir-se i simplificarse es podrir complicar arnh la
nova moneda. de sortida imminent. Aquesta moneda. que no
se'n dirh "non mace" eorn es va

creure al prinripi, sinií "1/tare
renda". prieta ésser el començament d'un nitre otte, que arrasé, runb el ternos. a sser
MAS complirat que el d'ara . S'ha
ereat un T10/1 Banc4Iemiseid.
TtancRenctli, i la gnu-anilla de la
moneda que llanearh aquest
Batir sorh una hipoteca cobre
l'a grietilltira la indilstria i
comen' alernanve, Tu' aixh Os
mag.nffie. però no deixa d' nIsser
una repetieia in t egra deis el e mente ene no han pognt aturar
la "rallada del mare net ¡
lar. Si es tracto d'imitar U p ennomia snviétien. Fe dir , de tornar a romenear amh el "mart.renda" el camí que s'ha fet amh
el mane , n ei es tracto de fer

foe nou, el temps ho dirh.
Josep Pla

Berlín, 5.—El canceller Stresemann,
davant d'una reunió de liders dels partits democràtics, ha exposat els seus
punts de vista respecte a política exterior. Ha promes, a mes a Me5, setmetre Baviera a l'obediencia del Reich.
Els representante del partit del Centre s'han reunit també sota la presidencia de l'ex-canceller Wirth, examinant la situació d'Alemanya, cada
dia més critica.

Els socialistes no amaguen la desconfianea que els inspira el Govern
de Stresemann. especialment per continuar-hi el ministre Gessler i els seus
EIs nacionalistes, per la seva part,
no amaguen llur desig de donar la
batalla a l'actual situació, anunciant
que el dimecres tindrà lloc la primera topada seriosa i que divendres s'apoderaran de Berlin.
L'ex-hurgmestre de Duishurg, Jarrest, serä nomenat ministre de l'Interior—Hayas.
ELS NACIONALISTES DE BERLIN ES MOBILITZEN
Berlín. 1—Les Associacions "Sumadeutschland" i "Stahlhelm", han mes
bilitzat Ilurs arlemes.—I!ovan.

ELS Pno p osrPs DE STRESEMANN
Berlín, 5. — S'assegura que
Streeemann no té el propOsit
d'oferir usIs polfties de la dreta
les ein g eres dele ministres sociolistes dimissionaris. La de

ministre de l'Interior que ocupava Sellnann, sera confiada
probablement a una personalitat qtte no forma part del Parlament, 1 les nitres dues no seran proveides.
La fraecid (Intermita del
Reichstag, que es reuní an-in,
derInrat que es negerit energicamera a litt ennstitticin d'un
.0abinet de la (hada. Ele rape
del trartit demherata exposaren
'agitest punt de visita al entineIler, od qual declaracions
tritnquillitandoree,
Berlín, 5. — El "Servei Parlamenta:1 Socialista" ronfirma
erl ritmar que ele nacionalisten
t'amamos' es preparen per a
una lucid contra BerlIn. Dla-

sable a la larda el ministre ha, verPs senyor de Greger, va anar
a la Cancelileria i expressa la
so y a (Titiló personal que les associacions illegale rojecten
marna e sobre Berlín per Ale-

manya central si no s'estableix
immediatament a Alemanya una
dictadura de la drpta.
la frontera
Turingia
ha un miler de policies i deu
mil soldats obrers dele cossos
diauto-prolecein com a únic
obstacle entre les torees reaccionnries bavereses i el cami
directe de Berlin.—Radio.
MANIFESTACIO PATRIOTIC.a
A MUNIC
Munir. 5. — Ahir va inaugurar-se el monument als morts
de la gran guerra, figurant en
la presidencia el princep Ruprecht, ron Kahn, Hitler i el
Govern bareres en pie.
Després de la inauguració les
organitzacions de combat desfilaren per dalant del prtneep
Ruprecht.—Havas.
--ON VAN ELS ESiUDIANS DE

JENA?
Berlín, — Tots els estudiants de Jena han marxat, de
la poblacid, ignorant-se on es
dirigeixen.— Hayas.
EL GENERAL RHEINIIARDT
ES DIRIGEIX .A. BARRAR EL
PAS A LES TROPES DAVERESES
Berlin 5. — Sembla que les
(rones del general rtheinhardt
es dirigeixen a Turingia amh
l'objecte d'impedir l'anunciat
avene dele bareresos cap
aquesta capital. — Hayas.
EDCLARACIONS DEL PRIMER

MINISTRE DE TURINGIA
\\*rimar. 5 . — El Primer Ministro de Turingia senyor Froe-

lich. ha declarat a un penodista:
"Lobjertiu de les torces rearcionäries basen-eses no de solament a Turfngia. Nosaltres
seriem senzillament aixafats en
Ins marxa cap el ciar (le l'Import.
Esperem que cl (lovern federal
prendrh mesures: contra Me forres illegals tonentrades a le-.
rtostres front erre. Si no ho (ano
ene queda nitre enea que creare
que el Govern federal esth d'aretal amb ele projectes deis baRadio,
veresne,
"LES DARRERES NOTICIES"
DE MUNIC I LA RETIRADA
DELS SOCIALISTES DEL GOVERN DEL REICH
Francfort. 5. — "Les Barreres Noticies", de Mutile, parlant
de la retirada dels socialistes,
din: "Ha començat l'escombrada i cel dur-In a termo si voten)
veure a Alemanya sortir riel
reos a que Iba portal el mar'lente. Cal rompre netament
amb l'esquerra. Si volern qtys
AlPnertnyn S'aixogiii cal repudiar
l'abominable Tractat ile Versalles. — Raum
ET. PRESIDENT EBERT
UTA 1. ir DISSOLUCIO DEL
REICHSTAG
p arle, it, — Telegrafien de
Tlerlin a "Le Petil Parisien',
quo o! president de la RepUblica
alemanya genror Ettert, ha re_
hutjat In propoeirld del caneelb• r Slresemann. nenneellant la
di , solueii ) del Reichstag.— Hay a s.
EL movntExT SEPARATIST
AI, P Ir. 1TIN irT. — Frs C
PEROLS ET, SECUNDEN
Parle, 5. -- El moviment BOparn'isla quin e. prolerlava al
Palatinat <ha i n i nt ja a Kaiserlautrn..konest movintent leo.
ha un seerids 1 fort njut entro
els eamperols. — Hayas.
L'EX-KRONPRINZ Diu QUE
NO' 'HA SOL,T,ICITAT TORNAR . A ALEMANYA, Ni GANES
Parle,5. — Telegrafien d'Amsterdam al "Matin", que l'ex-Kronprine'
um ,destnettlit f.ire p alment que mal

Cas que desitges sortir deis Palsos Baixos, no fära possible oposar-slii, per residir en la dita nació
voluntäriament.—Havas.
SEMBLA QUE TOT ERA UNA
at A N LOB RA POLITICA
Berlin, 5.—.als cercles ben inflemats es declara que l'autorització
donada al Kronpinz de tornar a Ale- .
manya no és un simple favor del
Gabinet Stresemann. Té fins purament polities.

El canceller i el president Ebert
pensen que amb l'ex-Kronprinz en
llur poder podran contra-restar les
pretensions de l'ex-Kronprinz baverès, el princep Rupert, els partidaris
del qual el voldrien fer als menys
Rei de Baviera, i si fos possible, Emperador d'Alemanya.—Radio.

EXERGIQUES DECLARACIONS
DEL SENYOR MATTHES
Coblenea, 5.—En una interviu celebrada amb el "leader" separatista,
Matthes, referent a l'incident d'Aquisgrä, aquest declaró que considera y a l'esmentat incident com un atac

la neutralitat promesa, no tendint
sitia a afavorir Prússia.

a

Acaba dient que avui, més que

mai, els comunistes són els mis
preciosos auxiliars de Prússia, i manifeste la infrangible resolucid del
partit separatsta de reprmir el desordre i confondre els elements que
el provoquen—Hacas.

EL Sr. alATTHES DONA CONSELLS ALS SEPARATISTES DE
LA RUHR

Coblenert . 5. — En el castell
on resideix el Govern provisional rhenh, sola la custòdia
grups de milicians, el "leader"
separatista senyor Matthes va
rebre ahir una delegació dels
separatistes de la Ruhr, recomanant-los que espereesin
seu avis per desencadenar el
moviment en direccié a la vora
dreta del Rin.— Hayas.
NO HI HA CAP CONFERENCIA
ALIADA SOBRE EL SEPARATISME
Brusselles, 5. — "Le Snir"
desment l'existdneia d'un suposat projecte de conferdnela anglo-franco-belga referent nt
separatisme rhenh, i la celebració d'una entrevista entre l'am-

baixador trances sensor florbette i el senyor Jaspar, role
rent a l'actitud adoptada pels
belgues en el recent ineident
d'Aquisgrä. — Hacas.
L'AMBAIXADOR DE FRANCA
A BRUSSELLES DEMANA E.XPLICACIONS SOBRE L'ACTITUD ADOPTADA A AGUISGRA
PER LES AUTORITATS BEL
GUES
Parfs,5. — L'ambabrador ehe
França a Brummellem. manyar
Herbette. ha frrtmde una carta
al ministre d'Afers estrangere
belga. senyor .Taspar, (lemanant-li explirnoinne amistosos
enbre la nnvn actitud a Anuleg ris por lee nutoriinte belgime.
Aqueetee explicacions encara
no han arribat, però As renta
a Bruseelles que les co g es no
pasearen cota es va (retire en
principi . Les antoritals bolgues
deearmtrren la noticie n'eme/17n
alai que arribaron ele separatletert. perh aquests m'apoderaron de les armes i efertuaren
Mur atar contra ele ed'ifirie rit
renlifat netipata pcli belguem,--DEL GOVERN PROVISIDNAI. DEI, RUIN
Cohlenca. 5 — Anal, motin deis recents esdeveniments. el Gavern provisima! rheni ha proteste ilavant el
PROTESTA

comissari teten—Hayas.
RHENANIA CRFIX
Parle, 5. — Serums noticies que eil
reben a aqttesta capital referents a la
situació del Palatinas. els representante
de Darezakern. Kilschheini i Germen•
seereim han adverti r a les anteritate
(tener:pació que s'arthrreixin a la rroelamació d'un; República palatina autermina, dintre del marc d'una Repte-

hlica federal rhenana.—Haves.
E.T.S . INCIDENTS DE CUSTRIN
DETINIIIITS EX 1,..LIBER1'AT
liagi fet cap gestió per a residir a
Berlin, 5, — Han natal noAléntanya, i lii afegit que rebutjarä'
sale en Ilibertat muero renta
ghalsevol Oferiment que se li
erteaminat , a fer-li fer -cap palier en- individua romplienta en Phi inManis de CA/Orla, deixant-los
pOICiea aleittaifya-.-11avas. '•
les arines.--Ilavas,
Haya. 4.—L'ex-Krottpins
many continua a Wieringen.
(Segueeis a la tercera Opimo.)

No Tora bo que ens adormfasim damunt aquest tòpic. Els temps canvien:
cls fabricants evolucionen. El que era
molt cert en l'època d'En Planes i
Casals o en la d'En Comes i Istasferter—que dala la casualitat glie foren
contemporanis—, ara potser no ho és
tant. Déu roen guard d'embolicar-me

a fer una mena de reivindieaci6 del
fabricant catala dels nostres dies. Però
poso afirmar que en Pura relaciono
amb les belles arts, j àdhuc amb les
belles lietres, fan millor paper que els
banquers, els grans advocats, els grans
metges i els aristòcrates prreang.
Ahir, en la inauguració de l'Exposició Vayreda, vaig adonar-me d'aquest
fet que diversos indicis feien prevenre. Hi ha. per exemple, un nombre iraportant de cotonaires que compren teles d'En Colom, d'En Carles, d'En
Pascual, d'En Suneyr i escultures d'EA
Casanovas. I no les compren solametst
pergni han arribat a saber que sita
l'obra d'uns artistes de primer ordre,
sinó perquè tenen un gust educat, format, segur, que els permet assistir
a un encant de peces de museu i barallar-se noblement per les que efectivament valen la pena. No SOIS. dones.
una colla de snobs poca-soltes. S6n mis
aviat uns amateurs dignes de tots els
respectes.
La protecció a les lletres no ha arri-

bat, ni entre el gremi dels cotonaires,
que a l'hora present sembla el mes
sensible a l'idealitme, al metete grau
de maduresa que la proteccib a la pMtura. L'exemple admirable d'En Feincese Camb6, creant la "Fundació
nat Metge", no ha esiat imitat encara.

Esperem que ho serà. No ens impacientem. De fet, els mecenes de la
pintura i l'escultura han precedit sern-

pre els de la poesia i la *malea. Invertir diner en obres d'art dr una cosa que, al capdavall, deixa algun
rastre tangible; un fabricant que té
una pinacoteca ben nodrida i ben triada, té un tresor que, àdhuc en el mercal, ti el seu preu. Per contra, el bon
senyor que obre generosament la mà
perque aparegui una antologia o una
revista, ha d'acontentar-se amb la in-

visible aureola que davalla sobre el
seu cap i amb algun article laudatori
que surt a la Premia. Es mis dificil.
De tata manera, hi ha casos repte.
sentatius. Va comunicar-me En LópezPicó que "La Revista" ha consumir,
des de la data no gaire antiga de la
seva aparició, la suma de cent setenta
cinc mil pessetes. Vaig quedar-me profundament !orares. La mejor part d'aquesta suma era producte de lliberalitate mis o menys meeeniques. Si tole!
haguessin caigut alhora, hom potser
hauria bastit una empresa capee de
portar endavant la publicaci6 d'una
revista i d'unes «Felona. Pera van
caure de mica er. mica i no han estat
prou fecundes. Aquesta anècdota ét
una Hice, que cal tenir en cornple.
Carlee

IleldevIla

La Política
EL GENERAL. BARRERA!
EL REGIM REGIONAL
El capità general Usted, :rayar Darme, parlant ami alguna periodista,
cls ka dit que. per bi que no ha par.
lar del rhrim regional ame el pulsera!
Primo de Rivero duran( el sea vises
a Madrid, ti, la ienpr,.s,i, per les erroverses que ha tingwt atnb alguna «44118.
rces de/ Pirectori, que era aquest.
Non qiiestiA mnit delicado, la resnlwci6
de la anal requercix un de:input esIndi que ad fot fer-se en poca dies.

ellegi el copita genera/ que estor*
coriveapt qu,- el senrr Prime de Pi.
Cera i

els

3 n113

roliaboroders stou

solucionar oriat raíuest ere.
Nema, escoltara abans els represes.
rrttŠ

tants

47

toles les reginftt
UNES LAPIDE S QUE

REAPAREIXEM
Bon runt impu.' (Tes possessio•doi
tareer el nou alcalde d'Ames de Mar
s',nprcsra a fcr ifetarar,siser,•sato
capa de ciç, lotee lapides redactadet

ca nal.i que 17¿ b,3 collaeodes cli eh
vilo, donan l
la benpingwia, rensells cslherole, etc.

prinripois iadrets

Fonauseatoorre en qe' P hi Ita ccIPI
IA

dirensield oue (+Maui 'tSl caadueta,
el renvar Alarde Pula i Valls, dame

d'oeueller fdPides. mimad

rentrn. el oled rerwrs Pml. esta. Muda
per l'autoritot pneentativa. °Mediar •
olealde a tentar a delirar des.
enbertec les länides de referMcia.
Aquesta ordre fon inmediato.",
rompiera,.

-"9Woff
lerwrz
,_.
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D. Molí Carulla Margen'.
Marques de Garulla N roctor en Medic;na i Farmacia
Reetrr de la Un ir'c'rsital de Barcelona, Catedratic de la Faculto de Medicina. President de la Reial .-leadi'tnia de „tí edicina i Cirnrgia, President de la Junlit adnzinishaiiva ,ie l'Hospital
Vicepresident del Patronal de l'Hospital del Sograt Cor. Cansen, d, la Cairo de
i d'Eatalvis, Gran Creo d'Alfons XII, Cap Superior d'Administració
Pensions per a la
condecorat ami, lo Crcu de la
LefliÚ d'Honor, ami! la Crea Roja Mental:ya, cte.

La Junta Administrativa de l'Hospital Clfnic d'aquesta ciutat, convida, en nom propi, del seu personal
assialits en aquesta Santa Casa, tofo eIs amies t admiradors de PI-lustre final, als
administratiu i clrls
MiSSfts que en sufragi de la seva anima, se celebraran d ' uni, dimecres, dia 7, a
solemnei, funerals
quarts d'onze, a la capellla del mateis Hospital!.
les misses despr4 de
i de seguida la del perdó.
EI do) es dóna per despedlt
NO E8 CONVIDA PARTICULARMENT

Te:efons 1730 - 1231 A.
n
ES,--".".',M1311531ZEZEIE5311823".vuttoTep
..
- ss-mas:,14111•111111~1.151

Fils de Fi MaS ardj1
EZEca - Cani2Ior3
yi - Cupol3
2.0, Rambla

S.

y

hombla del Centre, num. 6

del Centre, 20

1. • rxem. Sr. rOuncl de Se sep ultar, PIS EMIIIS. Srs. Cardena1s-Armirhishes de Talo-lo u Tarrago na. I Exem. sr. Ate/ p hi:4w de Pa1., nria. el s Esems. 1 Srs. hust,,, do parcet %len, 1.1eyda, Tor lora, (Jume, sol d'i rgell 1 holsona, s'Un dignat concethr 200 1 50 drei
d'indulgencia, respeCtivandent, als que oferelxin alnn, sufragi por l'anima de l'illustre linar.

Teléfon 1 430 A. 1

1sduars0~1~It

Al carrer de Migdia robaren un rellotge i una cadena a Francesc Sandoval, essent detingut com a suposat
autor Josep Casas.
—
A la placa de Medinaceli, núm. 8.
entraren dos bornes, els quals, als crits
de la mestressa, varen desapatéixer.
Foren perseguits per diversos veins, peró no pogueren deternir-los.

