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ANY XLV—NUM. 15.558—PRIM. 10 CENTI:dS

LES PORTES TANCADES
En el temps de la gran guerra, els francesos aplicaven el

CARNET DE
LES LLETRES
DISCURSOS DE JOCS FLORALS

El Consistori deis Jocs Florals n le
Ire'aaven guanys o avantatges e la desgracia, en el sofriment Barcelona ha reunas en un %aduna les
¡cn la mort de's altres, o en les dificulats de la nació. Els apro- poesies i ;es . proses premiades en el
darrer certamen, els discursos que hi
7iIi.dors s'engreixaven dc la miseria general.
finca proaunciats i,adlauc. sota el títol
També ara tenim a Catalunya, en el present periodo excep"Annari dels Jocs Florals", la bisi(eutl, Uns aprofitadors odiemos. Són els cacics i caciquets de tória de la venerable institució capee,i de poble. Són (.1s representants dels partits vells, colpits sacia en Ilistes i cstarlistiques. No cal)er l'espasa de l'exercit. I mentre que a quasi tots els altres dra insistir novanient amh motiu de la
d'aquest volum. sobre la efiics de l'Estat espanyol són aquests homes i aquests grups els publicació
cacia literaria deis Jets. actualment tan
mi mes pateixen, com a fruites podrides d'un arbre corcat, a discutida. Na comentarem tampoc la
• nostra terra traben encara un profit indirecte en determi- valor o la significació dels patanes prei..des disposicions de l'autoritat governativa.
miats. Fixem-nos, ara, eta el que semSucceeix, en ef tete, que la clausura d'un gran nombre d'enti- tala mes fragat i transitori del llibre:
discursos. Pata« dls, mes que no
i:ts cata l anistes, i fins d'algunes que ni catalanistes eren, ha e:s
els normes, mesclats. heterngcnis, secan
le.xat el camp lliure, en moltes localitats, a la gent, genteta o la justificació dels Joes.
;f-ntussa del caciquisme. Davant les portes tancades de les
Tant el discurs presidencial premianrititats que Iluitaven contra ella, els cacics abjectes somriuen ciat pel senyor Josep M. Rnca, com el
znb Satisfacció. Heu's aquí un profit que ells no esperaven, que discurs de gràcies que va dir el professor Alfred Giannini, sen dos trocos
no podien esperar.
prosa polémica. El se1/211r Roca.
Entre les entitats clausurides n'hi algunes de culturals i de
en el per nosaltres més interessant
ricreatives; però la majoria són politiques. Numèricament, fi- indret del seta discurs, clama per incorcuren en el primer 'loe les d'Acció Cata'ana. N'hi ha moltes de porar a la nostra Bengala els indifcLliga Regionalista, moltes t/..mbé de la Unió Catalanista i de rents. i per la perseveratiga dels neófits. "Altrament — afegeix — s'ha de
Federació Democrätica Naciona'ista. Fina n'hi ha de la Fede
barrar el ras. costi el que costi. a
;teté, Monitrquica Autonomista, entre les quals cal remarcar les
l'allatt medidora que a grans gambatel bon senyor Granyé. 1 d'això se n'aprofitcn els homes de la. da segueix envaint cada vegada més
:!lió Monàrquica Nacional. els alistes. garciaprietistes i con- nostre heretalge liriaüittic 1/111:1,3C1111
e?rvadors de les diverses fumes.
cixorear-In". El senyor Roca alludcix
Però mal va aquell que es gaudeix de l'adversitat d'altri, és clac. el renee Hen's aci; dOncs. ata
presidencial que s'aparta de la
que s'engreixa amb la magror del contrincant. Ara riuen els discursteoritzarió prr plainejar problecacics guaitant les portes tancades. S'aconsolen del tancament Frica
mes practics i Vivents. Purificar la
de !es portes del poder per a Os, veient com queda suprimit o nostra Ilengun. intensificar el seu doencongit l'adversari local. Pede no pensen que Ilur revifalla és mini, sdn les dues nobles preocuparieas
passatgera; no s'adonen que ells són cadàvers que caminen. En que revela el discurs presidencial del
:anvi. les coses vives, els sentiments forts, e's ideals nobles, senyor Josep M. Roca. Aquestes
encara que de vendes quedin colgats, exerceixen llur influencia nuietuds, expressarks davant el públic
joca Elorals són ja una justiiiEn la vida del poble. I després de presenciar durart un temps dels
coció de l'ami g a festa.
eles o menys llarg l'espectacle de's morts que enterren els morts,
L'altra justificació la (lima. Inés extornen a sortir vigorosamEnt a flor de terra, amb sorpresa de plicitament. cl professor Giannini. El
es fantasmes de! temps vell que han volgut treure, de retop, Un professor Giannini. que tant ha fet
arofit -de la dissort dels altres.
Ita'ia per a la major glitria del nostre
•
-715
idioma sovint ignorat o humiliat, opina
que "cn les roadjejons polítiques en que
es troba Catalun a, la franca migre.
- Manea de La gläria de' la tlettua
(Miau MI. 5 ne, un amonestament. i e&
un sentit que traspassa el literari: Na
és pas un record polsds, per tris que
diguir, La . cele,bvaciO aquesta itt tan
NO1'123' PRODIEICIONS RRORS
LLIC13'
ritu sagrat que cal guardar...".
Per ordre governatira s'ha prohibit,
l'ER \A DEAT.4"
Les circumstäncies donen. devegades,
a Giren«, el cantar euPlets en as ti. a les reritats, una més lúcida transpaAra que cl nou régim. accentizat pels
nones i bollar santones en cía raer- réncia. Avtti. com mai. ens atlonem
-as, endo:cit pels
fiel "ritu sagrat" que justiiica 1 exalta
hom veu amb
la l'esta del, ji,CS Flor-ih c-atalare:.
1114.VIFEST D'EN MACIA
,uula Ertgeresa molt, Ajuntament,,
kaSe descomptar el de Barcelona. han
Ship-boy
En lancear Morid ha adrccot un
tatejat ilurs carrera. La siena de subs- llarg manifest als catalina.
nonas netament indigencs per
En aquest manifest, comenta el
pronunJiamiento .. del 13 de sctenirems exilies. la muna sic traduir eraEL ROBATORI DELS TAbrr i la guerra del Marrar. i .wale
prOpfatnect intraelnibles. ha donas
/7anscendencia que altrament no
referint-se al probh . nza catald, dejenPISSOS DEL MUSEU
•
tingut a la substitució del mot sant els punts dalbir Característics en
l'ex-diputa per Borges Manques.
pe/ mot ralle.
DE VERSALLES
El dorument no va dala?.
ir:nenes ecnn els {rara tenim
có de fer examen 'le con,ARTICLES D'EN CAMR0
. La Prnmsa francesa dóna dei contemplar sense por el fruit
Circula amb insistència el rumor bida (qu'irisas cobre el robat-rd
• nostres fehleses i de les nos- cine el senyor Combó prepara toma si.d'aquestes tapisseries i dels
:7 ,vauitats.
rie d'articIrs per publicar. probablesolas :lutona. Segnns "Exord...gafern un cas representat:u. Per
Catalunya-.
;aúne, a -La l'en de
sinr", rindividn detingut
sr. alzar • hi ha encara a la nostra
El fet que el senyor Comb3 fingui eres, Prösner Charles. .dit Citarrh,.at im correr que s'atiomma de ganes de !rencor el a - ls mulisme no
lat, os refitsä do for cap derlaPt-ot. el Lladre. Segurament la subsignifica. peri,, que remateri al sets racils. La dona que es trabara
;lacia d'aquest nom no is deguda zahatiari allanyament de la Mina,, arnb ell on Inonient ele l'arrest
zust de les entes tipiques i pinto- lela regada que, sempe,. srgons el ru- es mantenia igualment reserva. aes que han sent:t els diversos mor. els ‘trtirles en projecte ca reír- da. Aqueela. Marta -L u i sa Peno,
l
'..tment, que han governat
riran als seas recelas .viatges.
t". s una i . .trounielit militant, asd'en . :a que el carrer bou haI.A C.KA DE L'IMME stdua enneurrent als medis res:
Ca! Probablement la cuso-creaLa frina de 'rentar precintes, que volurionaris i a les Boses de
un
talment extraordinari
Treball.
-;:e.a al fet de tractar-se d'un ahir contentaren:, no resulta, f a u staLa pali• • ia .versallesa eslava
tris. la mes baisa a qm:. es dediquen
rmbrivol i generalment pu7--; : arriba a tractar-se d'una via creta elements En fan cn- informada de les freqüentariana
rara una alt ra de mis odiosa: la di sic Charlat i de la SOVIl antiga.
i si no perfumada. almenys
la caca de l'home. Aquesta roca es fa 1 és entre llurs companys que
.ra. A se gur que quals e vnl rees l'oren les r cerques iranio- faldilletes hauria proposat un amb l'arma, de darrer sistema. de la
Mates. Eharlat havia rstat rie l .
deuzlncia m'anima.
de nom.
seguretat
en
una taverna, disrulint arnh
Et compra que lo doble
:1 estat art disbarat imperdovehomimeia. en -rinapalivaa d'un
! Yo ve j en dar que hauria es- donada rerentn-nl pel que fa a les
drnüncies—de tramitar-les i de guar- tal Gastd-Emili NouvirM. igualdisbarat impordanahle?
dar el serret del denuariont—olvia a ment. ronegut cara a militant
f • nom de Peros el Lladre. ami.)
una noble intenció. Per3 cal ronfes- comunista, ami, sabrelot, dic• sen regn , t aspre i lle g endari. és
tingit cona a un perfecto ganSar que oquesta noble intenci.; na ha
m cata!3. Només pea pertanyer
&nihil. en Molt$ casos una reriprocidul i ernbriao. Aquest individu
-arrer de Catalunya. Baldament
tat adequada.
habitava a rasa la seva mart..
..tposeu el mot ralle o li afegM
Ai.ri ,esulia que ¡n a sa el que Tm'
Els insprolnrs os dirigiren a
street, conserva un segell in- sa en els rasos que aHud'nt. I és que
aquesta adrr .,.a no trahant-hi En
t . ., : asible. Per contra. ima g inen que
creta esperits mesquins se'n valen per Notas-ion, el qual havia ahandnde qué parlava adés ha es- ' venjar r.*( 51 amura s per saiisfer
easa el dilluns an•, ,tivarrent realitzat ri que en petitrs ambirions, al qual cf cele re- nat aquestaseva
mare ignorava
feriar. La
. , 1 nom ele Peros el Lladre mis dacten una &maneja per si arriba a
quO II m'alta havor passat. Coamb el d'En Sant'ago Alba. produir el resultat drsilfal i ornar, en
reiXia les se% eS rpincians amh
-rs. bona tat ehtze hores! Torama', cap l'er g ! de comproutetres's.
Cha eled, perb no sospilava que
,raeia caraeerHica aha evaporels rasos de gen, denunciada que
son fil fas eutpable de cap
ra Ja no sattem si Snril a Barre- 35 .1+en5, .podem dir que. no lint.rnt-se s . cinsplieit
st arnh aquest robaluto o a' Valladoli d .
. at 'cap fmtament de la denünria, tori. Arempanyii eta inspectors
fro b
lic triat un ra s ex=• r é m per qué Tm- han ¡'red -alt , eran no rodia isser
a la eambra estrelisSilna
ta ti eravar . se mílInr en le. intell' p t'n- elrent, un usullaf n • arril_ l'er3. lamSeti fili an era materialment imr ^ , des reg nimrs passats. presents i N', les molivtics i les Iteres d'ast gsi- pa4silde die sospitar-hi trapisens
tts Però Vira iguatment demos- nia ja ¡ti han rata?.
de dintritsions lata consideraene parléseim dels cuerees de
se.mprr vil. D'aquel!
Vartimini
bles imat les rottailes. Perl.
rsperar-fe'e
- . de Tres -hits. dc Farders.
n.,
amaga
la
rara
qui
.4. , e1; sostre de la ra e n, a sin
la TapMeria. cte.. cte. . n que :•1s.
rap ccsa bona. Tau. plegats haurietn
tice;/, so/ye t 'erice./ prerr n n que re- dc e.mjurar-nor pe ,- a l'ext,.rpacid de 'rped an rin ciii .padia entrar
ajupit, els pnIirios desenP r en. n:a de ni haver reemplacat els
r en:mateo-al".
hrirPn olls dos tapiscas. •
pentf.nament n'ere, de
Trahrm luce, infenrionat—ja ho
Els magistrals, de tornada al
tA^nd'a ne's de Alameda. ArrnWa n eEt de lmit principi--mie les autoritals
palea do Justicia. anunciaren
r'n,erarri.
ennserr • M el .serril dels denunriants.
llar descob e rta a Charlot, el
Creem. ni obstan t . que hauria
Els rinnle dels vells carrers sAn
qual conlinuava la vaga . de • la
tes timr.Ms d'un pa s sat re,pectable.
fin IniniffiriOn tic restunsabili.
fam i seguir', leslaruf. en el
tal. no aormelerd-se l'an ,, ,,,,,,, i j',5/insan mut lernst inicial. Gharlot,
sant-los el degut rurrectiu. Jinete que
es romproc.. is la mala intenció de la aleshores es decid( a parlar.
Naturalment, vieja el seu cbmCaries Soldevila demincia.

lora de "profiteurs,", o sigui d'"aprofitadors", a aquells que
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BARCELONA, D1VENDREB,' 9 DE NOVEMBRE 1923