Hanestat detinguts Bonaventura Mir
i Francesc Sánchez, acusats dlaver
amenaçat de mort el director d'un periódic que feia campanya contra la
usura.
L'habilitat de les classes passivas del
Ittagisteri pagarä en el local de costum
els havers corresponents al mes d'octubre, els dies 6 i 7 del que som, de
dos quarts de quatre a les set de la
tarda.
Diumenge que ve. dia II, a les cinc
de /a tarda, l'Orfeó Catalá donarä en
el seu Palau de la Música Catalana el
concert- repàs que mensualment dedica
als seas socio protectors.

PURE PERMRNYER

L lium t Ceritinda

r /I

I.

o

l ,,,,
, i ro

EL i' n b
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GAS

ETA LOCAL

Antoni Campany Pérez, de 25 anys,
prengué una nuantitat de petroli. El
seu estat és greu.

la dita Companyia havia apariat ara
totjust.
El fet ocorregué davant dels carrers de Santa Atina i Canuda.

es

!MPERIAL
.n•nnnn••••

Pu Bricall Creus
A4ent de Canvi i norsa
flaca Oc Santa Ancla, 15, kan, 1.•
Teiflon 5522 A
Aratiat 358
mama»
•-n

Dr. Durán, oculista
dels Hospitals de Paris, Viena.
Budapest, Basilea, Friburg i
Berlín. Consulta: Als matins,
d'Ii-at, i 'a la tarda, de quatre
a sis, dilluns, dimecres
vendli • 3. ;tia. Universitat, 31, 1.

Dr. Noguer MorZ.
Efinerialitta en nia:alties de la nell 1 cabe. rmeetor. por opo,aelo. del sor,'
de pe.qt .riamats de PiligVual de la
Sania ot ,n. Consulta de 9 a 4.
u g LENcla, 200, principal.
-

Sabe'

' La oe...a

()L4LITAT

sre,;ituni

rabrIcant: J iv-e.arn.

MATARO

Al carrer de l'Hospital, una dona los

atropel:ada per un , autotnnbil que li
causa una ierida contusa a la regió parietal i commoció cerebral.
Al carrer del B,u de Sant Pere, Errnengol Gros i Gros, dcscarregant un
carro es produl una important ferida
nr Inh esquerre.

PARAIOCES CANDUS
PortaferrIssa, 10
Diumenge, al bar Licou, de la carretera de Satis, Francesca Penyálber
Sorolla, de 37 anys, caigué sobtadament
a terra. Portada al dispensad de Sans,
hora ve:é que era morta.
Mili-, a quarts de quatre de la
tarda, un autornóbil carregat de pedres. utilitzades per la C.nupanyia
del MetropolitO, s'enfilO al mig de
la Rambla de Canaletes per tal de
poder mani n dirar millar, esfondrant
cosa d'un paren de parits un tros
d'un nietre de diämetre del Al que

r&iWIIVUJeet$1114,
—.1

Coliseum anuncia per a dijous
presentarió de la "Selecció
que compren exclusivament
les iniantils.
Ett aquesta primera sessii3 es projectaran dues peliicules còniques.
La una és una comedia (le Ear11. ' est amb els corresponents "cowboys - . l'altra una bonica comedieta per a nens, titulada "Com un
conte de fades".

pARAIG u E sFerrän, 14. Casa
ORIBRELLES CLAP t S
Un gas mossegà a Tornas Salinas
Maten, produint-li crosions a la mà
dreta.
A l'encreuament deis carrers de Vilarnarf i San,. un tren descendent

Ilarclona mata a un home. Anava e12gantment vestit i duia a sobre una iraportant quantitat de diners. Sembla que
és empleat municipal i que es diu
cens Rosilln. si he no se sap del cert.
S'gnoreit mes detallo.
RESTAURANT ROYAL
E316 de Te
rada ella te dansant de S a 2/4
de 8, 1 dinar a l'americana, de

te e II.

SOLER i TORRA G.`212'''2
BANIQUERS
RAM11131.4 DEt,S

Lsr U91S, 13, I 139NSUCCÉS, 1
ererewsialass11.0150111.

VALORS - CUPONS - GIRS - CANVI
ell•n•••

Negociem el cupó del DEUTE
AMATIZABLE 5 o lo venciment
15 de novembre
'," c''
,

••
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ate.* eme!

su't.e.:;„,..
.:::::-.
El L.ir. Jaint Martí yuboreulosi.
21:ertlrirauf:.%,..
Casanova, 71, pral., da 3 a 8.

J. de

Llobet

Metg e agregat dres Hospitals de Parts. Gola,
N» I Greises. Consulta de -a 6. Consulta

reino:mica d'II a 1. hbla, de les Flore, 4, primer.

Institut Quirúrgic: Directors, els dectors Emili Moruna, Sixte
kétez, Girona, 21, principal, anona

Doctor-Moritan ••

deis Hospitals ae Paris. Pell
iveneri. Sant Pati, 9S, pral., 2.•

Tancant una porta a l'estaciñ de Magi'd-ia, Josep Pastor Simon rs prodoi
una ferida de pronòstic reservat al dit
gros.

autontntbil atropen:t. al carrer
Sans, el nen de 4 anys Francesc Gartés i Abella.
Li produi contusions i erosions
front, a la cara i a les mans.
p odeu oomprar

°alga' completament de freno. 12•8148-

1

dld lazar. 71, Salmer6n, 71

Al carrer d'Aragó, diummge, fou
trobat, embolicat en un paper, el gaslament d'un nett de 4 o 3 Mesos.
nao Canabete Roig, de 18 anys, u

mossegat per un gos, el qual Ii causa ferides de pronòstic reservat a
ambdues cantes.
Marian Hernandez Moll, de nanys,
portava una caixa de fusta que cante-

ida pomes.
interrogat d'on

treta,. confess&

que junt and, un cornpany seu rimen
robada d'un carro, al mercat de Sant

Josep.
L'Hernändez fou detingut.

I.a Societat Reunió Familiar Instructiva d'Hostafrancs (carrer del Consell de Cent, 18) va acordar en Junta
celebrada el 3t (l'octubre passat crear

una Secció esportiva, boza i cultura
física. confiant :a clirecció d'aquesta
professor senyor Anderson, el qual está a disposició deis socis i aficionats
des del dlluns, dia 5. Les classes
comenzaran des de les vuit del mati a
les nou el vespre, tots els (lies feiners.
E local que possecix aquesta entitat,
junt amb l'enutsiasme i coneixements
que el professor senyor Anderson té
sobre aqueo viril (-sport, fan augurar
a la Junta_ un e;ci t segur en l'obertura
d'aquesta nova Secció.

JOIES VIL

NOVA UNIDA

Joan Ftister Marigat. de 11 anvs,
ditimenge fou atropellat per un tramvi2
a la Ronda de Sant Pau. Li fractura
l'húmer dret.

A la fábrica de productes quimics que
el senyor Ramo!) \rolan te al nfirn. 52
del correr d'Aragó, diumenge li robaren una mitquina descriure.
Maria Martin Rull. ele 5n anyy , rebé
11112 gran pallissa del set] tnarit, Assensi
Gimeno Zaragoza. Fot curada ala casa
de o' ,c de la Ronla de Sant Pero,
on se li aprecia una forta contusió a
la cara i a l'ull dret 1.crosions i contusions a tot el cos.. .
-QUEVIURES EXTRA A PREUS
DE 'MOLAD
Llotiganissa legítima "Sito"lia r . a pessetes 4 80 els 400
gramo; Hard nnr, legflitn "Siberia". a 3'90 pessetes l'atina i
quilo; Mortadella legítima -sibieria", a 1'70 pessetes
‘'ilitt't (ro quilo; l'ole - Grau legitim "SiNtria”, a 090 pessetes
llrutivavuite de quilo.
Vicens Ferrer i Companyia.
Plaça de Catalunya, 17; teli'fon 112 A.
•

VISITA D'INSPECCIO
Dissabte passat el tinent d'alcalde del
districte dese, senyor Antoni Argimon,
acompanyat del facultatiu arquitere
municipal, senyor Porcel, els funcionaJis de fontaneria i neteja, junt amh 1.1

Junta de Govern de la Unió de Propie-

j iudnstrials de l'esmentat districte
'i patita industrials del matriz, varen
¡sillar a'cip lt serme visita d'inspecció
taria

1773
1,114
1711

;by

L'Excm. Sen or Doctor

rraieS lea, S, el Cli.

1
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segon telegrama

estrangers residents a les illes ni
la normalitat de les transaccions co-

gacionistes d'aquesta Sócirtat,
ee'ls convoca a la sessió que Se
celebrara el dia 12 dels (torrente, a les quatre de la larda.
la plaça Duc de Medinaceli. 5,
a la qual se'ls prega amb gran
interes l'assistència personal.
Barcelona, 3 de novembre de
1923.—La Comissift.
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DRASSANES DE LA MEDITERRANIA, S. A. (abans CARDONA)
Per a un asstunnte molt ) nbressant per als senyors obli-
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pels llocs més afectats pel general afmadé dels serveis de la higiene.
La impressió fou d'una veritable decepció, car es dóna el cas increible
que en alguns carrero de l'Eixampla hi
hagi dipOsits de sanees centes de tones
de temo en estat de compele), i on s'allotg,en mis de 300 peIrcS que s'engreixen a,ub e!s esmentats fritos.
El senyor Argimon va dictar enèrgielles disposicions per acabar d'una vegada ami, tan cscandalOs ahUs.

S'empaperen habitacions a 15
pessetes. Font de Sant Miguel,
4. Darrera de la Casa la Ciutat.
Han estat detinguts Gerard Peedano
Barreto j Francesc Bern-la Sano, reclamats pels jutjats de Palma de Mallorca i del Nord d'aquesta chita

El millor aliment vegetal, indicadissim per a criatures i
persones delicades d'estómac.
El trobareu a tots el s Centres

d'Especifics i Colmados i al
Dipòsit

l'ASSEIC COLOR, 2 Te!ii. 282d A
L'Agrupació Fotográfica de Catalunya ha organitzat una sirle de cursets
pràctics de procediments pigmentaris
que es donaran a l'estatge social, carrer d'Ariltau. 21. entl.
El primor d'aquests cursets. que anirà a cärrec de l'assesor-tknic de l'Agrupació, serä sobre "Procediment al
car1,6", i es donarä dttrant ele dies to,
i 12 del mes que som.
Tots aquells que desitgin assistir 215
dits cursets poden passar per la secretaria d'aquella entitat tots els dies feiners, de das quarts de vuit a dos quarts
de nou de la tarda, i elS dimatis i dio-codees, de deu a dotze de la nit, on
sels donarä tota mena de detalls.

Dijone. 8 , sortirh cap a Mu-

Davant la insisténcia ‚lela telegrames de premsa parlant d'una suposacia stiblevació esdevinguda tu rArxipélag filipi. la Seeciói de Filipines
de la t'asa d'América es creu obligada a (er constar el segnent per a
la tranqullitat de les nombroses persones que hi timen atuistats i inste-

set-Cija el vapor Santofirme,
admetent ehrrega general a ithlits eronñrnies• Consignalari: R.
Delgada Alvarr: MerrA.

5,

en-

Te1 n4. 51555 A. La ehrrega rs rep al moll do Balitar..
flobrpf 1. ntafxitta I I.
Colla

ro-SOS:

La crisi politica provocada pel
desacord entre el g n n-ernador general, Mr. 1.eoliatat i el liabinet iinatlar, no ha produit cap saldevaciO.
Aquesta crisi continua desenrotIlant-se en termes paciiics, malgrat
de la seva gravetat notäria.
En unes recents eleccions pardais. celebrades a La Laguna, el
ros electoral ha ratificat la seva confianea en els hoines del partit nacio-

nalista, desaprovant la conducta politica del general Wood, la destitució del qual han demanat les Catilbres, renuides, per precepte legal, el

d'octubre.
El que pot ',a y er donat origen a

u (i

aquest repetit rlItlh (1.1111 abieranient armat a Filipines de l'actitud
d'un nucli de moros rebels de Lana°, que l na dut a cap alguns ataco
i comes algunes depredacions. Peris
el maddenia deis libros de SI indanao, que ressurgeix de tant en tant,
cada cop més (le tard ein lord, puix
que olla avançat n'oh en l'obra de
Ilur incorporad..., a la vida civilitzarla de l'Arxipélag no te res que
veure ;mili la crisi política actual.
Les trepes que operaran contra
cls moros de Lanao scran tropes
filipines, i segurament la reducció
d'aquells nuclis rebels no oto-ira cap
dificultat.
Tanniateix aquest episodi, sense
cap trascendéncia a l'interior de la
• illa de Mindanao, no afecta' per res
la seguretat ni la tranquillitat _deis

A les cases dele senvors es
bett el Champ-Sors, el iqueta
verda, see•

dres oportunes per treure els pals qtg
han quedat gairebé al mig del c rreamb monta de Yamplada donada e
aquella plaça i als carrers afine"
segons acords presos des de fa moit
de temps per la Camissió Municipal
d'Eixampla. Tal ahondó pot motivat
algun greu accident, especialment a
la nit, donada la insuiicient
ció pública.
Per a comerç I Idiomes, Te.
q ui - meca, etc., estudieu, senyor

o senyoreta, a l'ACADEMIA
COTS, carrer deis Ares, 10, Tefer. 5031 A. La mes important
d'Espanya.

Demaneu al vostre estanque,
PAPER DE FUMAR

CLÁSICO
Estoig, to cèntims per tot arrea
La Junta de Protecció a la liana
celebrat reunió plenaria en el Govern civil sota la presidencia del governador, el qual s'interessä molt 1
deta ladament de l'obra que la Jurda
realitza, oferint el set/ valuós canon
per intensificar-La tant com possible
sigui.
Ha estat identificat el cadäver d'v
que fou trobat divendres. mart.
al Poble Nottue : resultat esserJeseP
Arnel.
home

En vista de l'abús intolerable ter
part de gent que no está autoritza
per a la revenda de bitllets de la Rifa espanyola. el delegat d'Hisenda
ac,rdat que des del dia 8 del corrent
(medir] sense efecte tots els títols d'ex.
penedors ambulants de la Renda de
la Rifa. Es procedin de seguida a
expendre titols nous als que seis inc.
reixin.
Avui, dimarts, a les deu de la vol.
cominuarall a V.:Menea Enciclopedie
Popular (correr del Carme, núm. 30)
les sessions que sobre ''Felninisme" celebra la Secció d'Estudis Politics
Sncials , seguint-se la lectura i comentaris de l'Obra de Nlarguerida Nelken

"Condició social de la dona a Espanya"

U

La Secció Especial de Fotografia id
Centre de Dependents del Comerç i
de la Indústria recorda que les obres
que es presentin a l'Exposició de fotografies han d'anar juntes out', el
butlletí d'admisió repartit amb 1, , In.
ses del certamen.
Tingui's present que el termini
missió acaba el dia 26 del que Kan.

GR NS R' BAIXES

de II al 15 corrent, en Jocs de
casseroies olles, pots, cassons
etcetera, etc., en alumini clases
extra- Llorens Germans. Revela.
de les Flors, 30.
La Unié,
ha

Divendres tingué lloc la Mallenrack) del non establiment de camiseria,
guanteria, articles ile pum, conicecons,
etretera, sinnt carrer de Santa Arma.

núm. 39, propietatdels senyors Roca i
Mallo:, ex-dependents de les cases E.
Mataas i F. Taran, respectivament.
La sobrietat i elegancia en/ti les :aracteris t iques del thut esta/di/1unit.
A les nombroses felicitacions que reberen els senyors Roca i Mallol Ini unim
la nostra ntis sincera, desitjant-los malles prosperitats en la so ya vida comercial.

Els veins de la Plaça de Tetuatt e,
queixen, arnh s obrada raó. que la Companyia de "Framvies no doni les or-

e

d'Empleats d'Escorx .dart

organitzat

un arte nomenalge

la sera Junta directiva, consisUA
un äpat que lindrá lloe. demä, Ase
eres, a lee tres de la tarda, a

Tibidabo, al qual han promés as . 'dilhi diverses personalitats per testiraos
Mar Ilur simpatia. pel sea nob comportament als empleats del,
xadors.
Se'ns assegura que el nombre
mensais excedeix de cinc cents.
La Secció coral del Foment Martille/1c ha inaugurat unes clases
gratuites de solieig per a nene, que
tecen lime cada dissabte, de tres a
cinc de la tarda. a c a rtee del ecra.
7)utent professor senyor Ett Fratr
cese Volumen.

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES, etc

JAUME SAURET
PELAYO, 7

oparts, • de novembre de 103

LA

Catalunya
OLOT .
Diversos notieles
La sessid municipal ording,_
rl s c o rre:Tu llen! u la setmana
li la jata do primera convoca!tuja, tingue poc traeres, ja que
aalani ont, foren aprovets iver;es e-surriptes do pur trämlt.
d'un sant ubre
- Desprea
ealurós, ha començat
fr
al he no amb gaire inamb tot i bastir plogut
naval a muntnnyit.
_ Durant el pasea' Mea
i,re han estat ntorts a
asador 1.564 taba, 32 ovecabrito, 482 pu yes i 111
arnb un pes ale 55,893
•
pele quals el Municipi
•
o ral un eoneepte d'arbiquantitat de 12,522'35

dio de Tota-Sants, el
es veis molt visitat,
ant-se mieses a la seva
Llevat (Fatigarles) novata

—

- i alguns adornaments
oris. res de notable pus consignar.

TonIOELL11 DE MONTOS!,
usa cettlada :: Malura d'aviCarne

:e
a
lt

:_eció dramatice del Foment ReSocial organitra, per al dia
kTc*-Sants una bonka vetliada, concostra cobla "Els Montgrins"
La s.ció dramatice posa en escena
nE! u- del poble". de l'Ignasi teleli:reixent del pUblic que emple-' leca! molts aplaudiments
veritable malura de Inri-ca els corrals bsMs als pobres
Fblici

VALENCIA
noticies del temporal de la
Ribera
tplAICieS que !l ' hall seguit re 1 temporlal de la Ribera cada
són Inés esgarrifoses, i do-a de la devastacisli que lia
a aquella comarca, i del dotava que han sofert els seas
A.

ernesi, Alcira i Carcajeen!
era torrencial. 1.es comuniesdevenien força dificultoles centrals de telefons i
s estaven negado.
angúnies que proporcionava
iida d'aigües i el desborda. menarador dels rius, que lela
ar seriosos perilla, s'uneix la
a:l ça de queviures a algunes
tot el qual planava sobre
e . Lt i aterroritrava el seu espe• tigernesf espetialment es regla3 rili a Valencia. El batlle puta un han perque tothom tingues
l'iarques amanides per al salva ?r hacer-se desbordat el barrene
Catarroja el tren de socorsos que
anunciat queda detingut en
-a població. En coneiee's la no
produi enorme sensació.
nt la nit del dimecres conti-vent a Carcaixent i Alcira.
cionaris de l'estacid de Carhagueren d'abandonar-la,
:gua cobria les leales.
diitants del barrí "Les Bar. d'Algemesí, han abatido-- cases, internant-se a la po-

.ä7ia

iatgers dels trens de Madrid
a Alcúdia sense queviu• qué la poblaciú es llony.
:codee el temporal i la si• -elida milliirar. Des del tren
toe,rs. doingut a la vía, es Han- •irgues que conduien poso-

nal ale salvament. D'anee casetes
tes:n:11'1e% transportaren a l'hospital
d l Algemesi 28 persono, en deplorable estat.
Després es dirigiren a Alcira.
Al florera civil facilitaren noticies deis diferente poldes dient que
comengava a bajear t nivell de les
algara, i que s'havien començat els
treballa per poder reprendre leo cemunicaeions ferroviario. Efectivamear, aval ja han arribas n'out de
la zona inundada,
l'er lié que el temporal sembla
acaliat, sön encara moltissimes les
conseqüències que paleteen tots els
pobles de la Ribera Per q ue Pognem
dir que ha tonal la tranquillitat.
Han desaparegut persones, i haa
esta! destrocades cases i collite, En
la confusiét alela primos nionlentu
no es pot saber gairch res, pers
les pèrdues materiale i les deagracies han d'haver estat importams.

TERRESSA
— Per no reetatar provee en
cordial. han estar pasante en lt.
bertat inolts dele d e lantal s anal)
mailau l'aesall a la Caixa
d'Estado/fe, entre ras (vals Itt havia ets quo habitaven a la r R9:1
dr1 (-error ale Sant Stabastiä.
Un dolo allitua tinte. pera, que
vivia en l'ostnentaala casa, en
rarheter rollogal, ha persistí
lea taeulfatei mentaba.
— El dia t atol nace que som,
tingue Por, fine una comie-

re/e-in extraordinaria. l'arribada
dols Pares JI`PIIIIPP. que venen
Dentase amb molla do la San •
ta Misaidi
Ele esperaven a Vestarld
Nord, ultra les autorinte. civil..
mIlitars 1 erlesióstiquee, un hon
nombre dP Mol as, pertanyente
les diverses rointrarlem, de les
parraamilee del Sala Esperlt
Sant Pare ,
Eta proreared es dirlgiren tras,
a los proirhearine respectivos, on
.15 Paro ./ Roen t Pi rann dirigí‚`oil unes brone para ales els fadels. explioant molt elnqilent!M'ad el signiffeat ata la Santa
attesi,1 I ele honefiets que en

remire Pentrit mal poden armaseguir els cristians lerrasetird,
ileti's amara pro grama otielnl
do In Santa Massid:
Dios 2 al In de novembra, —
Malí, a les 6: Missa amb

Den.
A dos (Inerte de vnif Repeti(1.1 del m'adv.
A dos qunrts de set del y /l e rare: Rog ar:, pnrit doctrinal, cant
merina.
i
al i ssid por n note 1 noles:
Dies 2 1 3. es- A les rime:
Evorr tela, (mal I PorrnA.
Dia 4.— A (ti-as mona de vuit
Promiss(5 i larmodirelal por ala
nena i li p Oca ranenreents.
Conclussid de la Santa Missies
Dia 11. — A dne notarle do
VII I! : ili ac a de Cranattn14.
Tarda. ti lr's 4: Pror es sd ettenristiert. cerrad. Pa_
pal i aplirarid d'indulgencies als
(lapides de piedat.

GIRONA
Per el conebtement de la nostra
'lengua -:- La IV Festa de la
Sardana -a- El Corleen de Foment defensa lee InetItuolone
aorfeoles de Catalunya -:- Sub.
hasta de Correue
Donatlu

important
L'Atenou (lo l'o p ina ha arras-dat !sol-1 Hl ase l'o ega nit rae ió n tun
deis rtirsets (le 'lengua o literatura catalanes projeetats pel

Comitè que que tocaba de donatiluir.se a l'Atener' Ilareelon
— S'ha celebrad al lente@
Principal la-t\ Fata de le Mara
dig na, organdanda mal Sindleat
d'Orqueetree d'aquersta provin-

cia. resultara guateada* del
phetni En Hotel MorAtd,
de 'lacar, autor de la sardana
"Le font del desunir" , el qual
ha 0100 Regina do la resta a
la balite eenyeareta Marra Jeesaals. El promi extraordlnarl
estar adjudicar a la Sardana
" I;l1111111 , 1 ` 11la " , 11/ ,
l'ol_
drä; el serzon ha estel reparlit
entre "la fallas del markattl".
del eonyor Antoni Iloley, 1 'II
vive voluntart", duol seanyor
Mario Soler; el tereer.. a "Tocas
do testa", abel senyor Jostep Ser ta. I el duque a "Ii(lt tnillort
amiga". del menyor Jaaatev Mane.
El quart ha "san( deaitnrat
sert. Los anularles premiados,
i "Or fi". del merare Soler, 1
"Marra", del utestre Juneä, escrita rtposla per amena. (tete,
han estat exeentadest por los 00.,
bles "La selvitiana". de Caselt

de la Selva; "La Principal", de
La Ilishal, i "Art
ossamt molt aplaudidos.
— El Camsell provineial de
Foment ha aeordat stallieiter del
Diroetori quo Pll les reformes
quo is'implantln en el regim 'le
la propielnt agrieavla privada PR
linguin en erutado lee molartale que en In seVn dietribucid
i ekplotaciA existeixen en lea di_
ferents regions espanyoles, remarcara els avantatges de les
instituetaans privades vigente a
Catalunya, s'ion són la masoveria 10 la pareerla I l'arreladanennt,
El dite 17 d'aqUest mes
tindrä iloc, a l'administració
Correus, la subbasta per contractar el transport do la coba
respondencia. en entramaba, entre la dita otie i-na 1 les eatedotas feria les d'aquest a dula/,
sota el, Upare mäkint de 25,009
pessetes anyajs.
— El eertyor Carlee Casados
Cd(loi ha fet un donatiu de
3,500 pessetes a l'Hospital de.
Eigneres per adquirir unan nova
titula d'operacions quirtirgiques.—C.

CALELLA
Destituol6 del secretar! municipal
Per l'entorila t governntiva
ha estat destituït el secretad
d'aquest Ajuntament, N'Emili
Torner.
Eta un dele mat e aclitts Adietes a la vella polilica que dirigeix en agrieta distriete el senyor Josep Maria Mitä I Camps.

Darrera hora
DE BARCELONA
UNA DESESPERADA
A dios quinte; de nou Ilitärla
Erl'avar. ale 67 anys, prengtul
una quanlitat d'arid eleriadrie,
Tritsliadada al dispensara
d'Hostatrance, mur( al cap de
por.
El fet ocorrogue al carrer
d'Orligosa, m'ollero 22,
Mt litt' PER UN '111AMNIA
A les don d'unir passada fou

portal al dispensara d'Hostefrenes Jurare Carniola 3liteiä,
anys, quo al earror de Sans,
davant hat de Guadiana, roa
atropellat per un trainvia de la
linia 27.
Al cap de poc d'arribar a la
dita institueió benèfica, tnori.

mamut

LE8 REIPARACIONS

M. PONE

Id CURA
II l'O 101111 ti CINE! DE
PARE' 011a
lama-

ENTREVISTES, CONSULTES I DISCUSSIONS SOBRE LA CONFERENCIA DE TECNICS -:- L'ACTITUD DELS EE. UU. I LA DE BELGICA L'ACORD
ENTRE EL CRUP STINNES I ELS ALIATS
(Cettintiació de la jtagina 1)
A SAXONIA
TOPADA A CHEMNITZ : UN
MORT I UN FERIT
Cimentar,
— Ili ha hagut una
topada entre un grup de manifestants i
les forces do /a Reichsteele, arribades
dissabte, tía resultat un mort I un ferit.—Havas.

ELS DISCURSOS DOMINICALS
DE M. POINGARE PRESIDEN -1' PARLA DELS L'AURA.
MENTS D'ALE3RNYA
firive, 5. — El - president Polin

Carie pronuneiä ithir un discurs
aqueSta capital amb motiu de
ila inauguraeld d'un monuthent
als ¡porte de la gran guerra,
insietint respecte la mala fe
d iAlemanya que no cerca altra
cosa quo eludir el compliment
de len seves prommsee,
Artualnient Alemanya eetä
feral una enonno propaganda
als patena anglo-eaxons @Mateteta unee xitres, segona
(als Alemanya baturra pagel
Je ate ISP118 erealltore 56 bilions
o mil milions mares or, ategi ta t quo t'Unitaria el Helar ha
ofert pagar 30 bilions o mil miborre mareo or.
Derigraciadament per a ella,
ni ha la camiseta de 'tr a peracieno per testimoninr que fine
el 30 de jany darrer, la suma
total dele g olas vagamente s'eleva a 8.80,913.000 mares or,
deis quals lii ha 1.798,008.000
mares or d'havere Hquide a repartir entre les potencie:o albo(les, Molare aquella xara, Frena; ha renio un total de mares
ae 2ar4,4t5er(00, deis quals cal
dedulr-ne 1.9 0 8,436.000 marea
or en concepto ciii despeses
cupaaiiii I aveneoe. Re g la, dones,
un total ttet d'une 211 nillions.

Compari's IguelLAtiantitgt
db v0- q(14 itoisieres varan pa.'
gar dempree de la gatera de
1870, Ert ettavi, derant nqueet
tempe, Alemanya ha gerdet mimes PunrIllou val ernhellir leo aoves publacions 1 els seas erlificls,
Continua dient el senyor Poincere
que e, impasible de ter una revisid
del tiente alcas:my. L'Estat aletnany
ha anat arralnatit-se tranquillament,
&bona els liCUS industrials que s'enriquissin soase exigir-los una contribució equitativa. Després traquemt3
fallida voluntaria, vénen veas do tot el
mda invitata-nos a Ulla revisi6,
conseiniencia, ltetn hagut de pretalre
serioses mesures per tal 1112 tan se'its
s'espolies dels nnstres drets i per tal
que en el peritatge a que haurä de
procedir la Comissió de Reparacions
no es vulgui aminorar el ilcute. Ilem
acceplat, dones, la Conferencia de !kaki per cdrrespondre a la deferencia
deis castre anales i aliats i per dissipar
qualsevol equIvoe que tilagi pogut

mediar a l'entere dels ¡metro punta
de vidta.
Diu despres el President que la
Conferencia de périts Isauti d'esbrinar la veritat, sola els parracs de la
mineria emb que Alemanya es re y estele. E3 clar que per regular els sets
pagamento, Alemanya ha de sanejar i
remlablit la seca hieenda. Peril conve
tenir precias que menee Alemanya excita la commiseració mundial, el seu
trafec maritim exterior supera el de
França a mis (l'un lloc, Calt1 pot veure's consultant diverses estadistiques,
per exemp‘i la de la navegació alemanya pel canal de Suez.
En compensació de la reducció operada pel Macla t sobre la durada de la
nostra ocupació, seas va prometre un
pacte de garantia, pera res no ha vingut a realitzar aquest pacte, mort en
néixer.
Veda el que facin les pobtacions alemanyes, nosaltres vetllarem per tal que
siguin impossibles noves agressions, i
no ens cansarem de repder que no
pensern en apropiar-nos directatnent ni
indireetament de cap territori, però
que respectarem plenantent la Ilibertat dels setas habitante.
No comprenem la red dels que diuen
que si algun grup de poblad(*) adquireix la meya indeprederreio, se'n deduir una res- isla) del Tractet de Ver.
Nosaltres no hem peonado de
protegir la Constitudd alemanya contra agressions dels mateixot alemanye,
ni hm prornes protegir la unitat
Reich. ANO no vol dir que ele Felino germanice, Migala les iniciatives
que tinguin, estiguin obligats a respectar 1 complir el Tractat de Versa11cl—llevas.
L'ANUNCIA lt DISCUSIS DE id.
POINGAIIE $01111E rouricA
INTEI11011
Tulle, 5. — Lee Cumbres de
Comen 1 de la Indtletria alatques1 a polalaeld han otort un
.ibanquul. as M. pulnearea
•

«mar
6"in
Ou g arn lin proinniciat un dierara asilara la politice interior
del fluyera.
El President ha comentad
diera que eorpree la Atip la que taatabt el m'opina de
pronunciar 1211 Indigeat (Ileettre
sobro polilica interior desprers
d'un Manque! stleulont.
31. Poinrare ha record:11 que
reeentment exposat (lavara el Paelament la eeva
niii sobro
'Seria fer
aburrir els que m'eseolten re-

petir
1110PS ((MI Id Cl
POIIPIX. AME/ (uf, miró, recamadarä que a loo Cernería s he rapo-

sat la conducta del (-Joven' (lavara stl advernaris de les inslituelons republicanes; la nosIra terma volunlat do mantenir
dintre do In nearca alai/linaza_

ció escolar una legislad() 'latea

qua no s'opoel a lea practiques
religloses, a la Illbertat de l'en-

A PORTUGAL

gil

dos Cala foro a Lisboa
a la

1a

Pral-

diacia del ball
Lisboa, 4. El g enyor Alfolie Costa, que era a Parle, on
s'havia establert en retirar-ee
de la politice, ha neeeptat l'enCarneo de formar Clovern. Aribarä a Lisboa (limarla vinent.

Nova York, 5. — El tinent
aviador W011iamt ha batut el
record mundial de velocitat,
realitzant un 'comedí de veloeitat de 200 mine» per hora. —
llaves.

atenyanea privada i el respeole
a les creencies religioeee; la
nostra Inteneld d'aplicar a propósilt de les congregacions les
mateires doctrines de Waldeck.
Rousseau; de no modificar (la
Ilei de eeparaeló do les esglealeo i l'Estar, coneervant, pera),

el 'D'acial sie Versallee el que
restringeiti El que d'emana
Frencat es que, de conformitat
al tractat, el total de les obligar:1(ms n'entalles tima el pri-1
mer de rnaig de 1921 per la Co-.

per Imperloson mollee l'Ambaixada inatituida al Vaticà per
M. 13rland i acceptant, en lateres do la pau interior la ereneld
d'aeeociacione diocessanee, d acoral amb les Pela existents.
31. Poilicare, deepres do traelar de Cobra realitzatla pel Parlament, empecialment pel que es
refereix al pressupost, tracta de
lailabor que encara cal portar a
cap. 31. Poincard espera que
Ghana do primer de gener ele
capitule del pressupost 1 ele art'eles de la llei d'Ilieenda que
el Parlament delicti do banda en
aprovar la prórroga del preseupost de 11123 per a 1924.
Allremeni el Parlament ha
de discutir nitres projectes de
Ilei sobre el regim electoral 1
l'orgetiltzack3 general do l'elan.cit.
La (ri g en es Illargrt 1 delicada.
EI 5 mime entlaboradore perlanyen a divermo5 grupa de la Cam
len .1 del Serial; malgrat ai;b
no hl ha cap divergencia entre
nosaltres respecte els problemes de politice general. La
pau es una cread(' continua,
valg dir l'any 1919. Un Tractat
lid en collahoraeld amb els
Miele, ele interesaos deis quale
tan concorden de vegades amb
els nostres, deixa una serie de
qüestions delicades per resolalt''. Esitiorem que ele nostre,
tilinte continuaran d'acord per
tal d'impotrar a Alemanya Texeeucid eserupuloaa d'aquest trae
t a t .—Havas.

FRANCA 1 L'ACTITUD DELS

mira ele sie ileparacions eontinul
Com se gap, l'e g
de

PARTICIPARAN O NO ELS ES-4
UNITS A LA CONFEREN,
CIA DE PERITO?
Londres, 5 — L'AgAnela Reus
ter publica toi telegrama de
Waahington dient que i9 molt
probable que el Oovern dele Estala Unne prengul una deciaib
defiffiliva respecte de ti ha de
participare o no a la Confer5n,
tia de peras que ha de reunir,
PP dintre do poc per examinar la
cepa-cita/ ste pagament
ny s , guara caneouil PI resulta' do
l'entrevista que ha de celebrarse evita entre el senyor Rughes
m In ist re d'Arete eeltangere deis
relate Unit, smh el genyor
seran(1, arnhaiendor de Erario
Wrishinrri011. — HaVAS.
~yoga fleteRrasselles.
nis i Jaspar. president del Cornell i
ministre (ralos estrenaos, respectivament. han rebut asad el• ambaixadots
França, Anglaterra i els Estats
unSeg
i s,ons opinió del Graveras belga, seria
perillln que fraca gsét la vegetará amerieana.—Havas.
EN L'AfT/RD C,0 QUE S'ESTABLEIN ENTRE ELS ALIATS I
EL CRUP STINNES.
Dusseldorf, 5. — Denla probablement

Ea eren que N.
POInenra, en la gen entrevitin
anda Mr. Herrick, 'al lor ala que
el França arrima pertertament
que ras Entras tirilla no vingrin
It la C.'onferencia preciada 'SITIA ri rendirla) que 119 en parli
dele entre (Hilen (amola r els
Milite ele Eelale Units, pre
part. loor d'Ametra que Franta
poel ignelment croe a comliei.)
e lle no os traeli bruma del seu
craelif contra Alonunrca. Les actituds, d'enes, odas tan legitimes
l'une roan Pallra. no es mmtraditien 1 poden Mella/eta conci-

liar-se,
Amb l'Atnhalearlor d'An glaralerra el difileg d'a; l'ayer e l1 al airar (Mermo. putk el (loveril franelas /imita dat Cournellar
une nArle I naerencione
receidni o nl nparegudes a la
premsa mari p osa, cout la de vole r reetringir el camp d'Invesligaelons del Cortina (le perita.
No es el Oovern de Franca, eintS

se signarà la gert! establert entre els
alials i el grup Stinnes.