SlTUACIC) D'ALEMANYA

ENTRE LA BARBARIE
1
LA
POR
enviat especial)
(Del

nostre

Els Soviets es preocupen de l'eventual revolució a Aleminya :: Els generals de l'exercit vermell eitan preparats :: Baden resta fidel a l'imperi
Els populistes baveresos :: A Rhenania : Bèlgica no prohibeix el separatisine
BERLIN, novembre.
en el qua l el parar la ma ets un
El que (»n'ostra que aquesl, ist d.ompielarnent normal. Despri t s, s'Uta de tenir eta campte
pals CA molla mAs vocació pur
l'anar(aula que per l'ordrr, es que la reronstrueen) de les mines franreces fan el pretrxt, per
l'enorme impassibilitat eid pah ie alernany davant dels iris ca - ' donar al problema econorme
da día mAs greús que eras porta de los repara-ions aquell aire
la realitat. La situació d'Ale- de vaguetal. safirient perquU
pogues esser, en tot moment,
rnanya d'avui, es aproximadament com la situacid de.Frartça una formidable arma peilt loo
de
subjeccid i Els
despees de Sedan . França tenia
uns deparfarnents ommats i les niernanys, per tant, que no vultropas alemanyes p ren encarte a guin romprendre que el fet
les vistes de Paris. La ."Comun- d'haver perdut la guerra els ha
ne" batia el seu ple i Versalles fet, refrocedir (implanta anys
drelarava la guerra a l'Hotel de del seta carni ascendent i fatal, As que veuen els SettS proVilla
Asui, Alemanya, no te>
bienes d'a's d'un punt de vista
ja uns departaments ocupats.
san', la art mes rica del po is extra-polítie i
Hi ha a Alernanya la idea dimi pordtuta La Repnbli e a Rhonana As un Estat ele rpt que — fusa que rempahriment i la
raigiela del país arrossecara
si Anglatorra no ho evita -s'anua estabilitzant fine a coas-- Franca rap a l'empobriment i
tiluir-se jurftheament..Per nitro elechOncia. Sobro aquesta idea
parf,..el paper que 'representa sembla fundada Iota la politieti
a Franca l'Hotel de el t'a alemanya, tant interna rara ex:
ferino, Es prd que aii st
avui, en in65 gran escala.•Dresde, i el papel. deis reaccionaris una notifica? Evidentment, no:
monarquics -de Versalles. el fi Si la catástrofe 'del vei norn0a
Munir. No bi ha, deines, . en mi/ produir-se a costos de la
catàstrofe'. l'element de
anuesteS (Mes situarions, una
reflexi4 i de nrudinacia que tal
difereneia de Uds. El q ue AS ah
s)lutament diferent eS la pa- ha rn fofa polftira que nsniri
a le j ó de franceses i alrmanys. a frnir aques nom substitueix per la pura barbarie. Es
davant de la seva a-espíe-ah-ti siper aquesta rail. al mea ententuació,
A França, -en aquella Apoca, dre. Cine' .1Iemanva, udadrrat
un ràpid còp do timCi dona una ser la nació feble i sacrificada,
acaba. rle flamear el glae d'e
vigorin,e4VjW.'tol..41 pi" l'Eft

ra, que per un cantó valen cobrar i per l'altre setabla que
aquests diners els fan escepol.

I memanya, pel seu cantó, la el
moteix: prefereix dilapidar et
patrimoni guanyat 'en un segle
de prosperitat en resistenries

inütils j en l'organitzacid d'una

economía irracio»al,. que fent

ruta política de prucb)neirt, fondre i de respectn de la foro.
Anglaterra, posada entre la
barbarie i• la por, té, avui
quo mai, resdevenichir d'Europa
a la Mit.

Josep Pla

-restahlirel son erielit

'la

i e1 partioularisnle, rexasperadora r o signarió de tontona dalant d'aquest fet, la dilapidaehi

de les reserves acumularles per

gir d'Alonianva — Ja aun ha
perita! la guerra — un eerl
i que fan roub tatas

•

tinuarnent a Alemanya ami) el
fi de fomentar la revolucid.
Nombrases generals de l'e'terca vertnell es mantenen
eontinuitment disposats a
mientnatitat -a Moscou.
L'ENTRADA DE DIVISES ES-

TRANGERES AL TRESOR ,
állite , 8, zm- El Gavera ha
ár. una tima redecidit impós
mesa ohligetbria (In' divises es-

remeins Wats del non croptd2stit or.—Ilavas.

ane vu l gui, 1 PERIODISTA DETINGI:T A
for.
BERLIN
(luan li ha torro el torta: maeseBerlin, 8. — Ha estat agafat
gar-se la llenen:t. TI;gnem
seguida. nerft. (1111, si el noble el periodista Debato, por estar
Mema t'IV rol; e a p a' (Pe ror anuest acusa?. (lo (Sr circulat . Indicies
ala len is tes.—ilavas.
batirla ras
g est
bacut

les generacinus d'o la prosperara t I
fan pasar en un suieidi collerErrara que avui fin:ni/4 Aloma •
tiu, conse j era i organitzat. No
nva itt, nolftie prou frie t por.
es pof (lir que hi hagi hagut mai
a Alernanya una gran sensibili- gavera:ir rantra rl rarrenl,
fat politira. pon') el que s'esde- pade t a ..fer a l lra Prisa q ue len

BADEN RESTA FIDEL A
L'IMPERI
Karlsruhe, 8.—El ministre d'Hisenda ha- estas elegit president
rEstat nie Baden.
En la sessi ni ectanada a:t:r .1 la
Dieta, aquesta afirma que Bailen
continua addicte a la Constituci . ; de
riniperi.—Havas.

nelitien solvet : ca i ratastrWira
,La rara( tonel 'a psienlbalea
antigues
«•sa que hi mAs fortn (le l'aten-eme, Mi'', 4
nos . Sobre
es-

ve ara. tiltrapassa totes abSerVal'ianS,

litt unati i mil a t dopinians As;
respeet e do no pagar ni tut rittim de repararinns. Els ' alemanys estan disposats, somhia.
a fer triomfar aeptest principd

ransinsdaf i la ordnfroria,
esta. per definiciA. tala nocienS
r p rannada. nari e nt i e s to'ca cla-

van , d'.' la siluaciA errada per
la n A rdua do la guerra.
El analeix punt• irrarionaencara que sigui passant per
so'nre de les ruines d'Alernanya. Illat quo trnbom en i,ra politioa
Es podra ohlretar que la pan . alemanya. el veuen alguns en la
nalflioa do Poineare• Berlín i
er, Lismarik fan una pau generosa i la del Traelat de N'er- Pri”is, ;inri), arriben a aquesta
mateixa nota per ( • arnins (tifocalles no •%¡,- mes que l'or gani l
rent s. Alemanya hi arriba pel
de la ratasfrofe alrmanya.-zacid
Es una objecoil; important. Es earof natural, aixh As, posant la
perfootanient ennwr,nsiblo que. seva politica sobre un elemnnt
anle?aUr i descroangut. Franca hi
ttit alemitny doni n1 vnt al palillo que li parli fin no pagar ni arriba ner evois de nrudOneia,
per evect s de par. Els Pfeetre
L'alemanv sao que
•
ein e n ntiro
tirt i gual?. La polffira francesa
si Pe romp!ePc el Trartat ele
d'Olemanva. AsTtfòplC.ra i
Seile (liares aniran a parar al
do la rnateixa _manera
poni setas(' fans de les rrgions
devastados franeeses. Els sen- que es irrealiflahle i itthtriels In
Polflira alemanya d'e Franra.
timents ene han p revalgut en
Tan uti. ipie ell M'orto. errar
la ealorilzar: A deis danys prola nri1pia ruina por arruinar el
dtrits per Alornanya als deparvol, ron, — i nquest es el ras de
tamonts davastats. són Mas sonI hnonis une neta, adtt ains snntipoinettrA -- valer resoldrn per
in Montuna" o l ras d'una raen
mente (lela nuals s e 'n mudara.
entubenniela fatalment a
r n Itt aove. Perb nixb era
inev • tahl o , per t ' iones ramas. En : patisió i rl la puixanea• Tambil
identiea, aviti. la roaeriil
primer lloc, Fral...a As el pafs
veniniA tnón (lavan' iraquests dos paisos. Es demana
•lemantm, cona es
Mire N'Invicta de la principal estoieisme rs
nenlralilat a Franca.
responsatulitat del rohatori, en deronna
Franca. avui, a in h nna en armo
ci qual ell maleix, segons den,.
veta ele na9, anth 1111 posat d. , vimimes liavia eslat un cnm- dala desolada. parla d'o les seres
parsa. que hada ajudat siniplel risteses i
meta Notivion a enfilar-se al .formblable
quo irenrda
hin-.
sakí de 3fereuri. ItesprAs, larn-z feria. Frenen La intala ti nrn he. segons - ol. havia enrregat ír t
!robar
a l os eftPatIles de Nouvtan
quo el. Sell ras fall:1 prl eantii
farsell Oros que roustitalien els ;gratese. ,
•
•
tapiSsom que ell era inottpat. , (le
.Aquestes * diles ,grans ilireeparlar.
;rions itqiii .voradeK donen el roLa infenció del das •römplf- lar g eneral. es . paden . Vellre en,
reS hinn maspita que ora dp , ni'- :Pis 15 e'. 5 meits,detalls'de Inc nn-tirar deis tapiscas les fiftgra- Tft ira d'aqiiest .s dos mildo&
nes (Efe que repreeenten per'
Franca parla ininterremenda_
bA un valor de 60.000 franca..
mera de repararions, per') reSegons • ele tbenics dril Palau • but ja el ida nvan.:mt per Amede Versalllek, sembla que eh; des.. tira d • inensf isptr la rapacitat de
.perfectrs oatisflt ti aquesta
pagament d'Alninanya, Unir, sispisseria serian facilment ' res- tema d'arribar a alguna rasa
taurats en el taller especial de conerota, d'esprit ,: de carie any S
d'embalantent retörio. De manela manufactura deis Gobelins.

(S,..mtefr a la pp. t:rt-t.ra)

REVOLUGIO

Londres, 8. — Telegrafien de
Riga al . -Tintes" dient que els
agente balxevistes passen con-

los reSPI'VeS

el ano talla-no

ALEMANY
8.--L'enearregat d'Afers
d'Alemauya a París ha reines al Goverla francés 'una nota ca la qual
cs protesta dels esdeveniments que
s'han .desenrotIlat al Palatinat.

MANTA PER FOMENTAR LA

tje i queda superat el despoa

quedaren situados i 1'nm:a reonbra ol Ilne d'almas. Duran'
la lenta i gratinal raen:
seda d'Alemanya 'lt l'anarquia

UNA PROTESTA DEL GOVERN -

AGENTS BOLNEVISTES A ALE-

simpatia de ningd. Ningti no
fa cas de los ploraines eterna- trangeres a les persones afeeardre intern. Caigueren en ana ayes; totharn los ennsidera unes tades per la laxo per al proveisetmana 17 mil morts pels car- nlorainos lle propa ganda pa g a- ment. de la poblacIO.
En cOmpensacid de les divirers de Pants, pera no se'n par- dos a lant la Ilberinta. La carile tnAs. La naciA, torna a nixo- tat de rnninió . nniversal a ultra • ses Iliurailes, que en aquest ras
exiOS compten a la par, els seran
ear el cap hintamont, los cosos .ensa nn not arribar Cita') a
tht •

comunistes han intentat prendre
per assalt el lloc dels separatistes,,
contestant aquests a tects.
La gezzdarmeria francesa hi ha irtervingut per restahlir Fordre, havent quedat la poblad-6 en calma
duraría la tarda.
Entre les . victitne.s dlaquests surcessos es contrata un separatista
mort 1 cine ferits.—liavas.

ELS POPULISTES BAVERESAS FORMARAN PART DE LA
COALICIO GOVERNAM ENTAL DEL REICH
París, 8.—Telegrafien de Berilio
al "Petit Parisiera qsae, aagoas lotes les probabilitats, els populistes
baveresos entraran a formar part de
la coalició governamental, en laqoai
els han estas ofertes ja ducs carte-res.—Havas.

EL GOVERN SANO ACTUAL
DEFENSA L'ANTERIOR
Dresde,. 8.—EI Govern saxó s'ha
querellas davant
"fribunal de
Leipzie, a conseqüencia de les
sures adoptane, per I'linperi sontra
l'anterior (invertí ,sax6.—Ilavas.

TriuNGIA 1 LA SlTFACIO
Berlin, 8. — Contestant lea
queixes formulailes per Turíngi s, a propasit del general Rein-

hardt, el ministre do
senyor Gessler, ha deolarat que
el general esmentat esta enearregat da la misaitS de defensar
Turingia rontra tot posible

atac.—Havas.
;

DESMENTIMENT
BELGICA NO PERSEGUEIX
, SEPARATISM'E '- •
Brusselles, 8. Ea ilesment
la not lela que. les autora& s
(eoeuptteid hagin donat ordt.e
d'evartmeid de la' rana belga ' a
les trapes republicanes.

tia-

Converses fil o 1 ógiq u es
AMESUR.1T.
Tals com consolar i aeonsolar conhortar i aconhortm:, Mitar-se i adelitur-s.-, 'liberar i alliberar, hi ha en
catala m'as paren; de. verbs que solament es diferencien l'un verb de
l'altre per la preséneta del prefix a
cn l'un 1 rabsercit diqarst prefix
ea ¡ajare.. sense nue - entre els clds
verhs Ii hagi cap diferència de 3ignificació. Pul') n'hi Ita d'altres en qué
el verb començat pe; a i el verb desproveit de prefix no són pos sinònims:
abolsar, atujar, per cxtmple, no rolen dir el mateix que ball-de, pujar.
Eta tot cas, no es rar de trobar
cataht antie'els dos verbs usats indistintament en cadascuna de les s?gnificaelens que mes tard tendeixen a
expressar-se, l'una nuttancant lun
dels dos verbs i l'altra mitjançant
Ire: en català autic trobem casos de
baixar en lloc de aburar i vice-versa.
Reintreduint en la Ilerusua , el mor
amesurat, pedriem establir una distoció entre autesurat i aquest
podrient usar-lo exclusivameat cena a
participi passin del vcrh mesurar.
(Ex.: ¡'oh ja és mesuran, i el primer,
com tan adjectiu derivat directament
de mesura, per denotar cl qui la les
coses amb mesura, cl qui defeig tot
caces, el qui :sap reten:1 , 5e; sentits
am h que id el trobem usat orelMariament eu català antic: "Una malaltia
fa soviet recae tertlpint • e aniMeral
aquel( qui en sadtat era tot embr:ach
de peen!".
P. Fabra

CCIITZ P ,21 LA
LLENGUA CATALANA ELS PROFESSORS

en /timbre tinportant e;s
ilitrintos inserits a la llisla eso
professnrsohorla per a donar els
cursel s l'engata i literatura
catalanes organilzats per aquest

cmnit;,. N.) gens menys, essent
convenient que !lile nembr..
despassi el rentenar. el Cantil')

prega als amies ala tal Catalunya aptos per donar al-pestes

lliçons a mb siihjeeció al ',reanima quo ha redact:11 En Poco-

pen Eabra, que prost In liar •n!Iaburdei.i a aquesta omprrsa
patriAtira trairtident : Ihr non)
adreen a l'Afeiten Barcelont.
aptirtal 97.
Entro ols primnrs
aquesta llista figuren ele eanvors: Ponwett Fabril, (ladra
L. Nivelan 41•01wer. J. M.