En l'esmentat acord s'estipula el me
segueix:
Ultra el pagament dels endarrerimenas de l'impost sobre el carbó, el pagament crun impost sobre les mines
de deu franca per lona el lextracció, a
excepció de dotze centims de la ritos
ducció CPM a reserva per al constan
a linterior del país.
Es reprendran immediatament els
lliuraments en especie.
Obligacié, per part dels industrials de
proporcionar a l'exercit dlocupaeid
franco-belga, a la simple presentació
ale bons de riquesa del quinze per cene
de tots els productes per tal d'atendre
les necessitats franco-belgues d'ocupació.
A canvi d'aquestes condicions els
industrials alemanys obtindran importants rebaixes sobre les sumes debudes
per Hamo:a sobre cl carbó i obtindrazi
altres avantatges i en especial la de
concessiú de llicencies dexportaci6.—
Radio.

a

DON IGNASI BALCELLS 1 VALLÈS
MORI EL DIA 30 D'OCTUBRE PASSAT

HAVENT REBUT ELS SANTS SAGRAMENTS 1 LA BENEDICCIÓ APOSTÓLICA
(

132 mil ml,-mentalos

lions de marc or. — RAM.
Nova York 5. — L'ambaixador de Frara,: a a Nord Arnerica
31. Joueserand ha Vieltat to ques fa larda el eeerefari d'Estat Mr.
Dosant-lo al corrent
del punt (le vista francas en yo
que es refereix a la conferhne
eta de pbrjts• — Radio.

A . C. S.)

LA SEVA DESCONSOLADA VIDUA N'ANTONIA OBRADORS, FILL POLITIC N'ENRIC MITJANS, NETS, MARE, GERMANS,
GERMANES POLITIQUES, NEBOTS RR. PP. JOSEP

I JOAN BOVE (ESCOLAPIS) I TOTS ELS ALTRES NEBOTS, COSINS (PRESENTS I ABSENTS), FAMILIA TOTA, ELS MARMESSORS TESTAMENTARIS I LES CASES
COMERCIALS "IGNASI BALCELLS" I "CARRERAS I MITJANS", EN RECORDAR A LLURS AMICS I CONEGUTS TAN IRREPARABLE
PERDUA, ELS
PREGUEN QUE EL TINGUIN PRESENT EN LLURS ORACIONS I ELS AGRAIRAN L'ASSISTENCIA
A L'OFICI-FUNERAL I
MISSES QUE EN SUFRAGI DE LA SEVA ANIMA SE CELEBRARAN DEMA, DIMECRES, DIA 7, A DOS
QUARTS D'ONZE, A
L'ESGLESIA DE SANT FRANCESC DE PAULA, QUE ELS EN QUEDARAN ALTAMENT REGONEGUTS

Per respecte a la santedat del temple el dol es déna per despedit.
No es convida particularment.
Els Excins i ILIms senyors Bisbes de Barcelona, Girona 1 Vich s'han dignat concedir 60 dies d'indulgència, respectivament, en la forma acostumada.

LA IIMUCTTNI

SEHVEI METEOROLOGIC

CRON1CA SOCIAL

a- -

La Comisa% organitzadora de la So(jetzt "La Nueva Alianza"; de cambrers, prega l'assistäncia dels associats

a la reunió general que tindrà lloc
avui, dimarts, per tractar el següent
ordre del dia:

1.—Donar compte del treballs de la
Comissió organitzadora.
2.—Constitució definitiva de la Societat.

3.—Aprovació dels estatuts.
4.—Nomenament de junta directiva.
LES OBRES DEL METROPOLI2

TA TRANSVERSAL

Segons sembla, no han arribat encara a cap acord la Companyia del Metropolità Transversal i l'empresa eoncessionäEls treballadors ocupats en
les obres han disminuit en gran
nombre, i es diu que si no es
troba aviat una solució al litigi, aquelles hauran d'aturar-se
I eta lment.
_
UN MITING
Diumenge al mati va celebrar-se a l'estalge de la Societat de Professions i Oficis Diversos, situat al carrer del Peu
de la Creu, 14. el miling d'odentad() proletària inspirada
en els principis de la Unió General de Treballadors.
asstäff nbmnróSa -(arre-u-f:
renda; féren ús de la paraula
. rsis companys Bamon Palomas,
de la Federad() regional; Josep
Bugué, de la Societat de Professions j Oficie Diversos; Josep Gisbert, de Mataró; Duran,
delegat regional, i, finalment,
l'Escofet, per la Federació gràfica.
Resumí els parlaments Josep
Pérez, el qual presidia; el to
deis discursos Tor per lamentar-se que una tan gran torea
cenit eren els Sindicats per ala
übrers, haguessin estat sempre
dirigits per elements anarquistes.
Feren vas perquè d'ara endatant i ajudant-se entorn de
la U. O. de 1., els obrero desenrotllin llur actuació en un sentit d'harmonia, prescindint de
tot partidisme i
Eta oradora foren aplaudits,
no registrant-se cap incident.

DETENCIO D'UN SECRETARI
D'AJUNTAMENT

Per suposar-se que s'han camis algunos- irregularitats a
l'Ajuntament de Sant Pere
Riudevitlies, ha estat detingut
el seu secretad Francesc Masana Vidal (a) "Ial Pintor, el
qual ha ingressat a la presó a
disposició de l'autoritat militar.
LA JORNADA MERCANTIL
Per la Cambra Mutua Industrial ha estat presentada al senyor delegat d'llisenda una documentada instancia en la qual.
apoiant-se al Reial deeret de
28 de juny de 1922, on es determina que ele rebuts de la
eontriburiö siguin presentas ad
cobrament exempts en absolut
de tots aquells anees de diferente organismes, i que es concretin a cobrar finicament i exciusivament el sol rebut de la
contribució.
A l'ensems, es protesta novament contra l'actuad() de la
Comissió Mixta del Treball,
puix maigrat les anormals eireurnständes que travessa el remen) d'aquesta ciutat. versegueix despiadadament els petits
inclustrials per no lancar els
seus establiments a les set de
la tarda.
A la vegada, crida Fatenció
de les autoritats en la forma
que es decreten els embargamente, puix quasi sempre es
multa sense causa justificada,
quedant les denúneies fetes d'una manera que no hi ha antecedents que els acreditin per
falta de proves.
Contra aquesta -manera de
procedir, s'han fet les oportunes reclamacions, essent ja
moltes les queixes presentades
perquè aquesta Cambra no doni el crit d'alerta, essent ja hora d'acabar amb aquest atropell iota vegada que els perjudicats s'acuiten a la Hei de
la jornada mercantil.

La Música
PALAU DE LA MU8ICI1
CATALANA. — Darrer
coti cen do l'Orquestra
Pau

ELS METL.LURGICS

En reunió de Junta celebrada
diumenge pel Sindical del ram
de la metallurgia, s'accirda assabentar a iota els obrers, que
el vinent diumenge, dia 11, al
matí, es farä una assemblea
general de l'ofici.
Oportunament s'anunciara el
local i, esperant la resolució
l'assemblea, queden suprimi4va
les cotitzacions.
ALLIBERAMENT D'UN SOMETENISTA PROCESSAT
Comuniquen de Tarragona,
que tsc) estat posat en llibertat
el caporal del sometent de ReusCambrils, En Josep Rovira, contra el qual s'instrueixen diligancies per desobediencia al
jutge municifral de Cambrils.
Contra el que simia dit, la
causa es tramitara pei proce(limera ordinari i no en judici
aumarlssim.
L'INSPECTOR DEL COS DE
SEGURETAT

Ahir al snatf va arribar de
Madrid el coronel inspector del
cos de seguretat En Rafel López Julian.
Ve per assumptes del servei.
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casals

La segona audició de la IX
simfonia de Beethoven, Melosa
en el darrer coticen de Factual
serie de tardor, portä una immensa gentada al Palau dc la
Música Catalana, àvida de sentir (bon nombre d'ella de tornar a sentir), la magna obra
del mcstre alemany, executada
per un conjunt d'interprets tan
excellents com en aquesta ocasió hem vist reunits entorn a
la figura de l'eminent mestre
Casals.
Igual que en el concert anterior, el públic s'abandonä plenament a aquesta meravellosa
música que el fa viure un curt
instant en la regid del mes pur
esperit dlumanitat, música tole morid, escrita pel mes generös i mes sincer dels /aisles
que han passat .pel món. Les
ovacions del nombrOs auditori
enlluernat es feren interminables, (huila teta la sessid, PSsent imponente al final del purf.ssim "adagio" i especialment
en acabar la simfonia.
Elisabeth Schumann, Ilenni-.
ni Kittel, Georg Maikl i Josep
Groenen es varen fer admirar
una vegada mes per la justesa
de 111.1r e:Xrcue j ö. De nou la lotibie ()muestra Casals i els
cure del nostre gloriös orfeti
es constituiren en un grandiós
conjura que feu Nibrar l'entusiasme ein finques voltee icen
presencial.
Els mestres Casals i
així com els solistes, foren cridats bon nombre de Negades
l'estrada per rebre l'homenatge de la gran rnassa agraida per
l'estona d'art depuradfssim que,
acabaven de fruir. Els .músies
rtimeteren una corona de llorer
al mestre director i unes arttstiques toies a les senyores
Schumann i Kittel.
Fon aquest a sessia, dones,
un esplendorós arabarnent dele
concerts de tarden ile trquestea Casals que dignany han assolit minen grau de brillante r
a que es feia crellitora la
notable agrupad() musical constituida sota da abnegais es_
foreos del dilecUssim artista
Pau Casals.
Aquesta Orquesten anuncia
enriara dos concerts de earäcter popular, els quals lind-an
!loe al teatre del Hose i alt Cali.semi); aegurament es veuran
coneorregudissims.
M.
AMICS DE LA MUSICA
L'emlnent artista catalä En Gaspar
Cassadó inaugurarä el dia ti d'aquest
mes, amb un interessantissim recital
de violoncel, el curs 1 e23-24 d'aquesta Associació.

En aquesta sessió, que donarä lloc a
poder aplaudir novament l'art exquisit
del lastre artista, el Melle dels Amics

Dimane,

Ola

8tovømbre de

z. SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL
A LES 7 DEL MATI. (01mervaciona d'Europa,
Nord d'Africa i rAtlärdie, rebudes per telegrafia
neme fils):
Baixes pressions al Nord d'Europa, estenent - se
per la Mar del Nord fins a Alemanya i
Plou a les illes britàniques i al Oest de França.
A Espanya regna el regim de pressions altes amb
temps, generalment, bo i boires baixes.

CATALUN Y A

El cel es gairebé núvil a Catalunya excepte
Tarragona.
Hi ha boires a la Sagarra i la vall mitja del Se gre

La temperatura mínima ha estat d'un grau son
zero a Sant Julia de Vitatort;t.

VENTS SUPERIORS, A BARCELONA ( Sondatges de l'atmosfera Mulas a les 7 del mal):
250, 500, /.000„ 2000,
.
3.000, 4.000,
5000.
Altitud, metrea:
E, SE, WSW, W, WNW, WINW, WNIV.
Direcció:
/a
Velocitat metres per segon:
16,
10,
3, 2,
4,
2,
2BSERVATORI METEOROLOGIG DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
llores d'observac i6: 7, ra i 18 hores
Barinnetre a zero i al nivell de la mar: 763 .0. 762'5, 767'4.—Termómetre set: 132, 16'6, i 3'8.—Terrnómetre humit: 112, 14'6, 139. — Hurnitat (centes simes de saturació): 77, 80. 79. — Direcció del
vent: N, SSE, Calma. — Velocitat del vent en mi nuts per segon: t, 4, e — Estat del cel: quasi serè,
quasi cobert, seré. — Mena de rinvols: St.-Cu. Cu-Nb.
Temperatures ese emes a l'ornbra
Maxima: 183. — Mínima: top — Mínima prop del sol: t 0 '4.—Oscillaci6 termométrica: 7'4.—Ternperatura mitja: 146. — Precipitacie, aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del dia de
la data: n'o milimetres. — Recorregut del vent en el mateix període: 88 quilòmetres. — Observacions
particulars: Boira.
de la Música podrä fruir de les primieles d'una de les mis importants
obres del compositor francés Claude
Debussy, que és la Sonata per a violoncel i piano.
A mes a mis d'aquesta important
obra, En Cassadó, amb la valuosa collaboraciii del notable pianista Blai
Net, executarà també la Sonata en si
bemoll de Mendelssohn i diverses composicions de Bach. Haydn. Barriere,
Schubert, Schumann i Davidof f.

A aquest concert el seguiran abres
dos mi els quals es presentaran a
Barcelona la cantatriu vienesa Melanie Hacker-Halfor i un altre eminent
artista, que donarà a c(meixer una ben
interessant modalitat no molt conreada
pels compositors de Heder.
.'L'ORQUESTRA PAU CASALS
CONCERT AL TEATRE BOSC
L'Orquestra Pau Casals donara avui
el set] anunciat concert popular, a dos
quarts de deu en punt de la Mt, al
teatre del Bosc, a benefici de la caixa de Pensions del Sindicat Mus'enl.
L'anime' oc l'esmentat concert ha
despertat molt d'interès, eo que augura un nou èxit majorment tractantse de tan !loable obra.

Exposició

Internacio-

nal del Moble i Decoració d'Interiors
SORTEIG DE MOBILIARI
Entre les diverses seccions que Coir o
giren l'Exposició Internacional del Molde, pasee la mes interessant sIc lotes,
des del punt de vista popular. és la
que conté les habitacions que formen
"La cesa humil".
El Combe Executiu del certamen
ha tingut el (clic ericen de cortejar
part dels moldes d'aquesta secció, formada per certamen i se sortejaran entre el palie que visita l'Exposició. Per
portar a la practica aquesta cncertada
i 'loable Iniciativa, Ola combinat el sorteig amb eIs bitllets d'entrada. La importancia dels lets que entraran en sorteig queda (le manifest en la relació següent
Lot primer: Un tnenjador (Casa
Gimbert); un dormitori (Cimbert); un
altre dorrnitori (Gimbert); ccc altre
menjador (Gimbert); m enj a dor (Colleg)
(rartifexs en ebenisteria); un rebedor
(Collegi d'artifix:); un Menjarlor (Domingo i Sahaté); ccci dormitori (Domingo i Sabate); un despatx (Domingo
Saliaté); una sala de famila (Forme
(le les Arts Decmatives); un menjtdor (Foment de les Arts Decaratives):
un dormitori (Fament de les Arts Decoratives); un dormitori (El Siglo); un
menjador ( FI Si g l o ): un dormitori t El
Siglo); un menjador (R. Vayreda):
rebedor (Busquets): un menjador (Bu,quets); suc tnenjador (Comes); un saló
(Comas); tin dormitori (romas)
Aquests Itilllets es repartiran el dijous, dia
Es d'esperar que el públic corresponden a la bella iniciativa del Comité .le
l'Exposició del Molde que tan eloqüents
mostres d'atrita a la cultura popular
esta donant.

VISITES DE LES ESCOLES
Per ara, són molts els centres d'ensenyanca que slan acollit a la concessió
acordada pel Comité executiu de l'Exposició de concedir entrades franques a
les escoles primaries.
Dimecres i dijous cstan destinats a
aquestes visites especials.
Després podran fer-les, aquestes visites, els alumnes dels establiments benétics d'ensenyanca.

DEL

1923

ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA, A
LES 8 DEL MATI. (Observacions de la Xarxa
Meteorológica catalana, comunicades per telefon):

Inauguració de les
Escotes del Parc
del Guinardé
Ahir a migdia tingué Roe la
inatigurattiö de les Escales a
l'aire lliure del Pare del Ginardó.
Assistiren a la inanguracid
els regidors senyors Amargós,
en representació de l'alcalde;
'tanque, que portava la representaeitS del Rector de da Universitat; Argimon, Vila, Alós,
Situó, Oliva, 'Torneas, Font, DoInenech, Campniany, Eselasans,
Castaftä, Martt i Remüs. A mes
a mes hi assistiren representacions de l'Escota Superior de
Bella Oficis, Escota Técnica
d'Oficie d'Art, Cercle Mercantil
ilispano-Amerieä. Associació
d'Obrers i Empleats Municipals,
Escota de i Confecció del
Distriele Primer, Escotes Bai‚ceras, de Mar, de Santa Teresa, de Bose; l'inspector de primera ensenyança senyor Iban,
Lira Martinenca, Escota de l'Ateneu Democràtic del Poble Nou,
Escota de l'Ave Maria del Gu t/tardó, Escota Volad, Federació
Sindical Obrera, Escales de- Labors i Oficis de la Dona, Aseodecid de Mestres, Cumbre Ofirizal tleí Llibre, Assmiació de
Propietaria i Veirts del (tuinattdd, Foment Martinene, Cambra

Autonomista d'Industrials i
Propiefaris del distriete setè,
Ateneu Oliver del districte segen i funcionaris de la Comissió de Cultura.
El invitats, funeionaris i representante de la Premsa anaren a les Escales del Guinaidd
en el räpid i confortable tramvia d'Hurta i a peu després, can
es neeessari fer economies.
En Vade de la inauguració,
el senyor ArnargiSs, president
de la comissió de Cultura, cedí
la paraula al senyor Banqtffi.
El senyor lianque, després de
parlar de la importancia de
lacte i de la cultura feu un elogi de les Eseoles. Tributa unes
sentideS parallles de floanea a
la tasca portada per la Colitis-

ben en uns termes molt patriöt ies.
La Banda Municipal, duran!.
la inauguració, donä un selecte
concert.
Els discursos tots ells d'un
lo lanientabilissim. En tul acte tan seriös cona la inauguració tl'aquestes Escobes no sabriern fer-hi broma ni volem
referir-nos-hi mes extensament

La Rambla de les

Flors
Ahir quedàrem bellament impressionats en reune la Rambla
de Canaletes, la vella Rambla
harmoniosa dels cante dels
(mella, teta plena, a banda i
banda, d'aquellos parados de
flore que estavern habituats a
reune a la Rambla de Sant Josep.
Arnb el seu trasllat, la Rambla de les Flore indublablement
ha millorat. La Rambla de Ca-

naletes, Inés ampla, més clara,
més Arda que la tic Sant Josep, ha donat mös vistositat a
raviolis flors — gairehe lotes
Manques ara. per escaure's dasor la hedor que estalen les
fetora, del mercat.
El mota del trasllat ha estat
per haver-se d'obrir in/mediaba/ea en aquell lluuc IPS fossades per a les obres del Metropolità.

NOVES RELIGIOSES
DEL BISBAT
El Bitlicti Oficial Eclesiästic d'a-

quest bichas publica en el scu darrer
número el segtient stnnari:
I. Inauguració del ctirs al Seminari
Conciliar. — II. Relació de les qualificacions obtinguelcs pels altimnes durant el mes anterior. — III Provisió
(le beques. — IV. Re'aciO deis alumnes
premiats. — V. Reformes al calendari
de la diócesi per al res catiónic. -V. Collecta per l'ahondó de l'esclavatge. — VII. Bibliografia.
BISBAT DE CARONA
ha pres possessió d'un henefici a

l'AjlirdaInelli,
cid de
eVierald les PX1441PIICIPS tu les
Estatles de Bose de Mentjuie,

glésia de Nostra Dona del Tuca d'O'rt`.•
andi el arree (le visitar ele malalts
de la parrip una. Inns,,én Donn:mec 1.2ihPs. ecónom fins ara de Tuja.

' le La Farigela, de Vallearca, i

CURSET DE CONFERENCIES

de Villa Juana.

Glossä les condicions higianiques de les Estados. Revertintif -se do la seta c'uittitiuiii da
caledritlie de grec, no PC in-urnen
estar d, la segftent evaetteió
zoos i Júpiter entre els grecs
i le Itatins, significasen natura tilterf a. eta roe de I dia. Nosanees no polo ro Ulonye de reemteiser equest eleinent.
En felicitar la Comissió .de
Cultura es emitid:tu t'Ion espeeialinent a felicitar l'obra
dele Ajuntamenf anteriors i :as
regidor:, que, abans d'ells, for-

maren la dita Comissió.
El senyer Amargós denit a
llegir unes quarlilles a un t'uncionari. Aquestes quartilles
(Unen que les Escotes són un

test de flors i un niu d'ocells
que d'ara entlavant ornamentaruin l'altar de lis cultura. Dirigint-se als mestres. els din la
important responsabilitat que
tenen. a -les seves mamut. Aea.

APOLOGETIOUES
El revcrend P. Amen M. de Barcelona explicara a l'església parroquial
de Sant Miquel del Port ini curses de
conferencies apologetiques. Crnm.nca
;ttici a dos quarts cl vnit del vespre,
i duraran fins a l'II del que som. S'ha
triat aquesta hora per tal que hi puguil
assistir els ohrers.
ELS DIJOUS EUCARISTICS Al
V1311 -).. \ BO
El prittiz'r de novembre les congregations del Dijous Eucaríaic terco una
visita collectiva al temida del Tibdalx, amb motiu clii mimer dijous
ne 5.

Al matí, malgra la inseguritat del
ternos, comencaren a reunir-se a la
placeta del Tilddabo nombrosnc congregants, q uita la insignia de rentitat.
L'Hora Santa comença a les quatre de
la tarda. Els congregants omplien

nau del temple, ocupant llocs preferents
els directors i prcsidents de les diverse,
associacions religioses que hi eren re*presentarles. El send anit a arree de!

reverend P. Fra Albert Barros, provincial dels PP. Mereedäris.

MUNICIPI

MANIFESTACIONS PARTICULARS DEL SENYOR ALCALDE 1
A determinats periòdics locals
hm pogut Regir unes declaracions
del senyor alcalde, q le extractem
—ja que no llena pogut tenir el aoja
de poder-les recollir directamen(—,
per si els ciutadans de Barcelona
que ens llegeixen no ho han fet en
els confrares que les publiquen.
Sentida que el senyor Alvarez de
la Campa explica als periodistes que
el visitaren particularment lee causes que ntotivaren les sancions contra alguus funcionaris de l'Escor'xador, de les (mal:: donavem comptc
en la t'ostra darrera edició, de la projectada reducció de funcionaris municipale, de rabaratiment de les subsistencies, de rorganització de l'oficina de reclarnacions i del problema
de les barraques.
-El motín (le les suspensions d'alguno funcionaris de l'Escorxador.
cernida que és el no extreure les
vertebres deis animals sacrificats.
Com que el carnisser no podia
aprofitar les vertebres, havia de rescabalar-se de la pernua augntentare
el preu de venda de la caro.
Els proveidors, en canta, se'n beneticiaven, i cedien una part de Ilurs
beneficis als escorxadors, ami) la
qual part es constituía un fans comè
que se'n deia " loca
Mensualment els escorxadors e...
repartien "roca''''. Aixe, ja estava
terminantment prohibit, perú sembla que la probibició no es complia.
El senyor alcalde creu que als escorxadors s'In fan altres coses anti-reglamentarier..
Quant a rajen del personal municipal sembla que el senyor Alvarez
de la Campa no té pensat res deiinitiu.
Es proposa, però, fer la reducció,
que creu necessria, fomentant l'amortització de places, danant fuellitats per a les excedencies, tenint
ett compte els casos de duplicitat
de sou, de manca d'aptitud i els
ingressos o ascensos injustos.
Sembla que el seny-or alcalde es
proposa autoritzar la Companyia de
Pesca i Navegaciú perquè post Roes
(le venda al públic, per tal que
s'abarateixi el peix.
Quant a l'oficina de reclamacions.
vol que totes les que es presentin
es resolguin abano de quaranta vuit
llores.
Finalment, sembla que digné que
estudia la solució que ha de donarse al greu problema de les barraques, que tant afecta la higiene i
rembelliment de la ciutat.
SUSPENSIO D'UN EMPLEAT

Per deficiències en l'afer d'una partida do vi, feta en l'ofieina recapdatória de Sarrió, ha
estat imposada per l'Alcaldia
una slispensiö de vuit dies
d'enlaten i sou a l'empleat que
realitzä l'operació, i apercebemeta al personal de servei ert
aquella dependencia, que, per
raó del eärree. no feu el debut
coneurs als empletas que prorellren a la remprovach5 del
despatx.
LES NECESSITATS DIIL DESThICTE DESE
A demanda de la Comissió de
propietaris de la barriada del
roble Nota ha recorregut la dita demareaci)5, acompanyat rfe
l'anulad:te municipal senyor
Poreel, el tinent d'alcalde del
districte X, senyor Antoni Argimen. que es va Ter c ärrec de
les queixes deis esmentats pro_
pietaris en el que es refereix
a diferent s. mil! .PPS Sollit'lladp,
pPr elle, baten/4os nrorais; repetir la visita diventfres que ve
per acabar d'assabelar-se delailadament de les deficiències
de la barriada.
LA XARNADEL alETROPOLITA
S'Int sotlieitat de PAIlinta mena per N'Earin Orhoran. la
constricció d'un ferrnearril
sublerrani Merid.-) des del Pare
al Pla de la II -queda. i un nitre
des de la Placa ele Lesseps a la
Flobannva. La serlonri Divisi.;
de ferreearrils ha trams ambdues inst:Ineies i projeetra a les
ofieitirs munieipals per al sen
informe.
SERVEIS DE LA GUARDLA URBANA
Ha prestat durant el mes d'oetuhre proppassat, 13.109 serveis
Entre aquests ripiaren: una
&leudó per ilion; 26 por tenidos; 2 per dispar d'arma de foe:
16 per furt i roliatori;.1
i r estafa; 38 p .m . ordre supe or; 1
per :tetes contra la ntoral.
Iba acompanyat a diapenssaris.
rases de soeors i fannäeit)..),
perquä fossin auxiliades, 622
persones; ha recollit a la vil
públierti,-448- menees i 21 ven:,
extravirifF
lian esta l eonduits a lit LoMissaria atunivipal tle Beneficéncia, 66 hoi»es. 39 (limes i 2?
monors. Ila prestat ;madi en 12
time/Mis.
Per in ¡meció de tes Ordenan res

e de novAmbre

Munieipals, ha reconvineut

588 p e rsones; 28 directora o
propietaris de frarnvies; 78i
tratombhils: 65 Ift` 19 ° Ioetele tes; 3i9 de bieieletes; 313 de

carros; 104 de carretons; 81 de
coixes; 10 de ro»diutores.
MULTES
L'Alealdia ha imposat una
multa de 50 pessetes a cada Inc
deis propietaris de les cas pa situndes als carrera Argentina,

15; . Picalques, 5; Fornent,
Alfone XII, 1191 Vistalegre,Vigatans, 3; Panadea, 13; San
Rosa, 29. i Sant Ltuts, 39;
no haver fet en Ihírs respeet
ves finques les millares hig4,
niques se'ls baria orden
en virtud d'informe de l'Instite
municipal d'Higiene. Tamte I s'hy
imposat una altra mulla de si
psssete a Faino el magatze
número 38 de la Granvia Laye.
talla, per no haver cohlderl
l'ordre de tirar a la mar une
raixes ile conserves alimen.iciet
en estat de descomposiciti que a
magatzemades.
AT, CARRETt DE ITS Coi;Td
CATALANES
En l'Oltima reunid de ci c
MiS316 d'Eixamplis s'attoriN 41.
per formar part de la COn.ig8
mixta que tramita el refer'atr
la prolongada dcl carrer
Corts Catalanes fine a San,
Adriä de Besós, es nomenes
suhstitti-ió deis regidors d
passal Aiuntament. ale seay

Puigmartf i Argintom

PALAU DE LA
GENERALIT
DONATIU A L'ESCOLA lfrE
BELLS OFICIS
L'Escota Superior deis Beliha rebut de la Manufactura Niet
Sevres, per conduele de
xala francesa, un donatiu
•s
en una callecció de terres i
semi-elaborats destinats a cer,z de
instres per a rensenyament de le An
Ceramiques que es cursa a la e-.
Escota.
EL CONSELL PERMANENT
Ahir a la tarda es reuní el Ce.
sell Permanent de ti Mancomuitat
sota la presidencia del senyor Puig
Cada falda
EL DIPUTAT SENVOR MULTA
El diptitat de la Mancomunitat
distriete ele Cervera-Salsona, seayre
Francesa Nada, ha estat allibcrat
L'autoritat militar va manar r:eth
nir-lo, no ja gaires dies a conse-iile
tia d'una inspecció portada a c,i) a
l'Ajuntament de Cervera. on el senyce
Xuclà havia esta: alcalciz.
Tann7.aeix ha resultat que no ha
via intervingut en el que es volia aclarir.
L'INSTITUT DE LES ARTS DEI
LLIBRE
El senyor Valles i Rujals_la
viitat per una comissió de Ehistie
C.atala de les Arts dcl Ubre, la gua
rha invitat a una sessió coi-ni-negra.
tira que celebrara l'esmentada
ració amb inotiu del XXV aaiv,re
ó
de la seva fundaci

CRONICA DE 1311LTN
ES

ri.A VALTS

A L'a::A.

DEM1A DE DONES LLETItf'S
En la sessió celebrada s•.:
l'Academia de Bones Lle' • Barcelona en 16 d'oetule.,
passat, el senyor Ferran V.,i).s
presentä una recensió de les deves investigacions a les bib::0teques de Mutile i Viena.
Par% del procediment
P. Albat Dold de l'Institut de
Beuron, pel qual fa reapaeixer la primitiva escriptura
:Alpalinitests sense tenir
menar l'escriptura postes:04
Esmenta les seres troballes de
divers manuscrits catad 3
la Staatabibliothels de NI
la National Bibliothek
Biblintech del monestir .1
amb dilas de Vila biografia d'En Joan
gran leelettli i eanattfr,'.•
celoni del segle XV. i
lamb,, les seves investi

als Arxius del princep
tensteim. ile
ial austriaca, on existei,
eiiinents interessants ri•
a l'estada de l'arxidue
d'Austria a BarenIona
guerra Successld,
amargors en el luctund'aquell históric fet.
CURSET DE 1.1.ENtil A
FRANCESA
Un noti curset de llengua
per a principiants cona,
l'Institut francés (Consell si Ceca
338) divendres vinent, dia 9 .1.1
que sana i tindrà loe els dillun0
diveadres, de vuit a noa de la nil•
La matricula és del tot gratuita
CONFERENCIES
les conferencies fraile,
a
r;lii
cn
t :a Serail
lespseergnent
I'set"nsitait
r
fa lcs
Dimarts, dia O de nuvendne; urclyeucte", de Corneille, de set 8
vuit.
Dimecres, dia
Lluts NP lt
sis a set.
de setrana Jai
graDeijsoues, día
i.efl,is de
Dissabte, dia ro, de set a vuit:
França
El dia 3, (le dos quarts de SP a
(los quart3 de set, sota els attc?'`'s
del Laboratori de Psicologia Ege'
t. acata!, conferencia del selear
professor Delacroix, de Pare:, sobo

"Les ten-l ances contemporaines
la psychologie franc,aise",,

LA lerrPt,trtT

MAS ROCA

tallo Oriord "Imi lodi" ad 2 cous 1 pililo a 14 peno, ira mr 41 psult
CONFECCIO 1

CAMISERIA CORBA'TNIA - G ENERES Dt. PONI- MITGERIA
24 _2b-PORTAFE1RISSA-24- 26-1 ELEFON 1574 A.
n

Dimite, de »venere is ten

MIDA. ESPECIALITAT

Camiseta forma Americana, asase torta a 750 ptes., tres per 22 pta.
O•
oictude extra 1 reforço,
..1o.so
2e5o .

5..

PREGUEU

Ell Santiago Segura i

que

(.A. C. S.)
‘

mori

el die

20

d'octubre de 1923

havent rebut ele Aux7 lis F.spirituals i la Benedicci6 Apostólica
¡Al Gel sis!

La seva vídua Maria Cladellas Trescents, germans polítics, Esteve Cladellas i Maria Malet, °fletes, nebots, cosins i familia tota i la Casa
Vídua de Santiago Segura, FAYANS CATALA, en recordar a llurs
amistats tan greu pèrdua, els preguen que se serveixin assistir al trashat de les seves despulles, el qual tindrà lloc dimecres, dia 7 del corrent, a dos quarts d'onze del mati, de l'estació de França al Cementiri
Nou.

Els seus afligits: vídua Maria Geli, fill Alfons, nora Pepeta Planas ,
cunyada, nebots i cosins, conviden als st us amics 1 coneguts als funerals,
que tindran lloc a la Casa Provincial de Caritat, dimecres, dia 7 de novembre, a uos quarts d'onze del mati.

PARTICULARMENT
EL DOL ES DONA PER DESPEDIT

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

,tetel

u

1

DOMINGO MONCANUT CUJA

Mori a Valencia ei 7 d'octubre de 1918

NO ES CONVIDA

A DEU PER L'ANIMA D'EN

L'Emm. i Rvdm. senyor Cardenal-Arquebisbe de Tarragona i els II.lms. senyors Bisbes de
Barcelona, Girona i Vich, han concedit indulgències en la forma acostumada.

-4.

EL DOL ES DONA PER DESPEDIT

ELS ESPORTS
Les curses de diumellge a l'ilulò[from
El dia d'ahir fon el de mis ixit de
l'Autbdrom, no sols des del punt de
vista esportiu, sinó també del d'ailuirt•
sia de palie.
El watts, que ja de bona hora prometía ésser bo, ha estar indubtablement
el factor que mis hi ha influit. Potser
per a certs esperits aprofitadors, també
hi ha contribuir el poder vetare dues
curses pel preu d'una sola.
Vencudm ja les imperfeccions de
tota obra que comença, ultra enllestila
de preua j corrents, cap detall no ha
fallat i de res no ens podem queixar.
Tots els serveis accessoris han funcionat degudament i el públic no s'ha vist
decebut. ni per l'interès de la cursa ni
pel funcionament dels serveis.
Havent de continuar-se la cursa dl
dijous a les vuit delmati. els primers
trens especial' han sortit curulls de
gent: també el nombre de vehicles ha
estat molt crescut; ahir mis que el diomenge passat eren aplicables les disposicions que llavors es dictaren sobre la
circulaci6 per carretera.
El pUblic, nombrós tant a les tribunes com a l'entrada popular, ha demostrat, per la vivor de les seves ma_
nifestacions de simpatía o d'adversitat
envere els corredors. que seroja amh
interis els menors detalls de la cursa.
palesant que l'af¡ció a les curses
vehicle s amb motor era una fora rairehé indita que ben encarrilada ha
d'arrelar en la cornplexitat de la nostra

vida csportiva. Una altra dernostració
d'aquesta aiició. be que no pura, sisó
complicada amb una altra, haestat la
quantitat de apostes (servei inaugamt
dijous) que ;han cremt.

La represa de les curses de

ciciecars
Poca estona despris de l'hora anunciada han repres la cursa els de le-cara
que dijous shagueren de suspendre per
la pluja. tret del Islarthey Martin, desqualiiicat per hacer sofort reparacions
un cop ja suspesa la cursa.
Al cap de 75 voltes la classificació
era:

Categoría 1.100 e. e.
1.-14, Bcnoist (1 hora II minuts st
segons).
2.-10, Ma tes 0 hora 13 minuts ti
segons).
3.-1 Bueno (t hora 14 minuts 5
sernos).
Categoria 750 e. e.