Lapez-Phe s , J. v, Fnix, Tomas
()arces, J . M. Card,vila, Marti

Est• • ve, J. M. Junoy, Caries Snl( •evila, Pan nomina, Josep-Ma -

rin (le Sa garra. Dernhnee Palto-cola. Venteo%) Gassol.,Josep

nuell, !tirara Pim pi J. Vhfsl Salva, .1, flovirn Erturngal. 'F. RoUt
Civera i Sorniani, Toi Lop.
ntas l 'Inerte, ele.
•

vae

1011311111111001MCIIIMellien

LA REPUBLICA PENETRA AL
PALATINAT
INCIDENTS I VICTIMES
Parla, 8.—Telegrafien de Magtin-

A TERCERA PAGINA EL
D'ESTAT A BAVIERA

cia a "Le »mal" que a Kirthimbclanden ha estat proclamada la Repfublica del Palatinas.
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El nostre gran gir ens permet vendre
en Condicions úniques de qualitat i
de preu.
Entre l'inacabable assortit de xeviots,
meltons, gabardines i totes les altres
classes de panyeria i folreria que tenim per a Factual temporada, trobareu totes les qualitats, tots els colors
i tots els dibuixos que haveu somniat

III• ..... mg

Classes especial ,- per
d'empinas
de Banca

a uniformes
COMpally

EISTECIO DEL NORD
2 lama: 1 doren.

4 de Wat;

a
u
o

genfaral:

Mercat: - Igualment manea( danimaeiO fou el d'a lt ir, e ssent mcd 1 poco els compra dors de foro,

Barcelona:
PELAYO,
Sucursal:
HOSP.ITAL, 27 i29
Madrid:
CAVA ALTA, 44

11

Mamase. - Degut a la nolíria d'una pròxima rebaixa ett els drets aranzelaris per a aques.t gra, ha eslat prou perqué ele reduïts compradors que hi havia, es resistissin a a dquirir-ne, esperant millors preus. No cal dir que aquesta
disposicid ha eslat hen rebuda ¡co la major part de venedo re i emnpradore. Nosaltree, fine a saber-se ' del cerl el dret
d'aranzel no , volem estendre'ne en cap enmenlari.
_
Ele altres g ¡meres. sens cap variaeió en üls preus.

II
III

III

u
e

Garantia de qualitat

;a

La casa Inés important erOtopéclia
de tot t.1 tuba,

si

▪

,
n 011112/ZDIEZDZ2RBIIIIIREBBIZABBEIBERENGIRREININIORI.
-911111•3•92•BNPRRII

A. CLAVERIE
En vigiles de crear una gran casa
central a Madrid, lia tancat la seva
Sucursal a liare:1011a, i momentäniament lotes les demandes, xecs, correspondencia i soHicitacions de catàleg,s.
han d'ésser enviats directament als
nostres Establiments
734, FOUBOURG ST. MARTIN,
PARIS
No essent-nos possible encara precisar la data d'obertura de la riostra
casa a Madrid, interinament hem enviar a Espanya el nostre ESPECIALISTA ORTOPEDLC EN CAP per
atendre personalmtlit tots aquel.s dels
5 10,251.4 cl.eats que dcsitgal fer-nos algun encitrrec, ier-se prendre m; des o
bé que trecessitin alguna explicaci,i.
ai:ri com per pro/tire mil exactitud
toles aquelles dad2s que cito calguin
per solucionar anal) rapielesa oualsevol
assumpte pendent a causa de, lancament de la acstra Sucersel a Bar-

MoItes
vegades pocs

IANC DE BARCELONA

DEL BISBAT

Aquest Baue a la seva Central i a la
Sueursi ‘ l número 1, continua realitzant les
racions de Compra. i Ven la de Vali)rs,
1 lenovaeion,i, Conversions, C. in vis:, Agrepa • i)') de Vulies ItO cupons 1 1{cvisi(..)
tus

d.altiountzaolons.

Adrneten ilt i ltisits 1 tof a mena do valors

J. de

Llobet

,conOtnira (11 I a

Melge agrega ,. deis Hospitals de Parle. Gola,
Ras i Grelles. Consulta d 1 4 a ti. Coneui:.,
16-• Flor4. 4. primer.
1. Itt.Mt
d
gall
e cara
car i de

celena

G:.LATINA gall ina.

TRENCATS
acaben amb la cabellera més espladida quan

estat de netedat perfecta i substituir ate un

Petroli Gal
Per a combatre la caiguda del cabell. és
necessari mantenir el cuiro cabellut en

greix natural que li manca al
caben quan comença a perdre vigor. Per
a aquesta doble fi la millor preparaCiÓ és cl

no es N la precaució d'acudir al

ETROLI GAL
Es una (ocié antisèptic a de tocador.
Neteia perfectament el cap de caspa 1
conté la caiguda del cabell, proponcionant-li vigor i flexIbilltal. El Laboralorl Municipal de lélddrid va certificar la seva Itíocuitat l'any 1899.

El Congres de Sanitat Civil, celebrar a Mad..al l'any 1919, el va premiar
per considerar • lo el millor preparat
entre els de la seva clame. Vini-t-cinc
anys de populantat son lb Millor
garantid de la seca efIcticta.

FLASCÓ : 2 650 PESSETES A TOTA ESPANYA

_

'

Ms4uiit 4uauritte: Directors, els doctor:: Liad, »Habito,
Pérez, Girona, 21, principal, sajona

..s..st r

1

Lr.

Obsequi de

I toles aquelks persones que necessitM els auxilis de l'Ortopedia'no deixeu passar aquesta ocaXt5 de visitar
el nostre Espvc:alista i fer-vos donar
pral/lit/m/4P lotes les explicacions que
volgueu sobre els novissims tractaments etnprats ter la gran instinteiä
francesa per a la CURA I GUARIMENT DE L'HERNIA. VARICES.
EVENTRACIO, 011ESITAT. Els
Braco% i Cantes artificials més peefeccionats que es coneixen. Aparells
correctors de totes les deformacions
del c e s. CINTURES. FAIXES. CO ,
T11.1.ES 1 PF:SARIS. Asareis per
a la Sordera. El nostre Espec:arsta
aconsellarit proceiliments. tn ...s moderno i econömic_s atril) absoluta pericia, desinteré . i lemrarleu.
E!, NOSTRE .ESPECIALISTA
SERA . A
BARCELONA Dis•ahte. lo de tire.
vemb-e, tot el dia, i diumenge.
de den a 12 del otati. al Gran Hotel
efOrent. 1Zambla del Centre, 2D.
SARAGOSSA 2 Dilios, 12 de novembre. tot el dia, i dimarts, 13. de deu
dotze del tnati, a la Clínica det
doctor Ros Ojo . , pina de Sant Mi' 1 1 0 . 4.
MADRID: Dijous. 22. i divendres, 23
. de novembre. tot el dia. a Motel de
Madrid. carrer Major, t.
Tallen l'anunci per recordar la data.

lubrifican: el

fui Mari'

.

eleva censura" te mioaftia
tettouteem-s, «eremitas, 1
tobtrculoal. C41141114410. 71. Ora l .. de 3 a d.

• ha repMa

Mes del purgatori: Tora dels Sants
Angels.
La missa davui: Dedie:n7.)
de la catedral del Salvador, a R.; ...
ornaments (1 2 color blatte.

Ali-

inent podero. per a onrsolliis
deheades. E. Martignote, Escudellers, 10

la Societat
[fines 1 C.3, S. en Cli.

estlf

Contra remesa de 23 etiquetes de les que van engatizades en el pot de la
l'arma LacItmia Nestle. es
regalarà una preciosa nina
i un búa tionterat per al
sorteig d'una nula de gran
tamany. Aquest sorteig s'efectuar à entre cada cent
partie 1 pan 10.
Leo etiquetes pm:en
presentar-se a les oficIne;
de la SOCIETAT NC:_TLE,
Granvia La)elaltri. 41, liar-

CAA;CA, CANVI, VALOia

1

nanibla dei Centre, num.
Tetaron» 1230-1231 A.

Dr. Durán, oculista
deis ilospilals de París, Viena,
Itudapest. Itasilea, Friburg i
Consulla:
Als matins,
II' i I a I. t it la tarda, tpiatre
a sis , ddluns, dtmeeres 1 divendres. ltda. Universital, 3 I, t.

NOVES RELIGIOSES
NOVES RELIGIOSES

ce

Quaraida 10/res: E,glesia de "ogdffliffallWirinfraderdreMIMIOMIBP'

FIs

de F. Mas farüS
- [111013
Ca [8:17 20, Rambla del Centre, 20

¡telefax%

1430

A.

tra Dona dels Infants ories. llores
-,oe les vutt del netti
les sis de la hinla.
ti.ort tic Maria: kv& es ,r4.
vi •itz. a la itn -e.ge del Coi 'Ic
Aderació nocturna: Ton/ del
Beat Salvador d'Horta (a Jesib. , de
-

Vetlles 'en suiragi de les äni-

Ha sortit cap a Roma el bisbe
Madrid-Alcalà, doctor Eijo, que Ita
passat uns guatas dies a Barcelona.
- Abano d'ahir es reuni el tribunal sitiodal, per a la renovaciti de
'licencies ministerials. format pel
canonge doctor loan Moreno, el eatedrtic del Seminari doctor Vic,es
Penca, i cl rector de Sant Joan
Gracia, doctor Antoni Forns.
- Ahir sorti cap a Madrid, :C,5
don anira a Carliz, per empren/re
el riatge cap a la seva diOcesi. el
doctor Serra, bisbe de Canàries.
SOLEMNITATS PER A LA
BEATIFIC.W10 DEL CARDENAL ROBERT BELARNIINO,
DE LA COMPANYIA DE
JESUS
Solemne tridutun que en honor
beat cardenal Robert Helar/unto.
la Companyia de Jesús, atril) ,
tiu de la seca beatificació, se c •
brarit a l'església del Sagrat
)carrer de Casi)) els dies 9, lo I
de novetnbre.
Dies tj i ro.-A les sis de la tat,
-ExposiciO de S. D. 11., trisaei,
sernM pe( reverend pare Pere
S. J., després reserva.
Dia 11.-A les 'vuit. missa de coniunie3 general, que celebrará l'exeellentissim i ii1tl.trissIlIt senyor
doctor Ramon (Minutito, hishe
la di/cesi. A les del, missa solemne amb pel tnolt illustre ,enyor doctor Josep Portoles,-C3110R.
ge magistral.
A la tarda.-A les sis, exposició
de S. D. M.,. trisagi, sertnO pel revermut pare Isla S. J.. solemne TeDeum, i re8erva. Acabada aquesta,
s'adorara la reliqttia del non beat.
Nota.-Tots els itukls que haced
coniessat i combragaz assisteixin al
lIlI qualsevol
IridlIllItt guanyaraa
dia indulgencia plenaria, aplicable a les animes del Purgatori. pre
per les intencions del Sant Pa--gant
r

re.
Així mateix tots aquells que con(nits tic Ilurs pecats r/Sitid aquesta
esglé,sia, prejant per ks intencions
del Roma pontnex, podran guanYsr
too dies d'indulgencia, aplicables
també a les äniines del post/amó-

te. In. Altero. cob brio tChar •
Frank).
Segona pala. — "L'aprenent de fumare, salmo (Vate Dukas). * Pastor
ensmorat". sardana (Juli Garreta).
saas d'avui: La imatge del Sant d'or amb esinalt, una bombonera de Jota de nuera "La Dolores", Tomàs
Teodor i Alexandrc, mardri, . . -plata, set faraull es de plata, Mia. baun- Breton. "Els meeres cantaires", sebonera de plata esmaltada, sis aullares leceiti de Vade tercer (M'apee.'
mana. verga.
(Transcripcions per a banda pel mesi ama pala per a ge:ats. de plata; una
tre Lamote de Grignon.)
Fati/ Pecando Mitigues, de 33 anys, violetera de plata i cristal, una capcada amb una cerda que portava seta de plata, un cistellet de cristal! i
plata, un joc d desdejuni i daca peces
, t ro que menava, i ion arrossegat
NO PERDEU AQUESTA OCAsafata de plata; dos p utas de plata
yuit metres. Li calqué ésser 'portas
de la Ronda de per a ombrelles, una polvorera de p a810 DE VISITAR L'EXPOSIja easa4 e socors
laae , on se li apreciaren ferides ta i cristall, un /Madi de plata. de mil;

as et a ocal

u ca aaa esquerra. sanase importancia.
ALGUNA DE LES HABITA-

CIONs QUE HAVEU ADMIMT EN EL CONCURS DE
Le CASA HUMIL, PODEU
pOSZ,EIR-LA PER UNA PESSETA VISITANT L'EXPOSI do DES DEL VUIT AL

un idat de plata, nata Gallareta i argolla de plata. una cullereta ami, manea
de plata, sis vasos de licor i safata. tat
plata; una capseta de filigranas plata,
dos mirallets p ata esmaltada. datas
cendreres de plata, sis tovalloneres te
plata. quatre petaques de plata. n'A
mistares plata i esmalt, un encenedor
de plata. una capseta rape, de plas:t:
un ganivet petit de plata. una malura
de p ata. i en ciectiu 254 pessetes.
El valor total deis objectes anteriorment ressenyats es calcula en 2.000
pessetea

010 DEL NOBLE, CAR US

POT TOCAR PER SORT UN
MAONIFIC MOBILIARI
Apariant un astas/sor a la casa nú
mero 73 de la Ramb a de Catalunya
Lluís Pares Aries, de 17 anys, es tren
ca, cl braç dret.
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ministre de la Guerra :: Les trapes nacionalistes ocupen Munic
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Sofia. 8.—Han estat ji executsts
Labore (Adía), 7.—Després " dcpoper Bulgaria, dintre del termini ai•
sar ett ase dues ametralladores i clamsenyalat per Iugoeslivia, totes les
mar granadas asfixiants, la policia
demandes fc,rmulades pel Gotera
aconseguí penetrar a l'habitació d'un
Qu,NZE D'AQUEST MES
d'aquesta en Fultimäturn rases stob
musulma, el qual, acusat d'halar asmotiu del recent atemptat rozné& en
sassinat una de les seves dones, s'haQUEVIURES EXTRA A PREUS
la persona. de l'agregat militar serbi
atta) barricadas, cantesfort
via
fet
exereit
ofieials
franceses
i
8.
—
El
eanceller
per
Berlín,
DE REGLAR,
a Sofia — Hayas.
CO' . TRA UN SECRETARI
tant amb dispare totes les intirnacions. Stresemann ha slamanat al car- belgues.
DAHaNTAMENT
• Llonganissa Icgituna "SibaQuan els policies enderrocaren la denal l'aulbaber que inlervinper
Seguidament
s'invitava
Sta ,asposat que el jutge poemaria". a nesse/es 180 p is 400
MIS
porta, trabaren el seu cadáver horrigui a favor de la reconcileacid. última vegada al Iteieli a pro..de :atases de la Capitanía instrueixi
grams; liara pur, Icreilim "SiMemela acribillas a trets. Abans de
El Cardenal ha manifestat. sino les neeessaries mesures per Vox-kronprinz 9urti,del territet
cm- contra l'ex-secretari
bèria". a 390 pessetes llasina i
morir el criminal havia fet sucumbir
que a causa del seu estai de sa- tal que raguas repremire's bolandbs, i una altre gestió
"QUIMERA DE ORO". — Sabe;
:ant de Ca:ella. Enana TorvIli t i. de Foie-Gras legfset deis seas perseguidors. resultant
lid no noclia sortir de Baviera. tul atasat e o ntr o l i 'fos possiblr ala prop del Govern del Reich per
•iesobediancia a Tautoritat gade moda "MARYCEL"
tim "Sil-quia - . a 090 pessetes
altres manis de ferits.—Radio.
pera que era partidari de da re- 0 f ta j a Is francesos i beIgnes itivilar-lo a que no deixi que
5
perlIongació
indeguda
sie
legitima
"SiMortadella
(mito;
•
ama
LA PROVINCIA D'ALBERTA
conciliació de classes.—Raiiin. comphr Ilur comes en iguals el kronprinz ezdri a Alemanya.
A la secretaria del Eament del Trabèria". a 1'20 nesseles Patina
Ambdues gestions les tuna'
Berlina, 8.—A Schewerin sala des- e cmdb-Uons que I lst rIt eolleguea
ban Nacional es traba a disposició de (CAN.aDA), HA PROCLAMAT
llauna venta de quilo.
L'ACABAMEN T DE LA LLEI
d'allres narions.
menta la Conferricia en el se-,
cohert tan complot comunista.
;mi gan que vulgui consultar : lo un
'Vicens 'Ferrer i Cornpanyia,
aall TORI A LA CASA DEL,
SECA
Per últim cridava l'ateneia
güenl medite: l'ex-kronprinz fi-,
Shan realitzat 2.1 detencions.—Ra5ECRITARI DE L'AUDIENCIA Plaça de Catalunya, 12; telè- exemplar del projecte de tarifa espe1 provincia d'Albergura a. la 'lista dele culpables
Londres. 8.—.a
dio. slrl Reich sobre les greus conMoreno. secretari accidental
cial combinada V. • E., número t
fon 112 A.
P. V. de :a Comnanvia de E. C. Bas- ta (Canadá), ha proclamat l'acabament
LES I1ABILITATS I)E STRESE- seq(iericies que noguessin re- reelamats pels aliats.
'.acata, denuncia que. eotant
També ha acordat publicar
sultar de inantenir-se en la se, del seu domicili. carrer de
congats. per al transport de mercada- de la lisa seca. Per a aquest referénMANN
Hi j as Coreolet ha den/alead un inva notilted. &manan' mana cols- des d'avui les instruccions didustrial del carter SIC Tramara. que es
nies, que slia retan a la Direcció ge- dum s'havien retina milers de signa/ay. núm. g. entraren iladres. emParís, 8.—Ei corresponsal de "Le
turas. Els ciutadans demanen, pena,
test 1,1,1 afirmativa en brees ter- rigides amb data de 3 d'octu,
dedica a la venda d'articles a termina
neral d'Obres Pabliques.
ast- se'n joies per valor d'unes 2.700
Petit Parisien a a Berlín, en comprobre i 3 de novembre de rally
al Gavera que accepti un control sobre var que el cop al'Estat es fa esperar,
os i 15 i
per barer venus al seu fill una pulsera
ser:,
En altra carta de data 3 de actual al general Nallet, ()equis la venda de l'alcohol.
par 85 pessetcs. quan el seu valor sois
el denunciant que els Iladres
escriu
que,
per
jutjar
exaetament
la
JOIE VIANOVA UNI0.6
Alberta es la murta provincia que situada. cova recordar que els reac- novembre. dirigida tambi s en vettli per la represa dels treballs
taran al seu domicili per una ji- és de a() pessetes, fent -li signar un ri nslaa tret del damunt el jou del pronom de la Conferimcia (Para- de la Comissió Interaliada
carnean confessant-se majar dadas,
ra cale dóna al pati.
cionaras alemanys estan profundacontrol militar. — Navas.
Dama, dissalne. dia ro. a dos quarts
hibicionista/e; les altres són la Colarn- ments dividas respecte el regim que Itaixadors rs l'enearrcgat d'Afers
quan solo ta 18 aus.
de dcu ele la vetlla. tinada) Boa al Cen- Isla britanica, la provincia de Quebec convindria instaurar després d'enderalemanys a París, el senyor BEEUGIATS ALEMANYS
A HONGRIA
tre Maral Instructiu de Gracia (Ros i Mal/haba.
RESTAURANT ROYAI.:
Poincare prisa di] manifest que
rocar la repablica. Es segur que si
d'Olano, nanas. 7 i 9) l'anunciada PriEls destilladors britanics confiar' re- es produia sm,s ocp de força no manS3I6 de Te
Budapest. 8.—Nombrosos
la sera muda del 3 d'octubre
fugiats alemanys arriben cada
cada dia te dansant de 5 a 2/1 mera Calderada de Radiocomunicaeia bre grans demandes.—Radio.
ESTUFA J . NI. B.
carien als jactes dies complicacions havia guadal cense eontestacia,
i declarava que la Confarimeia die/ a Hongria.
LA CONFERENCI A IMPERIAL entre els conjurats.
de 8. i dinar a l'americana, de a Gracia pel doctor N'Enría Ca:vct, i
3 i T.•Ièion 747 s . P.
'organitzada per la Secció d'Esports.
En vista de la situació. i com
9 e. 11.
Mentrestant sembla que el scnyor ervia neeeseari qua aquesta
I LA CONFERENCIA ECONOEl radioconcert que. emès expressaque els refugiats alemanys arMICA BRITANIQUES
Stresemann tracta de neutralitzar, ja contestar:lb tos donada per tot
/ l'Hotel del Cantera fou dement
per
una
Ilunyana
estada.
(le
Eduard Domanech ha denunciat tu/
que no tota la Meta, alrnenys la sic
el dia 10 tot el mes toral. — lia- riben desproveits de- tot mitja
Latid/as, 8.1.:Agancia Reuter pusubjecte que es dedicava
T. S. E.. es reina en alta veu durant blica la següent informaci6:
parent seu. acusant-lo d'haver sosde subsistir, les autoritats /ionBaviera. Alair Magua Ilargues con- ras.
la de cocaba i de morfina.
la
sessió,
és
altament
interessant
i
un
tret del sea domicili valors per alguverses amb el linier nacionalista
LA CONTESTA D'ALEMANYA gaseosos han ordenat que siguin
La Conferancia imperial i la Con.
atractiu
mas
a
tan
important
manifespopuvigilades les frontones i es proBergt i anal, el cap slel partit
nas mils pessetes.
ferancia cconamica es clausuraran 'el
A LA CONFERENCIA D'Alt....casas a la Presa Model Pau
tada) científica.
El parent ha desaparegut.
hibeixi l'entrada als refugiats.
lista Bayerae. Aquest darrer partit
BA I XADORS
dia 9 del corrent mas.
al qual havia reclamar el jutEle refugiats que es /roben
Sala decida modificar en benefiti es el dela camparais, dels quals se'n
:a d'Aray
13.—La
Contera-a
París,
,a. Drassanes, per un furt coI, e s millors marques de ciHa estat denuncias Ramon Piera
serveix hàbilment Stresemana, haja a Ilongria hauran d'abandodel Dominis les tarifas duaneres acbtaxadora no ilavia rebut encara
ta faay. 1920.
garrets havanos i egfpcis, siíit mala que graven els vins que con- vent aconsegtuit que l'aratiebishe de
Bramas, que es dedica a la ennaruccia
aauest mati rasposa/ d'Alema- nar el pafs dintre un termini
elaborades ara/U papen.
de cases baratea per comprar mateMunich conslemaas per escrit la
nwit curt.—Radio.
tinguin determinat grau d'alcohol.
nya, pera no es dubta respecte chal
fg
bon glist . adornar-4 les
despras no paga.
EIs DomMis, d'aquí endavant, se'n guerra civil i l'anti-semitisme.
seu con/angla. S'assegura rav parpiiro7os el-,sesee.- vestits i rasa que .
beneficiaran amb una rebaixa del ao
Sembla lamba que la conversa de lara de conseqiiaticies seriases: Co
amIr adornaments que la
EL r t'AMOS AFER LEDTARDI
Stresemann amh el senyor Beyerle cale interessa als aliats i ao que no
per roo de les tarifes aranzelaries en
urda imposa. Los nostres
A L'EXPOSICONCORRENT
UNA SENYORA QUE ES FINGIA
tenia
per
objecte
ter
idgressar
la
lloc
del
33
i
mig
per
cera
que
fins
inea
•
:as
a
postet'
aanietre
as
qu
un
selecto
asIrnbaran
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populista
haveresa
a
la
LAGATARIA DE NOU MIL MIVUIT
ara
gaudien
dret
d'alemanya
es
vegi
sumara.
DEL
ROBLE,
DEL
Paa
l'aeraditarlaiasa
010
1,—
Arm divendres, a les deu de a nit,
heló' governamental. .aixi el Gavera llur slret de control. i que s'organits
També sembla que es pensa augLIONS DE FRANCS "ENSAR¡ Garlad.
,At QUINZE D'AQUEST MES,
se celebrara a l'Atenas, Enciclopèdic
nombre
de
agruparia
els
notas
ministres
del
el
mentar Ileugerament
di Iliurement contra l'estipulat en RONA" DIVERSOS HOMES DE
• A.
Popular
(carrer
del
(arme.
30)
una
als
QUE
partit
populista
baveras,
els
quals,
graus
d'alcahol
(inc
s'autoritza
per
PER..13 N A PE8SETA
el tractat.
NEGOCIS. FENT-LOS PRESlectura comantada del assaig titulas "La vins eme entren a la categoria denoanal, Ilur col-laborada garantitzarien
I,a "Premsa" diu que segaran/e/U
Trn textualment la segiient nota
VAL L'ENTRADA TINDREU
TECS
cultura de :Adata:isla", que fa poc na- minada iluixos.—Ilavas.
un
arranjament
amistas
atub
aluserá
shacar
Stresemann
si
contesta
as nota del guardia Beraane
'Mica una revista de Madrid sota la
nic.
París, 8.—Per disposició del ComisOPCIO A UN DELS MOBIque no pot garantitzar la seguretat
DETENCIO DE L'AUTOR D'UN
ii núm. 220. a les 12:30
firma de Lleó Frobenita. Aquest acta
Per altra banda. a o que es ca
deis oficial.: de controla pera tam- sari de la poolicia judicial, Id.- Amestat auxiliat a la casa de sacaraEASCICLE 1sII'AMATÚlt1 CONLIARIS QUE SE SORTECEN
ha estat organitzat per l'Institució Ca-nelodasipocnsdelGabit poc pot garantitzar la sava prapia Ene. ha ingressat a la ;rasó de Saint
n' Randa de Sant Pera un ¡ove que
TRA MIL CHURCIIII.I.
soA:
.vearc
talana de Cultura Integral Jora
sie l'ir:parí i as deis:, eat.s
aimmenar-se Jaume Ca.amijaao
Londres, 8. — Lord Alfred bre 1.s .. ..aposta de Berlina respecte seguretat. Essem aixi alga ha d'in- Lazare la senyera Lcotardi, la qual,
Guasada.
de 19 anys. soltar. habitant
Dama comettaa la fasta majar de
Douglas ha estat tletingut per l.t represa dal cantral maniinaar inter-, tervenir. a menys que no es cansa aprofitant-se del crian que li proas/.
darla definitivament com a lletra
ra y en uns documents que aparentavett
!ala. DIITTI. 26. tercer, per ha- Sant alarti. Hem rebut p ro g rames de
En la sessia inaugural del atas, qua haver publicat un faseicle difaalias semItla que no disgusta rs Mumorta les clàusules militara del l'antes/taitas d'una deixa de nou mil
a revinerd na accalait anant
les fastas que amb aqueas motiu ha:1
tindralatc al (cuatro Excursionista de matori contra 31r. M'inston
i t taca, tractat de Versalles.—Radia.
nic.
laarg:sn
atadas.
"Ze
tnilions de francs que la banne fet
' , ama d'un tramvia de la Inca
organitzat diversas entitats d'aquella
Churchil. El faseiele es litielava rava anit pal-zsda el tel ne tv ea tau
Catalunya avui divendres. dia 0, a las
DE L'AMBAI- la senyora nordamerkana Fair
LES
GESTIONS
bacineta, matee Ares de l'Ateneu Colord
Eitehener:
la
37.
tle
sa'
im
dau de la vctIla. se celebrara tamha "La
vialent anide titulat "Provocacia
havia obtingut importants prisa
XADOR FRANCES A
oh i de l'Ateneu Obrar Català, Cola seasió necrolagica en mamaria del verilat sobre la batalla de Jobfrancesa - . anuncian'. que el (aovara
tacs d'algaras homes de negocis paria
'WASHINGTON
menaaran•les
fastas
papulars
a
l'Ateneu
umes".
—
Radio.
•
el,
i
aldnany re/tajara la penda) de la
qui bou el sau president, En (asar A.
Pcdeu com p rar calçat oornColamb anal, una extraordinaria Juncia
Washington, S. — laambaixadar senas.
El titli BlItKENHEAD NO TE
Torras.
Conferancia (t'Ambaixadora. a cauEl jutjat cavia exliorts a diversos
ple;ament de franc. Esplénteatral 1 seguiraa les sortigei, halls, aasa del peral a qua estarien exposats francas. senaaa 1 usserand, ha cele- punts i er. cap lloc salan trabas seSan invitadas a aquest arte totes len
'Itt 1l FE EN JA S. DE N.
bras nna conferancia amb el sacrediciuns de sardanas, etc.
dic Bazar. 71, Salmerón, 71
els
oficials
aliats.—Radio.
entitats excursionistas. encara que ta.,
París, 8. — Telegrafien de
nyals de laxistaucia de la nordametari d'Estat, senvor Hughes, el qual
EL COP D'ESTAT
hagin rebut la invitada corresponent.
ricana. Altrament els perits que exaLondres a “1.e. Journal", que
després el president CooAltib extraordinari èxit s'inauguraran
HITLER
ENDERROCA
EL
GOha
visitat
la
pronutteiat
a
minaren els documents que confirmaea un discurs
aa Ce, nena dc 5 anys, fou alair a la tarda els dijaus infantas del
lidge.—Havas.
DE
VON
KAIllt
VERN
.15
e
habitacions
a
.
S'empap
ren
ven la gran fortuna d'aquella, cls han
Universitat de Glasgow, el reo
:a per un camió a' carrer de Caliseum. 11i assistí un numbrosíssim
VISITA EL
M.
JUSSFRAND
de
Sant
senyor
Font
El
Iota!
lsirkenhead,
pessetes.
declarat falsos i escrits per la proMunic,
8.
—
Ir 4:Paquesta,
Fau portada al dispensari
púlala d'infants.
PRESIDENT COOLIDGE
4, Darrera de la Casa la Ciutat. ha atacat a toas l'idealisme en Ita enderrocat el Gavetas de von
cessada.—Radio.
mas. on se li aprecià una
Totes les pellicues que es projectaWashington, 8. L'ambaixador de
la política internacional.
Kahr.
ren marcial:reta l'aprovació del palia,
nl-a a la regia parietal esFranca. després de la sera larga entre.
.
El general Ludendorf substiL'orador admet que la SocioLA visTA DEL PROCES CON-,
La Joventut Cultural Popular cele' -assentiment a l'os, i com- especialrnent les francament camiques.
tat de Nacions contribueix amb Dwix roa Kai Im r a nt b el senyor vista ami' el president alr. Coolidge. liADI — DECLARACIONS DELS
. ,aal.
La direcció del Coliscum relaa nom- brara la sena comunió reglamentaria de
d'Estat
la seva modesta intervenció a Hitler en qualitat de conseller manifesta que el departatnent
TESTIMONIS
mes el diumenge que ve, dia ra a !ca
brases felicitacions, i donas l'èxit d'apossaix actualment toses les opinions
polilic.
Lausana. 8. — Aquest matt
vuit, a l'església de Nostra Doaa de l'harmonia mundial, perb conquesta primara festa infantil pot aspe.
Ronda de Sant Antoni, Josep
dels
Cavernas
europeas
respecte
de
la
El cap de noticia Poelmer ha
ha eontinuat la vista del pros
l'Ajuda (carrer Babe de Saut Pere). sidera absurd que algú es puar .n caigué del tramvia. ocarar-se que les funcions des dijous a
gui imaginar que, -per ella sola estat nomenat administrador participació americana a la discussió de mn s* Conradi
ferides
ferides a diversas parte del
a:
la tarda es posaran de moda a Barceles
reparacions.
la Societat pugui mantenir la del país.
Iba continuat la destilada de
aurnoció cerebral de pronsastic lona.
Diumenge que ve tindrà !loa a Casa
-Per conducte autoritzat es declara
El general Lossow ha estat
testimonis deelarant alguns em-'
pan entre les nacions.
la Cimas la Junta general d'adjunts
qua
no
slia
produit
res
que
ptigui
desGuerra.
que
dient
nornenat ministre de la
lhlct1l dO Eltotol on es va
El rector va acabar
deis JOCS Florals de Barcelona per a la Gran Bretanya s'ha de mancartar l'esperanca d'una saludó deja
metre Fatamptat. i un empleat
Les tropas d'Ilitlar ocupen
migdia fou auxiliada al disla amolada de comptes, alead ó de
atta Coolidga ha acanuselat als
folla i conservar les ar- alunie.-1Iavas.
d'una agència.
tenir
ad 'e Sant Gervasi Antònia Sanmantenedors i renovada, dal Conscll.
periodistas que no sampacienitn. Eta
El lestimoni Bcyle, fa consmes a robjecle d'assegurar
o ala rasa de 16 anys. que preseaI) ISTURB IS A LES POBLALacte comenaraa a dos quarts d'onza
seva pròpia prolecchS.—Ilavas. Ca ONS OCUPADES. MES ACO- Estats Unias s'atenen a les deelaraciana tar la repugnancia que li ha
st- torta excitada nerviosa i fe del mata
fetes al mes passat pel ministre d'Ainspirat se/nitre el rirgien dele
la canfusió mental.
. MIADAMF.NTS D'OBRERS
fers estrangers, misten Huatas, i res no soviets.
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llar
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j
podraa
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si
Enroparebut
Dusselslorf, 8.—Durant el dia d'aEl testimoni Creizier. que
QUANT.A MIL FRANCS
i ca d' IMPERMEABLES.
registrat nambrosos disexercf cl carroo de professor
c e ra ta, poma i seda. Abrics
EL SORTEIG QUE S'EFECJOIES A. UN HOTEL DE M'OS vui salandiverses
de
les
DE
poldaeions
LA
PRESA
a
turbis
ES IatalINF.NT
en ella osaran sla Rnssia, ha
' f o u-ts "DOS FN UN", CAParia, 8. — "Le Jalma'!"
sois per pm, fries els troTUARA A L'EXPOSICIO DEL
regions ocupadas.
10 DEIS ESTATS UNITS
parlat llargainent sobre el bolPCISTC:
P DINFS 1 ABRICS. Preus de
meja
atta
un
desronegut
lat
REXACHS,
l
a
a
bareu la CASA
Els socialistas (le Recalingbausen
xevistne. analitzant eis seus dis
ROBLE EN COMBINACIO
Washington. S. — En el depatanscat
fi l mes núm. 18 (cant'a utt pollalot 1 al l'Hotel Pata.
(lile Os on os labeitittoll,
han celebrat una rellana aprovant
verses aspoolos.
cate Matas (le 48 horas
ad, Corts Catalanes).
d'Estat
s'afirma
virtiina
esta!.
Portaforrissa.
nene.
del
qual
ha
ENTRADES
EXPEAMO
LES
Central:
una proposicia demanant el manteadIla afirma' qua si el tsar
as tindra una declarada definitiva sola marquesa do Jura Roal, apis. /neta de la jornada 'le vuit horco,
Sucursal: Consell ile Cent.
SES DEL VUIT AL. QUINZE
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Els obrero han protestat enérgicasa amiga
m'esta la lagitimitat de l'ocupada de la
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ment pulir aquests acatniadantents no
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des de
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5'95ptes,