1.-23. Lombard (1 hora 17 minuts
59 segons).
2.-22. Palazón (1 hora 18 minuts 1 0
segons).
Scnse incidents remarcahles prossegueix la cursa con s ervant-se atmest ordre durant la major part de voltee.
Passat el centenar de voltes (ç e desvetllat l'interès de la finita pel bon
q ue pa ss a a ocupar el J. R. R.. pi! sial
per J. fluch, per abandomment d .1

Sinéchal. Encara que el J. B. R. apreta
mes del que ho La fet fins ara, no pot,
per?). arravatar el primer lloc al Salm.
son. de Losaban'.
L'Anzani ha abandonar lambe la
Cuna.

Els trmps assolits a la volta 15 0 ,
eón:

1." tnbard (2 h. m. 57 s.); Buena
(2 h. 27 m. 44 s.); Mateu (2 h. 29 en.
46 s.); Collet (3 h. 2 ma, d'entre els de
cubicaci6 1.100; i Lombard (2 h. 41 m.
8); Lluch (2 h. 50 m. 5 s.), d'entre As
de 750 c. e.
El públic veu amb simpatia l'esfore
de Lluch i l'ovaciona mantes vegades
en passar.
La classificació final ha estat, com
ja era previst. favorable als Salmson,
que han obtingut els primers llocs, esmercant-hi els següents temps:
Categnria 1.1 00 e. e.
1.-I3en,,ist (3 llores 14 minuts 51 segons.-123 . 550 quiliametres hora.)
2.-Mateu (3 llores 15 minuts 7 segens.-1229(5O).
3.-Ilueno (3 hoces 15 minuts 39 5 egons.-122.560).
Collet acaba la cursa a les 174 voltes.
C q egoria 750 C. C.

t.-Lombard (3 llores 4n minuts 41
segons.-toir5no quilümetres hsral.
lanch nnmes ha roben 192 voltes en
arahar la cursa.

La cursa de "volturettes"
LA SORTIDA
A les 1210 s'arrengleren per a la

sortida els corredors, obrint-los la pista

~11OIRMIIn1

el cotxe pilot "España", conduit per
En Frie Armangui.
aqui el número i color distintiu
cadascun:
2.-M. A (Douglas Hawkes), morar.
3.-Talhot (Resta). blau.
4.-Elizalde (Feliu). groc.
5 -Chiribiri (Nuvolari), vermell.
7.-Ricart Pérez (Gaston), roig.
8.-Talbot (Divo), blau.
9.-Elizahle (Carreras). groe.
so.-Chirihiri (Den). yermen.
11.-Aston Martin (Zborowski), verd
13.-Elizalde (Vizcaya), groc.
No hi participen. dones. Bertelli. un
Ricart Pérez i un Talbot. el de MoriCeall.

Contra el que estava anunciat. Zbornwski no ha pilotar cl Ricart Pérez,
sisó l'Aston Douglas. el M. A . en lloe
ile l'Aston, i en lloc de SatrtIsteeui;
Carreras sita fet córrec d'un ESzalde.
LES CENT PRIMERES VOLTES
Ja de bell començament els Talbot
sütt ele capdavanters, acahant la primera volta primer cl de Resta, després
cl de Divo, seguits de Nuvolari,'Zborowski, Gastos, Deo, Feliu, Carreras,
Vizcaya i Douglas.
A poca estona Divo es posa davant
de tots, i Deo passa el Ricart, fins ara
el Inés ben situat d'entre els corredors
d'aquí, uns que dintre poc abandona la
cursa.
Baffle) sustitcix Douglas en la con'Meció del M. A. Encara que Batllü
es mes coneixedor del cotxe i el fa
aguantar millnr en pista, es ven obligat
tumbé a abandonar.
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Altos .

seenne).

5.-Feliu (1 hora 23 minuts 9 segons).
Després de la volta ton, Carreras.
ohligat a deturar-se, pot sortir, mentre
n'In/ està en pana.
Ala volta 123 de Divo i Resta. intenten sortir Bat116 i astonG, però ha0
de deixar la cursa :wat.
DE I.A VOLTA MG A LA 2G0
A les 125 voltes. l'redre és:
T.-Divn (1 hora 43 minuto 24 segons. - t44 . 7nn rmilómetres hora).
2.-Resta s hora 43 minuts 25 ce.
3 -Nuvolari (1 hora 45 minuts 2 ccCon')
4.-7herosrski (r hora 53 minute 55

. . . . . .

Xlnre 1 creta

Nuvolari porta el cap de la cursa
poca estona, tornant Divo a ocupar-lo.
Mentrestant Deo es vea forçat d'abandonar-la.
En finir la volta 25 la classificació
es la següent:
T.-Divo (21 minuta, 21 sclAs.140 . 3oo quilòmetres hora).
7-Resta (21mintits 24 segons).
3.-Nuvolari (21 minuts 30 segons).
4.-Zborowski (22 minuts 42 !cross)
5.-Deo (22 minuts 57 segons).
6 -Feliu (24 minuts 21 segons).
L'Elizalde de Carreras ha d'arribar
als "boxee" remolcat. i el de Vizcaya
també abandona.
La sort és propicia als cotxes estrangETS. talment que a la volta 75 vetan
collocats els corredors en aguce ordre:
1.-Divn (t hora 2 minuts 36 serones-144'10n quilómetro hora).
2.-Resta (t hora 2 minuts 37 segens).
3.-Nuvolari (t hora 3 rninuts 5 sernns).
4 -Zhorowski (1 hora 7minuts 32

C0/15).

Illanre arru g ara alfarnItes 6,11/80
Manco arrugas' eiternates 60/85 de

Pe/oto .

Deo Chiribiri ha de ranciar bugies i
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EL FINAL DE LA CURSA

un pneumät ic.

segona').

Zbohnvski es (terma mig minut en el
hon.

Nurnlari para a la v o lta t48 i peed
/0 minuts i mir per rehequeria del
cotxe a enecear-se.
A la villa de Divo i Resta, i nde proveir dessencia. luhrificant i
aigua. Resta i Divo han de provcir tatnhe, canviant una roda cl primer. Nitrodesprés de proveir. h0 de reparar
el dipó s it de henzina, havent d'aturar-se
de nou despres de la volta 175.
La venta uno ens dóna els corredors
classificats aixi :
1.-Divo 1 o hores 5o rninuts 19 segons.-141 quilòmetres hora.
2.-Resta (2 hores 51 minuts 19 re-

I.--Resta (4 hores 22 minuta II Segons 3/5.-137 . 200 quilinnetres hora).
2.-Divo (4 hoces 22 minuto 12 Segons).
3.-Zborowski (4 hores 39 minuto 43
segons 5/55).
4--Nuvolari (4 hores 45 minuts 33
<cross), fent aqucst darrer la volta da-cera a 146 quilómetres per hora.
NOTES FINALS
El públic, idólatra del comte Zborowski, l'ovacioni sovint en els comencos de la cursa. Mes tard desvia !a
seva simpatia vers Nuvolari. ¡ la demostró sorollosament, aplaudint-lo i
fent manifestacions desagradables Per
als conductors del Talhot. Aquestes
manife s tacions ere,/ degudes a no transigir cl públic amb la thctica que cmproven ele vencedors per assegurar
trionif del Talbot.
L'any motorista ha vist aquesta marca vencedora en traes Ir; peones en qué
ha rece part a l'estranecr. a La Sarthe
¡ a Boulogne: aqui. a la Tb-nya Rhin.
i ahir etI nquesta Cnr5a.
Els promedie que han assolit, no
5n/iteren ele frIe pels mateixos contfictore en la cursa d'inatteuració de l'Astódrom, sisé que s'han enuiparat
s'enredare de la prova dele dos litres a
Monea.
El nombre ele quilümetres a recürrer
en les curses d'abir era de hon tros
superior al de l'Ultima prova dc Thoe/515.
Idatel s . per això la velncitat m o l i da zn
aluesta elarrera no ha estat sohrenaegula Aquest fet demostra la quali•at
dels vencedors. la nne. malerat ele hrlt:
promedie aronereatits 56n canacos d'asolie nel,-,e¡tats mes elevarles. sense perdre /151r recularitat r bona nrova n'és
de s en- rellament de Ilur cursa,
La pericia i valentia dele corredont
Isa rrinn t ioont l'exr,rtariA del rühFc
nne ;refarEzahlement ha secad o Ii mesa
rlor el final en so s menors
aquest ¡Meres era dificil de sostenir
demat ncnmbre de voltea que resi s tiren fine a l'aenhament
(Extractat de l'ErliciA Setmanal
d'E:porte.)

FUTPOL
Ele resultare dels partits jugats diumenee arreu tic Catalunva süss els segitents
Barcel o na-Celta. 5 a 3.
ruropa-13adalona, 3 a T.
Júpi t er-Llevant Cataltinya. 1 a 0.
11/tro-lellartinenc. I a 4.
Alfons XIII (de Palma)-U. E. de

VAGONS, ARRIBATS
elITICIO N 5. A
19 de test; 7 de Fuina; 1 de eluda.
9nat.
15 de lar: 16 de Nula: 2 d'orín.

Impresnió general:

segons).
4.-Nuvolari (3 /toree 12 minuts 13
segnsa).
DE LES 200 VOLTFS A LES 275
Han de detiene-se Nuvolari i Zunarowski per gros-ele. amb no massa rapidesa ; el darrer torna a parar despeé.
de In Vella. 225.
Tenme assolits en la tolla 250:
1.-Divo (3 hores 44 tninutr .43 er.
gone.-133 ' 4no rmilütnetre: hora).
-Recta (3 hoces 36 minuts 02 re-

San e . 1 a 1.

LLEYDA
blicana F. C., guanya a l'Atletic F. C. per 2 a O

A les nrdres d'En Masip s'arreng:etaren pcl Reserva: Mor, Damià, Camus. Rosinac. Costafreda. atomardit,
Cautanera, Rey, Navarro, Buil u García, i per l'Atletic: Solé, Erra. Banque. Benedico. Mas. Arnau. T0rres.
Solé (J.), Roigé. Caetanera Arti-‘
gues.
A la primera part, el Reserva- sanies pagué fer un gol, a conseqüencia
d'un penal, i a la s egona l'altre. mar- s.
cat per Navarro. de bolea. dins ale
l'ärea de gol.
En Sole es confirmà un bota r -ter.
El Mollerussa F. C guanya al
C. D. Lleydatà per 2 a 1
D.. Campionat i al camp de .A
Deportiva Salvar.
Fi Mollerusa presentó a Cauich,
Bosch , M n tjavila, Pons, Cases. Peino.
Cortada. Dalrnases, Vilar,. S'sntaulàSol/. i el LIcydató a Peleen.
cia
Clariana, E s truch, Peralta. Camins.
Pardo, F" nt. Sccanell, Bonet. Cair6 i
Barrera.
Inicien l'atac els mollerusencs,
sostenen durant tot el partit. notan-se, peria algunes bones arrencades deis
locals portarles per ln Flonet. ca "sa
de lea quals obré Tünic gol per als
seus. acabant després la primera part.
A la serosa es vea Mée cohesió a
la lisia davantera del 14,11eru s a. c•-•ea
que els porta la victória, marcant dat
gols, ohra d'En Vibró.
L'arbitre. rnolt hé. Pels locals. s'hin
distingit la defensa i En Bonet. i pe!,
mollerusence. Flosch. afitjavila, Ca-1
Vilarü-Berges.
nya

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CE'SURA MILITAR
:: la nperiarilal
! coi xinels de boles SRO
Ele en' te . Talbot, haesincate I 1 111
la Cursa Pero u lin. I el SURbIllele,
one g uama ei ttran Proml cl*E.tpa
nae. a la Ineueneerld de l'Aulndeoni
Nacional, t el. dos Talbet. Que arr,
baren I n Si 51111111511re pa,- st a Pul
todrom Naeloal. ‚nasen 51010
and5 eolalnet• de bolee SAO.

Terrarra-Snhadell. a a 2.

Reas Deportht-joventut Republicana. de Lleyela, 6 a o.
Manresa-Gràc i a. 1 a 1.
Avene-Poble N o n, 4 a 2.

gona).

SP6(119111 amh itt maloler/ animnriA d'aquoals dioQs
So peso. - Continua l'ora' el prou d'artuo.t gra: uhlr no s Oil ter bon nombro do compres.
prl1V1`011rIa Wlir 1'ile 110 1'9 1' 0 '1 111 ofertes ein novella; 011 ranvi, de In colilla pasmada,
flarrofee. - Persisteix In (PrII , P4(1
sembla haver - hl nido dalles de vondro. ja quo hi lis abundancia d'oferta.
Els demia gèneres sogueixop ernso variar en roa.

FORA

El reserva del Joventut Repu-

EIS PARTITS DF. DIUMENCIF.

glare).
3 -Zborowsk; (3 hoces 4 minuts 23
SO a 10
99 " 30
as " Int
35 •

DE

(Informacions rebudes després de tunda l'Edici6 d'Esports.)

3 -7.11nrawskl (3 hares 52 minuts so
<Peone).
Ansest darrer arre g la its eemorteid
nme le el radlodnr. 25 vedter mee ta - d
Ntivnlari ha de eanvt, 'loes roda,.
tornant a drtm'ar-ee deenrt,

MINAS

I

CENEN

Ca•nnova, 50.

Ilerce,o-^

LA HERNIA

Curada per 50 ptese

tilltjaneant si non .5PERFEcT •, 111111, 1 e.)mede 1 pret.-

vinbennt muerte, Ins' aparen elast55 5 .5555.
:45 TiusulIeC, que ti/1111110111a al cor e 01515501,1111,11.55 55e 5 5Seo.51n 1 al*
n1•41•1• 1us dele 51 , ton,es fratteentot, enveran! loe en (piantar. eamadura 1 en he n'entinta posinus le enntenrus 1 eureeló 03511532
st,' 1114 rb la trecticattorn. 5,000 peonerea es regalen a dul 51,enn)pren tau altra 5neoa ‘remban
eontrarI.
151,5 551m
466.1.6 ormuns, da
bree-ser Nen e . Chane Vol! ro I fl +.515 5' 0'!' . . t nwret s,1 1t1e
e • 1 i de 3 a 7. Esas PALAU, Correr Ample, 14 /tocata a l'esglesla de la Meren).

immenwoomaammeamommuntoolummosommummummacaommumnitmonammemzummilmommumwommemems..Agent per a Catalunya, Amó i Balears:
compeleix Amh av q ntatze en

t SOLAMENT

i

OYERLAND

QUAL1TAT 1 PREUS

les

seus similars

PERE CISA

ALSINA

CLARIS, 98 - BARCELONA
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muerte, 6 de novembre de 1926

ELS ..ESPECTACLES

Palace Otee
Mari NILO 0.11111101
S SIR C1,1 S
- -- Aria, Marta, larda 1 n1;. La me>
usen -mesh t'enmelar/3in pet11dila L'aulas de ma lilaila; la
1 pellieula cintra felconnedea ami.
Ve 1 la 1'Olnü4la El misiatvor blanc.
m i ,,,, , , 1 0 colossal miradita nunca Set anys de mala eort, per
PROGRA

TE ATRESGran Teatre del Liceu
-Queda obert rabonament a 70
fancions. Les persones que torna n fets enoärrecs podran passar per ta comptaduria del teatre.
Teatre Català Romea
Telèfon 3500 k.
Avui. dimarts. tarda, a les
! no. Tres artes de gran broma,
Blies a 1 i a t v i15 pes.

El truc del senyor Banyuls
Liquido I plago
satiet d'En Ittisirinl
El- PINTOR DE MIRACLES

butaea. 2 pessetes. El gran
esp . ! lacte en eine actes i deu
quadros:
L'auca del senyor Esteva
Parra. tarda. Don Pau deis consells i El pintor de miracles.
t. L'auca del senyor Esteva.

-Dirous, tarda. espeetaeles per
èxit
3 infante, el formidable

,i)En Foleh i Torres. L'Infant
que no sap son nom. - Dissabio. estrrna de la e . ni.Mia en
res artes, Vacances reials d'En

Soldevila. Es despatxa a
sorept aduria.

Carl o s

4444444405~44.55/55*

SALA

TEATRE NOVETATS

Carear del PI, 11
E2PECTACLE8 PER A INFANTS
In: »unció: dla 18 de »Nimbes,
a lea quatre do la tarda

Clre Eqüsstra

Dij n nis. 8 .de nov unbre.
quarts de cine,
matinée Infantil, i nit. a les
,leu. Gran moda.
tarda, a dos

,...*****************44•64,

detalls per cartells
Es despatxa a compLailuria

tiran companyla de sarsuela

de JOAN VILA

v4444+1144444444444444444.

en bi anal figuran Rosar
le,o
m Lavalle. Eranlaa
. ese ttaim g )) 1 Maman Ozo
res. - .‘ s -ui, din-mil s. tarda , a les vino, La formosa
ip e rela en tres -artes, del

44444+OM44444+•+1~4~
TEATRE COMIC
Temporada d'Aireen de 1923-24
Con:panela drannalica

inestre G.thi‘rt.
LA DEIV-tA

Roana.

n Ilmarts, nit. a nn quart
de u, pené/tima rogresenteció
del, Tenorios. Programa monines.
Dos drama, 14 actea, 14.
Asad.

per la imbuirle tiple Roser
FPrrPr. Marta
Marian (lanares
ienor Jani_
Elias. Nit. a ho Mur La
famosa sarsuela. on un arte,
de Arniches i mestre Chapf,

DON JUAN TENORIO
proun g insla ci
110.1as;

la Ilnenda en set antes,

SUECO TENORIO

El puilao de rosas

Plmerres, (farrera representad&
irremnsdblement, dels Tenorios.
DijOns: La mujer sin nombro.