A dos quarts de dotze del matí d'alar
un senyor dentad. a Antoni Carabina
Carrasca que portas deu paquets al
Pohle Nou, on es trobaria amb dl.
El (‚arables la aria. i el sa l taos. . qua
debía ésser Inolt esplandid, no hi cona
paremia. El Cambies parta els paquets
al quarteret municipal. i reclama 20
pessetes per la kiwi. Ignorem si les
cobra.

>

otes

d'Esports

El glet »ralla a Tarragona
En alees ocasions ens bern ocupat
d'aquest aneutjós i lamentable afer;
a continuació reproduïm el que cas
escriu el nostre corresponsal de Tarragona; no cal insistir que per la
nostra part ens • limitem a reproduir
/es notes que cas carien, la responsabilitat de les quals es exclusivament
de Ilurs autors:
De resultes de l'Assemblea general presidida pel senyor Salva, que
aa celebrar-se per a l'eleceió del Comité Provincial, va donar-se la presidencia al Club Gimnàstic, la 5.ft:1'5:tar j a al Tarraco F. C. i cls abres
càrrecs al Sitges, Vilafranca. Reddis de Reus, Valls Deportiu i U. Esportiva Torredembarra.
El Reus Deportiu, que presentà candidatura apart i que sorti derrotat,
dirigi fuetes protestes per la seca exclusió al Comité: i aixi quedaren les
coses; cal fer constar, peró, que en
la dita Assemblca hi eren representats tots eis Clubs comarcals.
El Reus Deportiu, amb l'ajut del
Tarragona F. C.. disgustat aquest
últirn per la postergació obligada, per
no comptar amb un camp en condicions, almenys en temas dc fer-se
l'assemblea esmentada, treballaren per
seta mi. cercant les delegacions dels
Clubs petits i &manaren aova reunió
per tractar d'assumptes diversos.
Aquesta nosa Assemblea tingué 'loe
el 30 de setembre passat.
En l'esmentada Assemblea. el Gasitre de Dependents de Reus i el Santa Colonia de Queralt (desdoblament
del Reus Deportiu el primer, car
ne equip que essent federat no ha
pres mai part a cap Campionat iii tenia, naves que hagi celebrar cap pari obrant per instigació, de manaren un vot de censura contra el Sirges, treSorer del Comite, que en esscr
aprovat motiva' la dimissió del Comise, aixecant-se la sessió acto seguit.
Per als protestaras eis conversa
queleora ms i &manaren que fos allí
mateix elegit Comité nou. cosa a totes vistes antirreglamentäria, car calla fer-ne sabedora la F. C. C. F. i
ce:ni:crear expressament noca Assemblea per a tal ohjecte.
Malgrat això i davant la negativa
de la Presidencia dimissionària. van
reunir-se en un estatge ofert pel Tarragona l it C.. on en veritable "cop
d'estat" i abusant d'unes delegacions
que no els j uren donades. eiegiren nou
Comitè. la Presidencia del qual 's'atorgava al Rests Deportin i la Secretaria al Tarra g ona E. C.
En donar compte del succeit a la
Federació Catalana. aquesta, Per telefonema rehut, confirma la seva confianea al Comité legal, pregant-li que
seguís actuant rnalgrat la censura votada fins arribar, a la resolució
Aquesta solució ne -ha satisfet el
Reas Deportiu i els sells. seguidors,
Favrat motestat per telegrama a la
Federació. En aquest telegrama bi figura com a signant el Mora d'Ebre,
que en telefonema adreçat a la presidencia el desautoritza.
Es: dones. d'una part la supremaeia del Reas Deportiu nue vol mantenir no solament en el terreny esportim que li disputen i de vegades
presten el Gimnästic, el Sit g es i el
Vilafranu. binó upe vol tenir-lo en
el terreny federatim
El Tarra g ona F. C.. pur boca del
sen president, crida contra el caciquisne Ginmästic-Sitges-Vilairanea;
peres aquests no volea deixar-se governar pel Reas Deportiu. Aquesta
la veritat. neme embuto. Cal que la
Federad.", hi dual una prompte i
tnUaica solució—P. V.

Esteban València), Molina (Gimnàstic), Puig (Llevant), Costa, Cubells,
Montes (Valencia), Albadalejo (C. N.
Alacata) i Bayo (Cartagena).
Es indubtable que Marian cstä mes
entrenat que eh altres porters; que
Simarro (del Valencia) i Pagan (del
Múrcia) formarien una parcha de del
frases superior a la seleccionada, i
que a la davaniera Martínez (l'Usa:rior esquerra del Múrcia) resultaria
més positiu i eficaç que Albadalejo.
l'ere) qui mana. mana. Nosaltres lamentartem, però. una derrotada que
litigues per causa aquesta falta de
tàctica seleccionadora.
LA SELECCIO ANDALUSA
S'anuncia que per a lluitar contra
la valenciana, cls andalusos han formar l'equip scgüent:
Avilés, Ilerrninio, Sedal), Gabriel,
°carta, I g lesias. Brand, León, Kinke,
Spencer i Escobar.

DI.

a. 8ITUACIO ATMOBFERIC
A LES 7 DEL MATL (Obaervacions d'Europa,
Nord d'Arria IAtlìntIc, rebudea per telegrafla
cense fila):

s. ESTAT DEL TEIFPS A CATALUNVA, A
LES 8 DEL MATL (Obaervaciona de la Rama
Meteorolägica catalana, comunicades per telèfon):

Les baixes pressions de l'occident d'Europa constitueixen dos nuclis situats l'un al Nord d'Anglaterra i l'altre a l'Europa central Els seus efectes són
stands, amb pluges, al Nortlest d'Espanya, i Anglaterna, i t'evades a Austria. Les altes pressions sint
al Sttdoest de la Península Ibérica, produint bon
temps en aquelles regions.
La baixada de la temperatura ha estat general a
tot l'occident europea.

Cel gairebé seré a tot Catalunya, amb notable
descens de la temperatura. La mínima ha estat de 7
graus sota zero a Puigcerdà, i 6 graos sota zero al
Rae Estangento i a Sant Julià de Vilatorta.
ha gebrades a la Cerdanya, Priorat, Conca de
Tremp i Plana de Vich.
Ha nevat als ¡loes alts del Pireneu.