La popular sarsuela en dos
artes, de J. Ramos Martín,
müsica del mestre

Iniven,lres, gran esdevenlinent: Batalla de reinas oni e•Pau.101,

POTO,

LA MONTERIA

1144444444+1144444+4444444e

Perninent barfton Ricard Fuste i prenent-hi part
per

.4.14,454.4.444.emaaa•

TEATRE DEL BOSC
s. O novonibro
de 1923, a tres quarts de
(Ion del vespre en punt.
Gran esdeveniment artístie.
Concert popular per l'Orquestra Pau Casals, a profit de la eitixa de pensions
del Sindical Musical
Cat a lunya, Beethoven, Bach,
Mozart, Dvorak, Berlioz, Al-

Roser Leonis, Felisa Herrero, Francesc Gallego i Caries Hufart, - Denla,
eres, tarda i nit, funrions

Avui, dimart

companyla de sarsuela, opereta I revistes de
PEP VIÑAS

Gran
I

Avui. dimarls, tarda, colossal

vermut popular. Cartell

,tel g j'nece "doc.". a ritire
andi Pep Viñas. 'N il i totes
las

nits:

Los mosqueteros del rey
per Viñas i Vendrell
eteeeeeee444~444

e4+.4~6.4»e•••••••••••

Teatre Poliorama

Teatre Barcelona

.),\ ni. dirnarts, tarda, a les

Temporada
Gran

cine. matinée popular

de Tardor

companyia de combella
ALBA -BONAFE

deu, popular

La señorita sin nombre

1Divendres, nit,
!a

comedia en

estrena de

artes, de
Paradas i Gitnenez
LA COPA DEL OLVIDO
tres

544444+~.44444~44.4

644444.4,4444.~4~4
Cran Teatre Espanyol
SANTPERE - BERGES
dimarts, tarda, a lo s doc.
1.-drada I butaca UNA pessela
jarrero del divertlt vodevil en
tres aCteS
A LES SIS- CU-CUT!

ir in, Fobia del da. El
. tre_p lern. eleirand picaresc,
en

tren

LA SENYORETA MAMA

d•Ainnehatis.
„

limen,. tarda-

EL LLIBRE PERO

LA SENYORETA MAMA

1re 3 . 9, nit. ES .f ItENA,
EL eARo DE LA RABASSADA

Aviii. dimarts. tarda, a les
cine. El pas de comedia deis
gormans Quintero. A la luz
de la luna. La bonica comedia en tres artes. de Parmano, d'extraordinari èxit,

LOS MAL CASADOS

¡

444444444Deeeeseree444444+.54
Ct

pluma verde.

Nit, El gran

tacaño.

M

E S ---

.4444444444+449+6444444“
Saló Catalunya
CGAN MEMA DE MODA

Notables sextets I trio
Atad, nlimarts. Murar ‚lid I tel eran(IV. ...ces Explorant I'Africa verge amb el princep Gunliem de
Suecia, interessana, n'acero, I II ,OS
1 ro.turus deis salvatges africans.
loma, dltnerres, estrena (le la
g randiosa exelusiva M. de Miguel:
Naciste orine» aventurar, pel gr.:Hl
all, • :a alac,s1,. °seo,- de gran expediten& los s alde. 1.1 . 411 P \ elliSIVa,
4
' Problema roana, per Orla,. 1,01.11;

. ;:111.,,, a 11111 . , 1 , 11O:11 - IS, gran
Juli
l'apatae, per
1 • 10trepül Albertini.

I

e,lever11111,1/,

grama Ajuma.

AVU I
al

KURSAAL
:UGENIA GRANDET
nspirada er, la, obra de
Nottorao deEalza.c

4.C.414441.544.411444+04444144.

i Monumental - Pedró
Walkyria

qua:re

miar" de

deu

Elit mur-1,3,1mmrl de la
SELErCir madESTIC
Novetats Internrclonals "Universal"; II Darrsrcs viales do tse curaca de Sagas; 111. La iliverdla

i

de mala sort, per

3Iax Una,.

.46•••••••••••44.4.44.444;

KSA

ä

• CrrEPMLAETogilFLI:

OBOUESTRINA SUSE. - SALO ' DE REUN /O DE FANIILIES DIST/NUIDES
1 Aval. illmarb, insuperable r.programa. Estreno de la grandlOsa pellicula Eugenia
idi Grandet (exclusiva , . sum. producent de • la .. Metro". obra de gran mimes,
y presentada amb gran luxe i nulos& sublim Interno-mm . 16 pep, enm i elo: amiste,
liad, da Valentina 1 Atiza Terry; g ran Col/ de la inaginfitca rontedna No escrixiu
cartea, per la criebre artista 11are11, ilughes, i la divertIntIssima cinta Pamplinas aprenent de ferrar, do rla/les seguidas.
DIJaus, mo granna extraordlnarl ami) tres prerloses estrenes.

CONCERTS::
1 .Palau Música Catalana
Dijous, 8 de novembre, a les

Amar

44444444/04114444.4444+51111+

FXPO'-',ICIO IN'I ERNACIONAL
DEL 111013I.V,
i
GRANA PRESENTA
Es rifen vint - i - dos mobiliaria
a tarer del públic
Dos dol propo e ddidis lIns al dia
Ludida, u >in, 1P. ottrad., 11011e 11
premis.
a
Preu de l'entrada amb número:
UNA PESSETA
E/3 nmbiliarns que es rifen san els
que llamen, a les anstallacIons del
Goneurs de la Casa Ilunill. eonvenlentment assenyalats.
Aquests 11(nIdliaris han estat all,
(pintan, • pei Camita per tal de eserespnlidre al rani. del 1017211r, hanent-los dividid por als dedos
d'a(luesta rita, en 1 5 següents lots
Lot 1: Un montador (Casa Cita: II: 1)11 dormillori (Casa Glinin c n, 111 LII dannitori lacat 1 115-in nIimbertl; IV: iIl 111011jaclor
.ilmbert); V: Un mentador
1 C(11-1 , e1 crArtiress): VI: Un rebedur .(l'Artifexs): VII:
l'n dorlantwa 1CoNe g i (1•Artifexs...
VIII; III Ii,'elanlor (Domingo i Saba ten; IX: 1 - ri ntormitorn (Domingo
sabate,-. X: 1 In despatx (Durannen 1 :nabab", ; XI: Vna sala de familia (Uonlent nu . IPS Arts Decoratives1: XII: Un ineidador (ro.
unen( de les Ario Ineroratives);
XIII: l'u dormItorl (Foinent do les
Atas Decorattves: XIV: Un donan.
r i to (El Si glo ) : XV: l'in mentador
1E1 Siglo); XVI: l' II dornniort (El
01glot ; XVII: Un nienjador (R.
l'avreda1, XVIII: Un ',Gen/0r (Busnuels): XIX: U» menjarlor 1 BUS(IIIPIS1 ; XX: 1 . 13 menjader 1 Counas XIX: In sal& (Comas);
XXII: Un dormItort (Come-d.
TM, els poeidors d'abonament
Undran niel a setze números, els
ruals rerolld a les (AlaiLes del Palau d'Art Modein, nles
den (lia S al 15 nuaquest me,, de
den a una i de tres a 531.

RESTAURANTS
4444+4+544/444,54+5+64444.54

Barcelona

diniarts, m'arta !ornada do El tren número 24, Don
Juan Tenorio, El mlssatger
bla n c, Harold al mar, ner "EL:

Grandiós èxit del
jazz-band VILA

Nicomedes arbitre.

Teatres Triomt i Marina
i Cinema Nou
.\\ ni. dirtiark , La flama de la

Alul INIIIIS

vida, El tren número 24, toreera !ornada: Autedrom Nacional

Concerts nit
aaeug-eaeaeieeeeereaelee

Telèfon 1371 A.

14•114/15•544/50/066444444/54A
Sortida de teatre /

Avni, dimarls. colossal proNuvi massa perfecto, interessant film de gran argu-

Restaurant especial en pela, astres. nwn-Kmis, avtram 1 raga.
Carrer de Quintana, 7

A casa BON-TEMPS

grama.

44-44444444-04+4444.66......44,

,,4,eraseepaeasireeseseaesa

LA BOHEMIA
Casane . vas, 3 i 5
•
Elcgant ball eytraordinari
organitzat. per 1 . .\ea,i; • inia de
ball
Per al prèxim dissahfv. I() de
novenihro, a IIInO quarls ,PoilZet
de la nit, banda !aislas, augmen t ada. Reperlori non. Davassall da Ilmo. Italalla .le confetti i ser pentini's. Exit da, la
temporada. Es on anirä tot et
Inés selecto de la jovontut i toles les belles senyuretes a !Huir
les Seres: riques i eleganitssimes lniletles. Tres magnifica
premis per a les senyoretes más

elegants ,

de sitges, Gran Carrera de Volturettes, El comte de Charolais,
seg, ma jornada; Així des d'Eva,

Cinema Princesa

DIVERSOS --

--

o

El saló més higién:c do

ree44+444+444111144e114+0.444

els ittlermrdis.

ila 1,11, 0S, (11111SaIli mil enntll
itäs del 1 ango "Jaque-Mal e,

rompost expressament per , E.
111S11111111 • 11111 are-

mi de 500 pessotes a un mal eh
nIe DANSA ESCACS, original
esdevenimotit, primor en 1, 1 nubt
E. ILLA
Professor
ball (le fama internarional i jugador de la partida d'a jettrm:. nedant

PETITS . ANUNCIS CLASSIF1CATS
OFERTES DE TREBALL
91 E c A lu i r
o,n,

e lectricista, es necessila.
Escriure a LA PCBLICI-

a ralos (le mensures, hoFUSTER per
nie d'edat, e- n e cessita. Es'-LA PUBLICITAT, número 2.

g raf, ano Unir.'
AUXILIAR merana
bona Iletra, d'uns (tina
e eressita. Escrlure a LA MAL!.
... . meno 3.

n
Mrteria p i . r
-le
'11,11/10111
•-••• Ini ja Alat, and, dila de Minen, anys,
annin li ii
ta inne ‚Irr Ibais 11
l Informe'. hall Sant Joro/ni, 31, leer, sna.

GrRA bons rorredors, ames
DEsiT 1-1a1 ao . p clientela canefruda
Per a la vidn la , a la plaça, a e0m1ssli1, (le
vItns genero-EH, exemb n1 vermut I xampany de marca. 1110111 Eme os presenti - il
el ti-e reunir aquistes condIelons, dommt
ferinos referünn• s. Pa - eur de la Dudad,
numero 17, principal, primer. Barcelona.
falten per treballa r en rabrira
NOIES toguines.
S, Eusebn, 30, 0. G.

ladO tia.
m oDisTA lana, 11011,1,r•Kop.

T t.

ro II.

CAMBRERA ressila.
"*""' 17Escinde
a " a ' . "a LA

1 . 1 Ini.leITAT, mimen) 16.
N

o i re
Per 11111ascar treballs
1- .0

ma¡mima, es m. eessiten. Escriure a 1.1 1 . 1 • 11.PLTAT, M'Unen la.
snnbstiFARMACEUTICS: ri artle
oran absenell 3

limitadas. Baleen, 31, Piare Sure. PerC ORREDOR 1,: ;:laa, rl
i rjenrI TITul e=et:
r
de mina, .s necessita. Escriure
LA
BLICITAT, número 4.
per für fernes a bores, es neDONA
,
m•ssita. Erd ure a LA PLI31-1¡ Dr. numero 9.

TA(1111 . ni erantigrata que dondill l 'es11.‘4L Uscir„irre'ain '. 2 1p7;',37.rn:.t:iesnrj7,;.e'5".

PROFESSORA

de francas 5 itera..
l ora, Per a iliErms a

alarnos, es neressIld. Eserlure
Lit PI PLICITAT, numero

MANADERA ,
' '7. , ,111 , ero 7,

es necessita. Estilore a LA PEI3Lict-

P 5 nocessIten per remar 1 Pe• ar el , nnete; a le s a,np”11,.
fpiactinile . en I
Presenten-se, ami;
!aterr arle s , (ID endrm. de volt a non],
119, l'anos.
al cairer

Minan.

rallen correCOMISSIONISTES:• flor- a cm
1410- n • one,,, ni el rala de ron,It Efirfr Granado.. III, bogoll, primera, de dolzo a una del diVendres.

MODISTES

NoipQ

ratorze anys,
APRENENT fa folla per a treball
ton 11 n moda, a a, /Miga.
nie (VI I

ZP a

APRENENT gper
"aller
" e Plan°'.
de seguida,
es
uansant
neressda. Planeta, 41. tirarla.

FADE/N pQ modistes, es neressIten.
claris, 38, oler. pro.

Fraile,

m iN yordh pel' a tot PS necessita.
-r

1111111P10

n

criare a LA
15

P1111.11:1-

""c"ju"'
a r""
durant
uns'le
(lies,
es no-

raue U 5 PUBLICITAT, n. 45.

lifi l NyONA 1 .. 1' a 101 es neressita. Eselluie a LA PUBLILI1.5T,

CUINERA,
1)01/ n111'0,11111 en el
FAL • 'I rann de guetinires, Atol bona
4ifortneS, a entiti . sló, per a la venda dp.
galetes.
Eabrira do Billetes
• La Slordserral". Alvarez, 1.
TA

nimm

ni

Vapor suec "Sigfrid", de Sundsvall,
amb fusta. Amarrat moll de Sant Beb
iran. Consignatari, Enberg.
Vapor italiä "Principessa Mafaida":
de Buenos Aires i escales, amb
ga general r 85 passatgers. Amar»,
moll de Barcelona Est. Consignatari,
Vapor

espanypl "Andalucía", de G.

ion i escales, amb cärrega general 1
23 passatgers. Amarrat moll d'Espanya NE. COnS;Zna!ari. Companyia

Transmediterränia.
Vapor espanvol "Canadiaro”, de Buenos Aires i escales, amb càrrega ge-

neral. Amarrat ilion de la Barceloneta.

Consignaran lbarra,i Companyia.
Vapor espanyol "Vicente La Roda",

de València. amb càrrega general i 23o
passatgers. Amarrat moll d'Espanya
E. Consignatari. Companyia Transme-

diterränia.

Vapor francès "Arménie", de Mogador i escales, amb càrrega general 1
6 passatgers. Amarrat moll de Barcelona Sud. Consignatari, Ignasi Villavecchia.
Vapor espanyol "Mahón", d'Alcúdia,
amb ciirrega general i 4 passatgers.

Amarrat moll de Muralla. Consignatari. Amengual.
Vapor espanyol "Rey Jaime 1".
Palma, amb chrrega general i r28 passatgers. Amarrat moll de les Drassanss.
Consignatari, Ccmpanvia Transmediterränia.
Vapor norme "Arfinn jarl",
Marsella. amb rärrega general. Amarrat moll de Barcelona Nord. Consig-

natari, Condemines,
Vaixells•despatzats
Va por esPanvol "Urola", en Hall,
cap a Gijon.
Vapor espanyol "Canalejas", amb
dirregst general, cap a Gandia i escales.

Valzells sortits
Vapor espanyol "Tintoré", atnb cärrrga general. cap a Alacant.
Vapor espanyol "Guadiaro", amb
Citrrega general, cap a Buenos Aires
i escales.
Vapor italiä "San Rossore". amb
arrega general. cap a Buenos Aires
escales.
Vapor italiä "Principessa Mafalda",

amb càrrega general, cap a Gènova.
Vapor francès "Arménie", amb cärrega general ¡ triensit, cap a Marsella.
Vapor espanyol "Cabo Menor", amb
cúrrega general, cap a Bilbao.

Var,r espanyol "Mahím". amb d:roca general, cap a Malló.
Vaper espanyol "Rey Jaime I", amb
càrrega general, cap a Palma.

a 0'50 pessetes les deu primeres paraules i a 010 per
:: cada una d'excés

bollguera,
5:1 anys,
CAIXERA osagerelx.
Esedure a LA

enduadernailon s'oreAPRENENT ref._
Escriure a LA, PU.

en 'loe tenTRASPASSO magatzent
me de Barcelona. In-

s n1(•1 1,11,1,
Escriure a L.1
Id.lellAT, numero 54.
es

CRIATS

"e 25 Esedure
a 15 anYs'
ecesa LA PUBLIC1 I n r. nirilileru 55.

Qn de magatzem, d'uns anys,

Anos ••••-• es neeessIta. Esernure a 1 1

PUBLD /TAT, numero 58.

APRENENT

camber1a, es neceasita. Eserlure a LA P12-

41 , 1151, ranim. ro 56.

, ,„ de
d'uns 17 anys,
m os •••••• Ii magatzem,
PeeP . SIta. Escrade a LA
PI 111.11.ITAT, 11111111`1 . 9 59.
A j u DANT de corredor duma 16 anys,
necessoa. E .a . clure a
I A 1 , , 1,11 . n IST,

1 . 1 • 111.P.If AT, número Sr,,

PRACTIC

mecantigrat, de 20 anys,
AU XILIAR g anen-eh. Escrlure a LA
1 . 1 111.1n II 1r, numero 20.
22 allys. Saderela.
CAMBRERA de
Escriure a LA PUBLIrr.vr, numero 21 ,

do laboratorl o farmacia,
ereix. EseriUre a LA

1 . 1n1.1111 .r1T, numero Ge.

Eserlure a LA

PROFESSORA ee.s.111.:°11a
"e 1"nde 21 anys,

eimmilible, • amb extensos canalJOVE tenneuts comerrIals I Minan,
rabies reno...moles, s'orerelx. Escrlure
I. 5 pp ini. p dTAT, número 10.

dr

l'ereix. Eseriure a LA PUBLICITAT, 61.

IIA
M;NYONES

23
" es' 3,a0LA
1".
reixein.' E3critire

CAMBRERA

1 ' """.
EsellUre
a I.%S'n""RPI /HA-

I-1 BLIIITAT, numero Pi ,

,

rrvr. mimen 61.

,, 11111i I o

anYs, s'oferelx.
.11'
inde a LA Pl nucrrär,

s'orarelx. E s criure a I.A
BUGADERA
PUBLICITAT, num. 25.
•
" .'dere ' L Ea.
e " a ""'
CUINERA "Mime
a LA PUBLICITAT,
r amero 27.