1

EL PARTIT ENTRE PROBABLES
POSSIBLES
A darrera hora ens assabentem que
el partit entre eis equips de probables
possibles. formats cona anunciàvem
dies eurem, se celebrara el dimecres
vinent a la tarda.
ATLETISME
REL:NIO DE RECORDSMEN
naveta de celebrar-se el partit de
primer; cquips de futbol entre el Sans
i el Barcelona al camp de Les Corto,
eis organitzadors de la reunió de records, s'han vist obligats a celebrarla al mati. a dos quarts de nou.
El programa es desenrotllarà d'acotad
el segnent programa:
Llancamint de pes. wo metres
javalina. 450 'nutres, Ban:ament
de disc , salts d'alcaria, marxa atletka, bou metres. 200 metas, Instoo
metres. Salts amb perxa. cursa d'obstacles. relleno de 4 per roo nutres.
Els atletes inscrits per prendre part
a la reunió. són:
T'ajaron. Casas. Cebrian, Granados,
Con. Pool. Pala y . Toruno, Llort. BarIle E. Granados. Llober, Alge, Pinyol,
Meléndez. García, Urrutia, Caldas,
Áleover, Roca. Sancho. Blat. Al:Mart.
Pineda, Bellmunt. L. Coll. Vinadé,
Ramos. Vallespin. Bota i Pons.
Donada liur välua es de creure (Inc
rexit respsedr a les esperances que
xit-en cls organitzadors en aquesta
reunió.

cicusme
LES 2 4 HORES DE BADALONA
Actualment els equips inscrits per
a ar 1 t1e51-,1 cursa són els segiients:
Núm. t.—Germans Nancy.
Núm. 2.—Regnier-Llorens.
Núm. 3.—Bover-Alegre.
Núm. 4.—Dupoy-Texier.
Una !roa inscripció que pot considerar-se veritablement sensacional, és
la de Marca Dupuy, una de les glbries del ciclisme francés en pista, consagrat a les millors del alón per les
seves excepcionals qualitats de sixdaysmen i da sprinter d'incomparable
estil que sisa posat al nivell dolo
mes celebrar; professi n mls europeus
i americans, i Paul Texier, un dels
millors especialistes actuals en veloCitat. per a les curses americanes;
aquesta parella &Sita la impressió d'un
equip de la millor qualitat que slagi
presentar a Barcelona.

La Música
LA MISICA A LA POBLA DE
LILLET

El moviment musical que arreu de Catalunya s'expandeix i

ACLARIMENT
Ahir, en . publicar els p onis deis
Clubs de segona categoria suspesos
en els SCUS drets per la Federació,
manguen dos errors de caixa que tetara interès en aclarir: slesmentaven
1 C. E. Calella i el F. C. Torrasorne. en roe del C. E d'Alella i el
F. • C. Tea-raso:e, de Sans, com en
realitat baria dlutver dit.

s'iatensiriert cada dia mes, va
arriba nt ja a les p ies Ilunyanes contrades j guanyant nous

L'ARBITRATGE DEL PARTIT
.A.MISTOS BARCELONA - ESPANVOL DEL ¡MA 22
Se'ns _asegura que els órganitzadors
de l'anunciar match beaefie. rs preis
.l'un dels Clubs que ha de jugar. ha
demanat la eenfermitat perqué l'ar"referee"
bitratge an t e a cauce
que Mi sigui del Cell, gi Cataluuva. a la goal cosa els dirigents de
l'altre Club han contestat fine un hi
tenien rap inconveMetn, si Iré larmutant que es vingui a reanudar en ocasió d'un match heire'fir el corma de
reclamar arbitres de ¡sea.
En virtut d'alzó. el CoHegi de Madr41 deslu,narä rindividu que ha de
venir a arbitrar.

sense ;l'entusiasme sincer
i generús de, cultura
alinaebi espiritual dels petitS
selecles que tutti falten

LA SELECCIO VALENCIANA
QUE JUGARA - CONTRA ANDALUSIA
Ditnarts, 'es formaren dues selecclon!: la A, composta pels jugadors
de mes välua de la rigió. els quals
aconscguiren després d'una forta lluita la victória per u a .o contra la
selecció B.
Vist aquest resultat. es reforçà Vequip A, substituint alguns jugadors
per altres que estan en mes forma
1 ahir tarda jugà aquest equip amb el
nern de probables. havent estat ferrotato pels possibles per 2 a D.
rafició estés rklsorientada, i crea
que els seleccionadors no compleixen
amb el sea comes.
l'equip que ens representara en l'encentre contra Andalusia es el segbent
Manga (Castelló), Torregrosa (C.
Atacara), Ventura (Ginmästie),

ukrAtustyA
e noviembre des 1923

bEit VE1 METEOROLOGIC DE

adeptes, no tan sols a les gratis
triutals, que una a una s'ineurportal a aquesta noble activital, sittO tainbe a les viles huniils i ss hl luis, fins a les quals,

seria bi9t difieil de fer arrllme mut espurna del nostre

en elles.

La Pobla le Lillet, l'agradosa
alta pirenenre, esta donan', eta
aquest sentit. un bell exemple
(itle t'ad admirar i encurta jar.

Les primores inanifestacions
musieals que hl han tingut 'loe,
er- ilin1011 a l'a y ) utteiö d'atta niirressant Pnlilal. ehoral, l'Orfeú
Esbarl eantaire. que organitza sovint audieions .públiques.

anib programes d'un depurat.
bou gust. Temps enrera, al Vendreli, N'a donar-11i 110S 1'110114S,
i 1111 2, l!Sl passat in ho l'esmentat
Orfeó va patrocina.. un intere-sSan!, coneerl; la part principa:
del quid fou confiada a la nostra exquisidn i beo coneguda
liederista Andreuit Fotatells. Fimili/teta. fit pues dies lit Suvivita. obrera Flor Comercial,
amb ci coneurs @l'una ultra
agrt,parkl pOrtll que a La Pulg a existeix, la Uniú Pobletana,
celebra, lusa testa que, per henil lun Illareal, PI punt
ettlininant de la çaSra artística
que en aquella polditeiú eS ve
des.ettrotIlatiL La emittent i cele-

brada eantatrin Riereis Plantada va portar-Id ist iseu ad, refluid. obtenint tin i . xit• clamoveis ainb el programa seleetíseint ib eatii;ons que interpreta
Uta gnif icament.
..regategem, etwa,_Felogi

3. VENTS SUPERIORS, A BARCELONA. (Sondatges de , l'atmosfera %re, a les 7 del mati):
Altitud, metrea:
Direcei6:
Velocitat merma per aegon:

250,

500,

7,

9,

)(H55), 1500, 20110,

25.111. 3000.

\ N w . w N w. w•N w . N y . w N w . NN w . Nw.
12,

7,

6,

9,

13.

OBSERVATORI METEOROLOGIG DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Horca d'observació: 7. 13 i i8 hores
Barómetre a zero i al nivel l de la mar: 761'7, 759, 7581. — Terrnómetre ser: 75, 12, 9.
Term6metre hurnit: 53, 9, 74. — Hurnitat (centessimes de saturació): 69, 65. 78. — Direcrio del vo t t; tyNav.
NV.,
— Velocitat del vela en altares per segon: 3, 4, 4. — Estat del cc': quasi ta-aat, ntivolós. —
Classe de núvols: cúmuls, cirrus-strats; alts-strats; o trats-cOmuls.
Temperatures extr mes a l'ombra
Itfaxima: 124. — Mínima: 5. — Mínima arran de terra: 40. — trriluamUtrica: 74. — Temperatura mitja: 8'7. — Precipitació aiguosa, ches de les 7 hores del dia anterior a Ido 7 hores del , litt du Inc
data: óo milimetres. — Recorregut del vent en igual temps: 154 quilimietres.

als organitzadors d'aquestes

restes, els quhls posen una doliada nota de, cultura i d'espiritnalitat en la rida de la sitapatica a ila.
AUDICIO PRIVADA DE "SOR
BEATRIU", D'ANTONI 3IARQUES
El distinga compositor An toro Marquis va donar abano d'ahit., al Cercha , del Liceu, una
audició privada d'alginis frage
ments de la sera ópera "Sor
Beatriu", el llibret de la qual
és una adaptad.; del drama del
mateix .nom de Mauriei Ma t terlink, deguda al celebrat i exquisit poeta Ventura Gassol.
Aquesta audició fou a base
de piano i en ella Id pren gueren part les senyores Plantada,
Callao i Itarentús, i els senyors
Planas, Gil Rey i Vaquer, i l'Orfía", Núria.
La nora produeeiú d'Antoni
alarqui¡ s acusa un temperament
lirio de notable interés. El dellicat drama maeterlinkia %roba
en el jove compositor catal'a un
comentador que sap expressar
amb emocití el confliele de l'obra, prenent gran volada en alguno passatges com en el duo
del primer acto i altres moments de no inenys efeete del
segon i especialment del tercer.
L'öperit aixi sentida, no permet
un judici definitiu, peda el seu

"melos", de fort caräcter senens diu que en el contrast
de misticismo i ealida passio
amorosa que s'esdeve en el drama, el . músie ha reeixit en la mes
theil expressiú d'aquest sentiment (lauree. Amb "Sor Beatr'u", Aidoni Marquis ens fa
reeondixer una regada mes, i
aquesta de manera brillanl, que
posseeix el do envejable de la
inspiraelú i de l'entusiasme ariístie. Segurament que amb el
ropalg,e orquestral la nora ópera oferirit encara uta més gran
¡Meres, i que, demés, oblindra
l'aceeptaeló que mereix pel seu
significat musical.
A U:ludid:id assistí un públie
escolla, entre el qual es veten
gran nombre d'artistes i literat s . En finalitzar aquella, l'autor
fou felieladíssim. Igualment
senyor Ventura Gassol.
'foto ele cantants. que prengueren part ei u l'audieiú varen
esser molt aplaudas, especialmetal, les parts principals.
sual,

PALAU DE LA
GENERALITAT
LA CUMISSIO PROVINCIAL
La Comissiú Provincial ha despatxat es segúents assiunpars:
Eva/sació de subbasta sollicitada per
FAjuntament de Sant Feliu de Llobregat 1.er executar obres d'enderrocament i altres complementaries per a
Itt perlItingació del careen del Torreta,
de _a dita ciutat.
Recurs d'aleada interposat per En
Ramo', Camprubi Altimiras contra l'acord de l'Ajuntament de Rocafort i
Vilumara, pel qual se'l va suspendre
del carrec de secretati d'aquelio ceseporaciä municipal.

Del Municipi
AGRAIMENT AL SENYOR
LUENGO
La Comissió de Cultura os dona per assabentada de la cornu-

nieacie de la Junta Municipal
de Primera Ensenyanea traslladant el II. D. de cessament, del
Delegat Itegi i fent constar l'agraïment de la Comissió al setuyos. Luengo per l'atenció que
envers ella ha tingut sempre.
AVIS ALS QUE VULGUIN FORMULAR RECLAMACIONS O DENUNCIES PM. SERVEI D'ESCORXADORS
Tots aquells que hagin de
formular alguna ree¡antaed o
demanda en ordre als Serveis
d'escorxadors o el seu funcionament, poden fer-ho per escrit
N . erbalment davant del regithr
i nstructor de l'expz.l ¡ ent, senyne
Ende Taylor, arni. divendres,
denla, dissabte, o be dilluns vial
nent, de 10 a 12 i de 5 st
Provennents de l' _\ Nrgoriat
junt am e ist.
TINENT D'ALCALDE QUE
ACTUA
El •tinent (l'alcalde del distriete III. senyor Par, ha ordena!
que räpittament co procedeixi a
l'apariament del carrer de la

Dipulaciú, entre els d'Urgen i
Casanova.
Axil mal eix, ultra l'artiva
campanya d'e presecuniú als venedors que adulteren artieles i
escarnolegen el pes, ha donat
serioses orees perque 125 entn_
estrielament les obligacions del e ontraete del servei
de neteja pública. per la qual
cosa ha dona! endrgiones ordres a la guitrdia urbana del
districte peequ dentineit hita
falta en el servei. Tambe han
estat corregits abusos en les
parades de colves i antotiMbils
i eastigats els infraetors de
les ordetuanees monieinals eo
que eS 114( . 1'0iN a l ' oxrPSsit'a veloeital deis tutu 1 ombbi 1 s.
LA TASCA D'EN ALTRE TINENT D'ALCALDE
El tinent d'ah abir del dis-

triete X, senyor Aren-non, ha or(tetad la stispensit5 de les obres
que es fan al carece de l'Etnia.
Propietat de la senyora Josuipa
Calvet, per realilzar- se. scgons
dictamen dels faeultatins, en

terreny destina' a Vi0 1h1.1111i0a.
El mateix senym" ha ordonal,
el I aireament, per guatee dies,
de ls fleca que el senvor
CaS11110V1IS 1 sí al enerve .10
Gastabas, '7. i lat imposat al son
amo la mulla de 25 PeSsul e s !ter
oa que mudé un 2'16 per 100
sulestimeles impròpies per al
consum.
MULTES
L'Alcaldía Isa imposat una
mulla de 50 pesseles a cada un

deis propielaris de les cases
mamerta 23 del earrer Mita i
Fonfanals. i 1:14 sil be Sara-,
gossa, per iellir brtli S PIS dipbsits d'ai g ua lo Irt primera i per
ito efectuar les minores higiianiques oritonade s la segona.
DEL PERSONAL

Es diu que alije lalealuhe, senyor
Alvarez de la Campa, s'entrevistä
amb els caps de secció i negociat.
Se suposa que l'entrevista es de-

guda a l'ata del personal que crea
uue sobra.

lte totes manen,. 110
segurar-ho. Ja saben els »estres
lectors que 'd'un temps enea a FAjuntament tot esileve un misteri.
ELS EMPLEATS MI"NICIPALS
1
'
Altir se celelträ al local de l'Esquerra de l'Eixampla l'anunciada
reunió d'obrers i empleats mutticipals.
Acordaren demanar a l'Alcaldia
que l'amortitzaciú d'un 2o per roo
del personal ele que parla amb insistencia lo Premsa, si t:. s que es fa,
com sentida, es porti a cap a mida
que hi hagi defuncions i jubilacions, i que es compleixi totalment
el reglament municipal sobre personal.
Una comissió, formada per la
Junta Directiva de l'Associació, anä
a visitar l'alcalde, per cornunicar-li
do ileon% de Easserab l ea Els comissionats =ortiren moll sa:isfets de
l'en leer I, et.

Els Teatres
TEATRE DE LA COMEDIA
La companyia catalana d'art drama: tic Claramunt-Adria, que amb
tan falaguer exit segueix actuant al
teatro de la Comedia, inaugurara
la serie d'estrenes extraordinàries
51 dia corrent, amb el nou
drama d'En "Garcilius" "La can(di de Don Joan", el decorat del qual
preparen els renomenats escenógrafo Baffle i Amigo.
L'anunciada estrena de l'afortunat autor de "Pels nostres fills"
ha despertat extraordinari i
es de creme que l'esmentada data
assenyalarä un dele majors exits
assolits en el popular teatre graciene.
T I I VO LI.—" ARCO IRIS"
Ha tornat a presentar-se la companyia Velasco amb la mateixa revista que mra fa dos auys va teuir
un exit sorollós a Eldorado. Si be
l'antinci",yen "reformada", cal convenir que la reforma no és rrh3s que
per a Ires o quatre acudas molt
dolents que hi han aiegit eis atttoro.
No Isi ha cap quailres non, exceptuant, tal vcdta, quu per
reSpecte al bou gu,t hauria de suprindr-se.
La revista, cuto en ocasió de la set-a estrena. serví perotte tut"s
act ritt s de les seres
formes. i que els actors desafinessin exactament hmal cata el dia de
l'estrena.
Els platerets, euguany, no han
pas tingut exit: Peri' l , vi l calivi,
s'entasiasmä ami, una "nertxitxat brasilera" que co una cosa
issolt reCaragolada, i que farä -ilesgracies entre els nustrrs dansarin,.
F.11 resitiP, qUe el, aplaudiments
,ltrasi tan entusiastes com el
primer dia hom din que l'euvresa
ha guanyat mohes tails pes.etes
explotant el filó de E".Arco Iris". El
seat or Velasco i tots els SOIS acunapanyants han .d'haver format un ben
pobre irsdicr do la lote ar,imt en wettre
que tela: 1 41!. -, aquesta
TEATRE CATAIA 1(0.11EA
1-li ha una forta ettriositat per conèixer la aova producciú teatral
d'En Carles rin . , yema.,
les noticies que en tenint, tracta
tema nu portat a Irt nostr, escena
amb el te .W.egtida ¡roía que li és
pro, 5.
Els assaigs permeten d'esperar
que "Vacances reíais" tindrà una interpretació excellent.

Nou - orfeó

TERRASSA
Excursió :-: Abres
noticies

Van ésser molts eis terrassencs
que es traslladaren a Sitges a fi de
presenciar les carreres que a l'A y
-tbdroms'hancelbrtduanles
Ultimes festes. La Companyia dels
organitzis
de
Catalunya
Ferrocarrils
cada dia un tren especial, .el qual
sortia de Terrassa a les quatre del
matí.
— Cada dia es veuen Inés concorreguts els actes religiosos que
-se celebren a les esglésies del Sant
Esperit i de Sant Pere, amb motín
de la Santa Missió. Diumenge passat, a les quatre de la tarda, sortí
de la parroujuial del Sant Esperit
una processó, integrada pels ceno
i nenes dels coklegis públics.
— La • 1-ella entitat coral "La
Llanterna" s'ha convertit C11 Orfeó.
Per celebrar tal solemnitat, diomeuge, dia 4 del corrent, tisugué lloc
.ibl
atien.augtrral, amin u exit
uti c eonnIcler
ben
Les calmas, escollidissimes, ¡oren interpretades amb foro justesa. sobressortint "Caneó de breçol"
i "El mestre i la vidueta".
Formen el conjunt de la massa
orfeänica un centenar de cantaires,
els quals, sota la direcció aciettçada
del inestre En Marc Ermengol, fan
esperar veritables diades de glória.
El públic, mole escollit, premiä
com calia la tasca voluntariosa deis
ardits eantaifes.
— Diumenge, en el tren de dos
quarts de tres de la tarda, arribaren a la nostra ciutat un crescut
nombre de socio del Centre Excursionista "Avant", de .1attresa.
ret acompanyats pel Grup Excursionista de hl Fraternitat Republicana, d'atigest4 ciutat, i visitaren les
esglesies de Sant Pece, Acondicionument, Escotes Industrials, i la fá,preparació i iilatura del sebrica
nyor N'Emili Badiella.
SAEREAL
Diverses noticies.
•
Degal a , las aeliv, • s gestions
de la Junta del Esport Club

Sarratenc, pogut aconseguir trobar un eamo poi dir-se
tOmint a les parels de la rifa,
en el }loe eonegut per - Solar del
Negociant"; reunint buncs conflicto/1s. Probablement la inauguratiú oficial sera per a la
propera fira que celebra la nostra vila el 8 de desembre.
— La cullita del vi aquest
atly pea considerar -e 'tomes,

aviat es prepara un hivern molt

mibk.
— Divendres al triad va cala

foc a la fäbrica de filats que En
bastiä Coderch te al veinaf de
Canya. Sortosament, pogué es
dominat amb facilitat, evitant
que les perdues fossin importantt
— Les sessions municipals tra
corren dintre una pau octaviana
cellent.- Com totes, l'ordinaria d'
questa setmana fou de primera co
vocatória; i solament foren aprova
assumptes de trämit. Per ara ca
ciutadä ha debutat de regidor
floran.
, — En Manuel Malagrida
al batlle ruco pessetes perquè f
sin repartides entre les Associa5i
benéfiques locals.
— Ha plogut quelcom al pla 1
nevat a la muntanya.
Les proximitats de Santa Mag
dalena i Puigsacau estan caten
de neu. El fred es deixa semi/

torea.
VALENCIA
Una crida per constituir un crg
'dame regional
A conseqüència de les promete=
del Directori militar de crear u
organitzaciú regional a Andalus
a Aragó i a altres indrets de la P
nínsula, es comença una acta,/
que tenia el fi de posar de /nade
les aspiracions que sentien aquell
unitats regionals. A Valencia r4
passa el mateix, sine:, que hora es.
perä confiadament o desconfiada.
ment que la qüestió es resolguei
sense cap mena de pressió. Val i
dir que aparegueren algunes iasi,
nuacions a la Prentsa; que tal eati.
tat d'història ben significativa, e5.
tatjä declaracious deplorables; peri
al capdavall on menys repercassiri
sernbla tenir el propòsit immediat
del Directori fou a Valencia. El
clar que 'emmudides le entitats va
lencianistes, i tenint l'aire de &lit
tuös tot allä que es referís a aquesta
materia, la cosa no te reo d'estrany.
Les excitacions d'una part de la
Premsa, mes insistents aquests
dies, en glossar el document dels
aragonesistes, han estat atescs per
una entitat que no ha tingut
color polític, i que sols actuava impulsada per móbils emanen-Mes. Lea
Diputacions valencianes potser preaguin la davantera després, per& fina
ara, han, servat una actitud passiva.
Ha estat la Unió Gremial la que
amb una crida molt comentada ha
tingut la iniciativa d'una reunió per
constituir un organisme de enrielen
regional que es faci escoltar a les
altes esteres del Poder i represeati
el repte valenciä.
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que mitjana, havent recollit entre els dos Sindicato de Sarreal
uus 30.000 heetolitres.
— Durant la verem6 /ti ha
hagut guatee parelles de la
guhrdia civil per vigilar que no
•
LA VISITA
es coacciones a treballadors forans que per ordre del jutjat de
DELS REIS D'ESPANTA
oo
primera instancia reeollien la
gris
brisa deis Sindicato per esser
A BARCELONA
estirada a Montblanc. Aquest
Confirmant el que s'hava dit
4
fet ha indignat en la forma que
s'ha procedit, puix degut a la aquests darrers dies, pot do- era
calma amb que s'lla vingut re- nar-se com una cosa certa que ia
tirant, pot dir-se que quedar à don Alfons donya Victòria, da o.:1
tota feta malbd, cosa que no tornada d'Italia, visitaran la traf
sete
hauria passat si s'hagues es- nostra ciutat.
Arribaran el dia 26, desemthat a Ila nostra vila i amb pere
barcant
del
creuer
'Reina
Vicsonal mes actiu.
— Es troba entre nosaltres, toria", al moli de la • Pau, at:
malalt, el distingit jore estu- secan rebuts per l'element oh. a, s
radi
diant de Farmacia i lana ama.. e ial.
S'allotjaran a l'Hotel Ritz i
En Josep Palau i Mayor, a qtfl.
desitgem un räpid restabli- és probable que don Alfons vi- 1111
' siti l'Exposició del Moble,
ment.
0./
— Fa uns dies va ésser en- te de clausura de la qual, tindrà of
tre nosaltres l'advocat En Pece iloc aquell dia.
A la nit i despres del banquet
Raticida, representant dels Sindieitts Agrícola i de Vinicultors oficial, hi 'mitra fundó de gala
en el plet que sostenen contra al Liceu, cantant-se "El barbero de Sevilla" per l'Elvira
la Fo.lortteld de la Conca.
dalgo i Stracciari.
Es probable que l'endeMi,
REUS
De les festes en projecte :-: Con- dia 27, el Rei passi revista als
sometents d'aquesta ciutat
cert : : Diverses noticies
d'altres indrets de Catalenya,
Amb assistencia de represe:nasas
essent imposada a don Altea:,
de totes les entitats recreatives i
calzarais. Premszt i Associacions de pel general Primo do Riveoa, I
medalla de Constancia, eferta
Música, ha tingut lloc una reuni6,
per aquel! institut.
per tal de tractar de l'organització
Es probable que entre atreu
festes durant els dies .21 al .23 en
visititr l'Hospital de la Creu Rohonor a Santa Cecilia.
En principi S'arorcU celebrar les ja, la Clínica de L'Aliança le
projeetades festes, constituint el obres del Palau, en consto ica
a Pedralbes.
prograilla a haSe sIC concerts público.
A la nit seguiran @liar v,atie
funcions religioses, concurs dle col.rs i sardattes, festes d'aviació i ¡ cap a Madrid.
partits de hubo!.
L'Asieciació de Concerts celebrara el sea segon colmen del preseta eses dilluns vinent, amb un festival sh 1 ea mt. en 'el qual hi prenda
l een 'Cerdee Ritch, tenor; Vera Koureelam clii. sopran; lexandre
Griefi. baba i el notal,k pianista ¡Inhales Jran Smeterling, una orquesIra de eätitera, i el concertista de
violi senyur Piedra.
Sera representada lépera cómica
en un arte "Sebastia i Sebastiana",
sota la direcció del celebrat mestre
Rodolf Groos.
OLOT
Diverses noticies
contenearen a treballar
els obrers del taller d'estantaria religiosa dels senyors Suceesors de
Sacrest, única casa que havia seguit en vaga quan va solucionar-se
la que tots els d'aquest ram sostenien des de primers de setembre.
Han estat parats unes tres s'amarles
mes que vis altres tallers.
• — La manca d'aigua rol lluvia
ha jet que gas algunes fabriques que
la tenen per força motriu hacia hagut gairebé de parar. Tant per
agur:4 cantib ruin per la gran secada que Iti ha, dc lucí ploure fort i

Clin Ni n DE CUURRA
EL PREMI PELFORT
La Cornissid Municipal de
Cultura ha nordat designar ele
rogidors senyors Banqué
.antargais pel Tribunal de concessiú del Premi Pelfoet at1
ahl11111eS de l'Escota Normal que
foren pensionats per anar a 61'
nebra.
LES ESCOLES NOCTURNE 6
La COnliStt iC) Municipal iP
Cultura, .en el desig que El
aluntnes que assisteixen a le'
eseólos nodurries pel pi'rfee"
cionament (Eobrers, paguin
trence el major profit possible
de les ensettyances que s'Id de.
non, assistint tot el temp s de
duraeid de les cl asee S. ha arar-,
dat oficiar a la Junta Local de
Reformes Soeials, solliritant
seu ajut perque s'obligu i ele
patrons a que compleixin atoh
els aprenents la jornada de
hoces. arnh el fi que els obre
nue assisteixen a les ° sana:tajes escotes pn g uin entrar-hi
puntual/aten( a les 8 de la Mil&

te/

jel
eri
si

•A'rticle seté.—Cade Infedstsri Detarà les disposiciona per al' maya-

ment d'aquest decret.
Demanant

egons "El Debate" el decret posant el sometent
spanyol sota el patronatge de la Verge "de Montse
al, es la iniciativa mes eficaç contra el separatisme
s'HA PUBLICAT EL DECRET SOBRE LA REVISIO DE CONTRACTES
D'OBRES PUBLIQUES AMB L'ESTAT
La censura a Madrid
pes d'AM ha quedat establerta la
• a eeasura militar per les conejes telefòniques. Segons aquesasposaaa, els corresponsals, abans
aegir el text dels despatxos ban de tmetre les quartilles a la
sura.
aguce disposicia s'ha pres perla c. cura pugui saber l'origen
les n . ticies censurables que es
iquir a qualsevol diari.