A ili n ANT remallen
o
d'obres m'enea',
1J1 71. 7c 7r.:Ti. n sii .o
ir,1
fei . rrlvio.E
2. • erlurc a 1.1

Trottga. Solde Sec.

CITAT, n9mero 49.

15 anYs. troterets.
MAINADERA de
EserluresLät PUBLI-

cITAT, número 23.

de formes per a
AJUDANT pulidor
ratest. s'afarola. ESCrllire

liliNyo la

og5 10Ve, per servir Me:rimoAgiNy .. n1 sonso nus. es «alija.
4 0 pessetes. Diagonal, 459, primer.

nur ronelxedOr del neFrorl neuj A./ • mSticv, ea necearan. Escriure a
L1 PLBLICICAT, número 52.

»Un, sabent francés, Relea,
JOVE Ifieral11
grana, romptabilltat, s'o-

BARNICADOR

RA Interina, s'oferelx EsernuCuINE '''' re a LA PUBLICITAT,

‚final Pe r a n'e s pata de Manis t ,ars.
Inda: lumen, 63, seg. Inri. »e O a 3 tarda.

forma SOIS, motor ,Mt,
AUTO -Ellea",
non, es ven per 2.009 SIl. DIrigni-111.. de 4 a 5 de la tanda, 5 Diag onal, 219, bahos.

FiN c,

pretil rer a estluel, gran can
amb hose, anima a 15 minuta,
de la Poda de Montserrat, capee per a
I/ Os o guatee (mallos, es Bogada per
enes. Dirunr-se a i A PUBLICITST. II. 95.
4111n111.111101111MIMM,

DIVERSES

PI lil In 1'1 t ( , Intituner° 63.

m BREIDIA pirictica, co necessita

Escrture a LA PU/3LICITAT, 35.

>'oferolx.

aLicITAT, numero 17.

de 19 aus.

de 38 ales,
AUXILIAR nieeanagraf,
s'ofenda. Escriure a 1.5

emliire a

CA

tercio.

II
II''

20'
(I ' Pa '
allYs. s'ofereixeri.
1.t PUBLICA-1.AT, número 07.

n.

APRENENTAP"'""%""'"*
slta.. Belga, 1714, 52,

ümero 22.

Es.

1(.11AT, numero 16.

flUXI LIAR
PI

AUXILIARS

cum:E Rh
DEMANDES DE TREBALL

fo,ter, s'orerelx.

1:1

CuiNERA I Cambien, es neCeSalta.
Demore a LA PUBLICI1
&T. namero 10.
per tot, es necessita. Escriure a LA PUBLICITAT,

Mac Andrea'.

tingut practica en
MESTRE secraller
ter pressupostos d e les

MINYONAcriare
'" a""..'"e",
ta."a LA PUBU/LITAT,

11„

nova, de tränsit. Amarrat mol! de Saal
Beltran. Consignatari, Villavecchia.
Vapor anglés ? Pizarro", de Liver,
pool, ami) càrrega general. Amarrat
malI de Barcelona Suri. oCnsignatirl,

VENDES

r [er reines, es neressita. Es1) DNA Peeriure
a LA PUBLICITAT, 0. s.

Ferlure,a LA FUEL,-

Vaixells entrate

Vapor espanyol "Eugenio Dutraw,
de Gijon, amli carbó. Amarrat rnoll
de Puliera Nord, Consignatari, Fätiregas i Garcias. • '
Vapor italià "San Rossoro", de

APRENENT churo a LA PUI3LICILIT, mimeco 15.

a,tot„d'uns 22 ans
MINYONA. per
es noressita. Esedure .
I.A PUB( 1CITA r, numero

OPERARIA '1""

reellre.1

1 - TrAT, número 26.

numero 53

Midas cosir braEuers 1 faixes, es seres.
p ila. (larlo, 15, de sls a vult de la ud.

---

a.

1
r'lil
APRENENTS ser.,, Irneeessitell.
BOTIGUERA mlEsenure
a I.A PUBLIE.crinre a
PUBLIcITAT.
1.5

a ira es ni.cessita.
iviiNy0NA Kr
dude a 1-1 PUBLICI-

5 MORES:
n
CASA CABALLA'
Garrar de Santa asna,
eras de la Rambla)

MOVIMENT MARITIR

C4o.
'
YO

ati Elau

a La

Priigrarnes a tuts els nuigatzems de música, despatx de Lo-.
calitats, 1 i 3 Portal de l'Angel, de 3 a 7 tarda, i al Palau
els dies de concert.

ira de 05 proressors, dirigida
mestre s,nyor Joep cupp.m,

nieta( a de planea ° suna
pro.
[linde amb entrada.
Fa ira , / n veneran.
Les Belgas, de pudre a deu entrada., a rae de DUES pts. l'entrada.

.
n44dha......'"4•W-444144.66040
FOTOGRAPJA 4
/ AFICIONATS
Revela n de ' pugnes 1 pausen'«
1 ton deban de nueoraton. Le re•
met al cap de

"114111+332,911•111mrvre

i palypra;

Vi. La preelosa comedla n1.-1
Programa Apuna De cap • peus,
una de les darrerea erearion, del
nialagnanyal M'aliare
PREUS, Melosos loto ela impostos:

Per al control i compliment
ks bases es nomenaran persa.
nes expertes en els dos deporte.
Nota: Per a llotges i entra.
titate,
Lelea
des al Centre de
Placa de Catalunya i Passate
del Cread, 5 i 7. '
•

deu nit:
Recital de plano 1 vloloncetio
FANNY DAVIES - PAU CASALS

IV. Lluita de Partits, drama .1.
lahest. Interpretan per Arr -Amara,
V. Intermedi 'mi s tral per l'anua--

Diana-Argentina
Excelsior

,

ee46,4•44.6•••••+weeee.

tras ornd a l avaro
i uc en su. obsesión
locl,, causaba. la
infeiciclaci de..stt
muj ere htja:.,

al

Gran Teatre Comtal i

Aval, dimarts. tarda '1 nir, cura.
ordinal ! ) , programes. la pelleuia
einalra Nicomedes arbitra; 1.. n formases cinur. illos El miisabaer Mane
1 A la mar; IV ii irii a 1:1 ilii la ei in
diosa peilleula El tren número 24; ,.
la samosa La mestressa rural; el ye
11,, 1 .-.1m i t, ,fi aon2 l)-1 1, il ta' 1 13„oiln .., Ji u,, a sn etT.e n cii : ;

:MATEN»
DINARS DE CASA

, Zlafán de ateurar

COL
ISEUM
Corts Cataranes. 595 599
I
r a•
ta

TalIfon 230 A

BASAMENTS

'

44444,4444•44 44*-4-240•044,40-

As un, dees
de la tarda

l C MERETES

contra

Jugador • d'ajedreç di primer*
categoria i bailador notafe.

PARC DE N'ION TJUICH

+
!
$•444444••.44•4.4.444444

.444/444441444

I Gran Cinema Bohèmia

Ca

Quinta»,

Av ni, ddliarl i : La mullir del fara6, i
I jornada: Grssan; La lisia de la
emort; La rnestrnaa rural; Qüesti6
* do sastre; Fa falta un nen? Int•
y 10115. La mollar del fara6, II pm- 01,
inada; Senyal d'amor, per Starr
Z Picaron', La sombra del pare, 1 f
allre,.

444.114/04/04 1111444+344444+54

er~444+444~,44.
MeisTocRATIC
- SALO -

tracitalinari; tul e s trenes: Pitjor que una sogra, ,pel popular
artista Max Lindar, La Urda de
la mort, pel. ce.iiebre actor Frank
May.(. 1. • i ttl o 'e so a r:11, drama La
filia del Naval, del selecto pro-

.-444404444.54.444r~...

Innjonis. a les (pudre de la tarda,
matinée infantil a pr.ons ordinaris.
Presentaida de ta
0ELECCIo GAIETE

z

rell441444444441+64444+04444

1

terpretada . magistralment pal
notable -actor Fiancis Bushman; El top deis bombera, gran
bromm-Dijous, programa ex-

Avui, (Mnaris, 1 (tema. din:erres,
darrers Mes, irremisiblemeni, (le
projecció de la sensacional indlicala Instructiva, auteídied, Sellse
, , a/, /nena (I, Irlie,
EXPLORANT L'AFR1cA VERGA
grandiosa exclusiva Ganninnt.
Ass;s0.111 a presol e lar -el , Mira estranys i Imadnobles castunis del:
habilants afri.uns 1 les colleccions
.
II,' feres ines enrieles
Els corodrils mes g-ars il I'! etuM, Ms caen,
plars Mes bella ullIpoptilams, an.
tilops, etc., etc.
NONIES AVUI I 1/EM.A

i
4444+111444.044444444+1~

Paso i
EL GRAN TACAÑO

La

SALO CATALUNYA

9.114111144.1441411444.114441.04•4

vellosa idee- de ronde Enrio,
imeeeinsa coniMia dramätiea, in-

Te I dlon 3536 A

Nit , a les don. Primera represent aeiú de la xamosa
eornimia on tres artes, de

larda.

orquestra el 111,5-

Ire Guerrero.

'

CUANDO RIE LA MUJER
NO, a les

La alsaciana i La montería,
dirigir/1 la

.44+4444+44141114114444+114+-

144444444/114+554+55/54/554+4

Companyia de Combdies

-lel popular mestre Jaein t , Grterrolo. Tarda. Cándido Tenorio. Nit.
en honor

beniz, Garrota. 1) ireci‘i n 3.

Pau Casals. Despatx (le loealitals. Unid Musical Espanyola, Portal de l'Angel,
i 3. de tres a set tarda.
Avui, dia del «Incoa, despatx a la taquilla del teatro

ala\ Linde:.

EIDORADO

5 NOTABLES DEBUTS, V

dret
+fflee•-•••444444~~-

TEATRE NOU

EMPORDANESA

MES

ment, interpretat peil gran ar-•
tinta Bryant Barburn, del seleete programa Ajuria; La flama de la . ,vIda, grandiós f ilfa
drarniitie, oreació de l'estrella
Priseila Pena; Tomase% oampids
de golf, aSsiiMpte còmic; Meca-

n 11

0 N TA B L E

1A

.
r,

. , . re rk‘ 5

Eal., It711 1reirSreeisPa2ILSa.:111;1 21:11.17L:laLri:-;
ittliner0 1 9.

nlivult ans 3, Muro undula, dr•
JOVE do
li lia piaca aprenent alu d an l te1,-

11nIMIMM.

DEPENDENTS ""
e "un
' la"'
'ma nyar
sobresea
sense deixar la seva ocupan% habitual.
que es 11 n 111 on
de dInnlealte
51110111.

me o +nadar en fabrIca lelSiln. EacrIllee
a LA 19 1,1
1111100Io 41.

MODISTA misa
e "'"'""
e'
sosa 1 a ""
domicill:
linos baratIsslins. Menenniez Palay°, tul.
mero
primer. ¡Minera.

REFRESENTANT

d'erasló per' a mirra 1
eavall, de 6. 8 I /O tonos. Pnbeeinal. Parlament. número 9.

hP1.10S1,.
n . s s'ofenda a
inlilarabl,
Escrlure, 1..% II MICITAT, 'Minero 39,

BASCULES
VENC

de 'libres, and, 11151,
TENEDOR sitie collinearlit a des
pan, enlatar O dependent. Eserlure a
I PI BLD I IST, numero 42.

si,
l

ocesid
i
tresillo 18'06311, ca

o.
PII S e SaIddijes
ina " De
1 1: ' men
entresol.
den a una,

copiric

medUlna I amb ciclostyle.

•-•••• Traauceions en diversos
Iniunu s. Hapidesa I preus ee04Mailcs. Es-

endellers, 31,
a LA PILILICITAT, número

manen) 14.

13.

s'orareis. Eaerlure
a 1.0 PUBLInITAT.

COMPRES
la carretera de La
n ahassaaa, comprarla a
boa preu. Esc. LA PUBLICITAT, 11. 29.

TERRENYS

des111a saber el parador de la vid»
de Lluis Vlebs 011,C16. quo Vanomena ¡Miela. per a un mame sea
l'interessa. L'esmentat senyor•firde 001 1
a iiiiire anea que Os mor'. Dirigir.» a
1 AdmInistracid da LA PUBLICUM",

•
.

rewim,
Dimarte, 6 de. novembre de 1

CA INTRIATIMAT
402=08.8fflagutdp

41:111.111~11/

asseriglingdelueduer

1411/1 ria "
g

1,111

INAUGURACIO

la de Calaluaya, 15

Ezhibició continua de les darreres

nove-

Echarpes i Renards de totes classes 1 preus.

e - : Pella
per a adornament
S'adoben i tinten tota mena de pella se

:3

CORTS CATALANES. 624

Mantes per cotxe
12

Secció especial
especial de transfortnaci6

SECCIO_E_CONOMICA

tats en els salons interiors :: Gran assortit en laquetes d'última creació u Abrics.
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antena/ y recintos
TOSES, BRONQUITIS
GURA:DO S radicalmente por la

que procure PU1.100NE8 ROBUSTOS/
< A, o rrrrr yeeeuTUSUICULOSIS,,,,
47408eR0tate. 4.
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CARDONA

Vers ara 'l,1

Conde 43 lt ne59 n4 5

Sed Canteo del

especials
per a
senyores i
senyoretes.
Cultura
General.

ANUIlle.le, ROTULA, Fraga«,

Labors,

Comen,
Idiomes.

liga!!

E

Dalmau

oN

NS D'

(all, 4-111.491i1

modernes

Carrer de Va acia, 245
(entre Passeig de Getleie
i Rambla de Catalunya)
Telèt. 1845 G.

SECCIÓ B

LA BORATORI

I

E NRIC e

Ferré. -Pirdin Illtoticil 1

Classes
personals

A

A

CAMPS PLANA
•

II II

Ett

RCELONA

A

Rambla de Cata'. inya. lt
Telèfun
A.

DUTXE5
AIX ETES

ji

is

D

Ftes. para

Ti p os de luxe a prense barattssima. Espardenyes amb sola de goma, des de 250 pessetes parell,

135531111111111515 II 5

E

Vies urinàries, pell, Raigs X,
R. BOA DA Diaterml& liarnhla jr CataluMe . * 31. Ler, t e. De Zasi d e 7 a 8.—ClInies: Sant Pau,
númoro 44 Da 7 a 10 de la nit.

WATERS
BIDETS

(Final da les Rambla3)
(Abone oarrer Dormitori Sant Francesa).

I

mummodulliziwiisemi

a

UNIERES
LAVABOS

Carrer ANSELM CLAVÉ, 9

$11C1 raltallherge

rar

111

▪ higihicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box▪
calf, ta ll anglés, doble plantilla de cuiro

•

CATARROS

Unica casa per
Calçat bo 1 barat. Tapineria.
Sucursal. 13

CALÇAT

• gla11131111113115115151111355111111111-11
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del Dr. litinikó Rambla Ple Roquera.
p m. t Ser 'tenue Hm:ami n Seee
Peal.
veten, impouroda, anula
liapeciala lractalueola per el guarl.
Loen' rapid ae lea malaltlea secretes
Mame pell ruleta próstata. Leo.
mulle: de C a 15 1 de a a a eelled•
pilca per a empiema 5 uorei:e.

Estienstrnainte OALMALl OLIVERES, D.
PASMO DI LINDIDIRM. II • ~LO»

e
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PRODUCTES HORLINE;

Agents: AUTOLOMOCIO, 8. A. i•
s

vi
• :

SUCURSALS

Passeig ðe Sant Joan nün;ero
95, principal. Telèfon 2037 G.
Coello. número 169. 'Nietos
número 2025 G.
Francesc Giner, número 56
(Gratia;.
Carretera de Sans, número
135 (Sane), primer pis.

afflaa d'HORLINE (tintura progressive Per ale caberle
blanca) 6. • 13EPILATORI (sitie 1 inden:11u) 6. - POLVOS (molt
adherente 250. CREMA (orla las arrugues): 250.- AIGUA
DENTIFRICA (en comprimas efervescente): 6. - RATHOL
MONTRV (sale mineral, per • banys de p eas): 350. • SANIBEL
(tomprimIta al berebere. per • regenerar el caben) . 3.50.

is a

PI a

núm.

ro 30, primer. TelCion 1378

dona ah caben cl eco malle pdmitia Es de resultats
segur:.
••••n

a

• in
IVIagnetos BOSCH -- Coixinets S. R. O. -- Engrassament
a •
a alta pressió i filtres TECALEMIT -- Rodes RUDGE •a

CENTRAL
Sant Joan.

de

L'AIGUA ellORLINE

E In

EQUIPATS AMB

•

•

e

a
a
a 0

Gran Premi d'Espanya de Voiturettes .a

•

•

64

•

u

Passe/ g

Per excessos mentals, per penes, per inquietes, per
malalties... No importa res la causa — La questio es que
voté ti cabal" blanca.
Ele caballa blanca, sigui com sigui, son considerats com
indici de n'Usa. Sou encara Ova 1 &guate quanta cabells
blanca, us envelleixen.
Tenlo el dret i el deure de rebelar-vos contra aquesta
irriosrícia. Acedhr a rdnic rernet eficie 1 accuascllab1e4 teayiu-gros amb Algua d'Horline.
Aquesta ta la danesa conquesta dentales en aguad
terreny. Tintura progressiva, absolutament inofensiva
tense cap principi tarje o flecha, tense nl ombra de nitras de
plata. No sel fati perhsdlet a l'epidermis. no us iarà
be 'la caben/. atad que al contrari, ademas de tomar-los al
nur color primitiu, els suavitisrl t andulari, treient-los la
caspa 1 evitant-los
Amb poca mines us en farero una aplicada, tense tacar-vos, sense olor desagradable.

: di
•

per a

L'EXTRAC01,.. DE LE11NE8
Es reben avisos
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DE CORDES CREME!:
AMB MARC DE FE/2W./

Agents:
"Unión Comercial Espatola, 8. •. -Rambla de Santa
Mónica, 7, primer.—Garatg e, Bruch, 166.

Sublim marca

R.MARISTANY
Casa fundetle el 1870
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