I decet sobre les obres
púb iclues al Marroc
Dc. tt relattu a les obres MiMarroc diu aixi:
s
proa ea del cap del Govern,
del Director/ militar, i d'acord
arra,:a., vine a decretar el set
article primer.—S'autoritza el Goper bestreure en aquest i sucs exercicis a S. A. R. el Jalifa
a zona del protectorat espanyol al
roe. 1.ns a la quar.titat de ;4 mide pessetes destinades a les
es palaaques següents:
Carrete r a de Pont Bustega a Al. . Segar, 1_582, 000 pessetes.
De Tea:an a Vad-Lau, 2.400.000 pes

Dz Ce ...ea a la frontera internacio3290.000 pessetes.
D: raso de Telatza d'Angliera a
¿ti P07.1 Bustega amb la d'Akäzar
40a • 000 pessetes.
at la ie Bel-Abda a la de Tupe:- Dar Jan: d'Arcila, 800,000
”urac. :(5 general de carreteres, 3
"crotar7i:s.—Enllaç de Ceuta amb
adtjaneant un ferrocarril de
zara, normal europea, 25.500,000
a:reacia de la de Nador-Tistua Tafersit, segon tros uns al
pessetes.
.7 !ros, 3.300.000 pessetes.
: fix i mòbil, 3 milions de
ia• ,adräuliques, conducció d'aleaejament de Tetuan. 1.700000
alacció d'aigües de Larraix,
:nteriors del port dz Larraix,
too pessetes.
- , -ultura.—Larraix: Camp d'exreacia, i Estada pecuària, pes425flo0.
tan: Estació d'Agricultura 1 pea, ../o.ocio pessetes.
enta—Sanejament i abelliment de
rada rrincipa/ de Tetuan. 200,000
tes.
. 0 7 - Ce".0!15della. — Edifkis per
sanitäeies i escales. dispens. eones de Correas i Te' , es del Maghzem i resl' 'au del Jalifa, 2 mi•75.
intervencia civil i mipcssetes.
!10,000 pessetes.
, - . 0on de pessetes.
a .—Els avenços autoMe anterior es rea. que sigui,/ necessaris
7t de les obres a que
-a sent Decret. i no po: nazi milions de pescae
.xercici.
a —S'autoritza el Go• _via proposta de l'Alt
',neixi o substitueixi
a a circumstäncies
.:,una de les obres cs,ade
el primer article.
tick
— S'autoritza l'Alt
issar
:ame. previa proposta de
Dele. •, de Fonent. nomeni el
CC -necessari per realitzar
•
2viat •
e.studis que manquen fer
hans esmentades, havent pz,e1- eis sous a l'esmentat perante, arree a les partides que
raer a estndis en Earticle
er. •
altres despenes ezni
a l• - Hdes cansignades per a
Cita.
• en el a ressupest de la
aqueat s'acaba amb el
abano esmentarles.
• a...—Les obres de porte,
rtada d'aigües i saneel mitjançant subliasta
ala en la Gaceta da
dad; Oficial de la zona.
de material iix i
Per
rrocarrils es jara tilatat
•:, públic anunciat igualaltres, obres podran realitzar-se

tatuada o per adminisaració. seao msellin les circumstäncies,
ti a utaritzat
Com:ssari per
a r les resolucions que en cada

'l'alai mes canveaients.
sisé.--rd crèdit que confiarah anides primer i s agon sigui
ri Ger a l'avenç en exces, es
a erara ampliada de la subhasta
',lata a! Jalifa per d'amar el désu pr essupast. Figer"
en
° link del Capitol 5is. del Mid 'F.stat, en la Secció 13: Aca Ir
pressupost general
ases de l'Estat, i tindrä, eran
tb vene:6,

.

•

caräcter de rein-

"El Debate" i el patronat
de la Verge de Montserrat
als sometents
El diari inadrileny "El Debate" din el seguent:
"Concedim gran imporläncia
a la elesignaeid de la Maro de
Den le Montserrat per a patrona del somelent espanyol.
En la seva aparent modestia,
el decret que estableix el patronal de la N'ergo Catalana,
potser es una de les iniriatives
de Clavera més positivament patriòtiques i Inés eficaçment anti-separa' idee.
El sentit patriòtic s'alimenta
dc ideals i d'afectes comuns:
contribuir a crear-los, sobre la
base do les tradieions i en especial de les tradicions religtoses, que són les mes arrelades
al cor del nostre poble, és laborar per rengrandiment d'Espanya,
L'esprit religiös va fondre
les diverses nadonalitals;
nyoles en la magnifica unitat
&la Reis Calülies.perg' g no perque la unilat estigni reaiitiada
des de fa segles, ha gleixat,
religió dactilar per justifiear-la.
Ningú que visiti el temple del
el p ixarä de sentir-se forlamen/ impressionat davant
Tharnenalge que reten tots els

potdes de raca hispana, personifieada en la s-eva bandera, a la
Ver gel espanyola per anfonomäsia, a la qual invomfen tolo
aquello que parlen la Ilentrua
peninsular, oto aquest i en l'altre hemisferi.
No fa pas un any que desfilaren pel sepulcre de Sant hidra, , a g raria de fotos les regiones
espanyoles, de Catalun ya, da
Galiria. do les Bascongades. eta
Valimcia, de Navarra, de Castella.
Tarnba el set/limen,/ relig.iíts
va establir entre ello estreto
vincles ele solidaritat moral i
patriótica.
Si el sometent espanyol arriba a gi sser el (me desfija el
nora 1 Primo die Rivra dia vindrä
en qua un ffirrnAs neta d'afirmaeiö nacional lin g ui per sublim escenari els rolla imponentes d'aquelles muntanyes on
té el ser' tron la Morenetri, rhomenatge deis sometents de totes
les regions d'Espanya a l'exeetea Patrona de Catalunya, havent-se errat un nou mol in d'aproximad '', espiritual entre els
espanyols•"

REUNID DEL DIRECTOR'
A les sis es reuní el Dieeetnel,
presidint el contraalmirall Magaz.
Despal varen afers de I rämit.

Disposicions de la "Gaceta"
Reial (1.:ciet disposant (me en casos d'al/senda o d'oblig: lt substi.
lució de funcians del cap del Gavern, les que a aquest correspangain
les exercirä el int:S antic dels generalo que formen el Director/ militar, i que el general al qual refereix l'anide anterior presti el carresponda jurament, actuant da notari major del regne l'actual cap del
Govern.
Un abre disposant que en totes
les obres de caràcter públic contrae.
tades amb dret a revisa's de praas
per qualsevol concepte, s'entengui
reservada a favor de l'Estat o dititat especial contractant, la facial
tat (le rescissia del contracte sense
dret a la aidennittzaciú per 1 -art
del contractista, ja sigui per les
olores que hagi de continuar la sena administrada), ja slagi d'adjudicar per contracte, sempre que en
aquestes no es reconegui dret de revisa:.
Reial ordre autoritzant el ministre d'Estat per anticipar en aquest
i successius exercicis al Jalifa de la
zona de protectorat al alarroc fins
a la suma de 54 milions de pessetes
amb destinada a les obres públiques que s'estnenten.
Una abra reduint a ao centines
per con quilos els drets de l'aranzel vigent que assenyala per al usoriese que s'importi amb destinada,
a Ea:in/enla j ó humana i a la ramaderia, fina a la quantitat total de
Ito,o00
Una altra autoritzant la celebració de les oposicions convocades
per proveir places d'advocat ,le l'Estat, i que els exercicis comcucin en
la deis en qua estaven anunciats.
Una abra autoritzant la celebrada, en la forma - en que estaven
anunciades, (le les oposicions per a
Eiagral'en el cos per:cial de compta
bilitat i en el cos auxiliar, i que els
exercicia comiendo el primer de geiler les del cos pericial, i en acabar
aquestes les del cos auxiliar.
Un altre disposant que els tribunals de Dret que hagin d'entendre
en tots els judicis pendents de revisió per 110U jurat ca constitueixin

amb magistrats diferents dels que
acordaren la revisi ó . del judici.
Acial ordre de Finances declarant obligatori, a partir del mes actual, cl portar els llibres registres
per coneixer els ingressos profesa
sionals per a la contribució sobre
les toilitats de la riquesa mobiliäria als advocat enginyera, arquitectes, agents de canvi i borsa, i
corredors oficials de comerç.
Una altea acceptant l'oferta formulada per la societat anónima La
Maquinista Terrestre i Marítima,
domiciliada a Barcelona, per al subministre de 513 locomotores Tender,
sollicitades per la Companyia del
ferrocarril da Salamanca a la frontera portuguesa.
Una altra prorrogant fins el primer da gener de 1924 les autaritzaclon; concedides ele els articles se- ,
gon i quart de l'anomenada llei de
subsistències de l'it de novembre
de 19/6.
Una altra aprovant el projecte de
modificada de les aliniacions del
carrer més Alt de Sant Pere, secció
tercera de la Granvia Lavetana, de
la reforma interior de Barcelona.
ELS OPOSITORS A CA'rEDRES

Una Cornissiö d'opositora a
eätedres ha visitat aviii els ge-

nerals del Directori, per a sol-licitar que siguin represes les
oposicions a càtedres, suspeses,
i que es ramilin els expedients
de les vacants ocorregudes
abans de primer d'octubre.
LA REa'ISIO DELS CONTRACTES AMB L'ESTAT
. El Decret que avui publica la "Gaceta" sobre la revisa') de contraetes amb l'Estat, diu ami en la seva
part dispositiva:
"A proposta del cap del Govern,
president de! Directori Militar, i
d'acord amb aquest, vine ea decretar el següent:
Article primer. — En totes les
obres de caräcter públic, qualsevulla
qua sigui el departament ministerial a que estigia!, afectades, contractades a la data d'aquesta disposició, amb dret a revisió de preus
per qualsevol concepte, s'entendrà
reservada a favor de l'Estta o entitat oficial contractant la facultat de
rescisió del contracto establert en
l'article 46 del plec de condicions
generals del dia 13 de mare (le
I 903, per a la contractacia, ja sigui
que les obres hagin de continuar per
administrada, ja que s'hagin d'adjudicar novament per contracte,
sempre que en aquesta no es ree0negui el dret de revisa'r.
Article segon.—L'administració
adoptarä, en el mes breu termini
possible, les disposicions necessäries per a /a rescisia dels contraetes ami) dret a revisió de preus, a
menys que els contractistes respectius dintre del termini d'un mes renunciinexpressament al seu dret.
Anide tercer.—Per excepciú podrä no aplicar-so el disposat en Earticle anterior per aquelles obres que
així convingui fer-ho pels als biteressoa de Earlministració, per llurs
especials condicions i estat dels treballa, previa proposta de la "Jefatura" del servei a que correspongui
l'acord amb l'altor/11M pel Consell
(l'Obres pabliques ea pie en les n Ine
depenguin del Ministeri de Foment,
i pel Centre Consultiu corresponent
per als alunes Ministerio, i sempre
que el contractista accepti les condicions que a conseqüencia de tal
informada) es deterrnini per fixar el
preu de les successives. Passat el
termini de sis mesos, a comptar
des de la publicació daquest Decret, no es podrä fer ús d'aquesta
f a e ulta t excepcional.
Article quart. — Es deroguen els
laca/1s decreta dels dies 23 i 27 de
juliol de tara, la part del diatat del
(tia 6 de mare de tata en cl que els
dos anteriors es declaren vigents, i
totes les disposicions que s'oposite al
que ordena el present, restant tratesitariament nuodificat Earticle 46 del
vigent plec. de condicions generals
de too3 en el sentit que l'Administració pot exectuar per si o be per
note contracte, una pan de les olores
contractades i segregat riel mateix
plec de condicions l'article adicional que el primer deis esmentats
Reials decrets va agregar al capitol
c in q ue.
Anide cinque. — Els contractes
actuahnent on vigor acollits als loenifets dels Reials decrets de 23 i
2 7 de julio' de 1918 i 6 de luan;
de 1919 sense l'a y er fet ÚS del de revisió de preus podran optar, en el
termini de dos mesos des la publicada d'aquest Decret, entre la
continuació de les obres o la derog ada de les disposicions esmentades en l'article anterior o exercitar
Ilur dret com en elles es recomas.
Article sise.—Si dintre les limitadons de l'anide 55 del plec (le
condicions generals (le l9o3 l'Administració considera convenida concedir prrroga del tennini d'execticia (l'una obra si conserva el dret
de revisiú d epreus per qualsevol
concepte, sois saaorgarà Ecsmentacontractista al (lit dret en cl que

manqui cxecutar.

l'excedència

Ha demanat l'excedència el remetari general de la Direcció general
de Seguretat, senyor Eugeni Montero i Reguera.

Subministre de locomotores
La "Gaceta" publica un reial decret concedint el subministre de sis
locomotores Tender, destinades a la
linia de Salamanca a la frontera de
Portugal, la S. A. La Maquinista
Terrestre i Marítima, de Barcelona.
El preu assenyalat és de 1 405 pessetes per quilogram de locomotora j
peces de recanvi.
El pes de cada locomotora és de
48, 000 quilograms i el de les peces
de recanvi de 22,590.
ENTERRAMENT DEL SENYOR
MILLAN ASTRAY

A les onze se celebrä l'enterrament dal senyor Josep Millan
Astray. Presidien els generals
Luqui i Marina i els nebots del
difunt.
A lacte hi concorregueren represenlarions do totes les classes oficials í militara, política i
molla ofieials del Terç.
LES FESTES A HONOR DELS
HEROIS DE CAVITE I CUBA

Arribada dels reis
El senyor Maura tramet l'adhesió
El marquès de Comilles glossa amb entusiasme les glories de la marina de guerra

espanyola
Cartagena. — Es reis han arribat a
les deu del mata Amb els reis venien
el president del Directora l'ambaixador
dels Estats Units, el capità general de
l'Armada, general Lapuente, i alres
personalitats.
Han estatrebuts per nombroses comissions, caps i oficials de l'exercit,
autoritats, cte.
El palde aplaudí la comitiva en passar pels carrers.
El president de 'a coMssió del monument, marques dlltamira, ha rebut
una Iletra del senyor Antoni Mauna
excusant la seca assistència, pera fent
constar "que hi es d'esperit amb cordial reverencia patriótica davant el record de la legió ga oriosa sacrificada
pel bé de la pàtria".
F.1 marques de Comillas també ha
enviat una carta dient e Sento malt
que el meu estat de salut m'impideixi
tenir e1 gust d'assistir a 'a inaugurada,
del monument, pera delego l'agent
la Transatlantica, senyor Bosch, can
no vull que la Companyia que miconono presidint-la no tingui representada, en la cerimania sciemne a la que
m'assaco de tot cor, retent tribut d'admirada a les glóries de la nostra marina de guerra, que les considero com a
prapies. essent el mea./ mes patriota
mellel el comparCr-les sempre".
COMUNICACIONS DE LA FEDERACIO SINDICAL INTERNA-

CIONAL
A la reunid celebrada per la
Uni g5 General de Trehalinglors
es tractà de diverses comnirarions ere la Federació SindiInternadonal.

Una parla de la eonvenibria
destablir una muda extraorelinäria per a ter front a eles urgents afondan?, ,lo la Internaeional. Una altea dentaria informes sobre el elPs p rol lsi enont da
rorganitariö d'Espanym Una altra comunica l'oree den la prüxinta reunid del Comite Director a Amsterdam. Una altre soltiri t a novas publieacrans i dorulmont s. Una all re döna compte d'haver-se ohert una suscripeid internarional a favor dele
ol g rers japonesos vIctintes dels
terratrèmols.
S'aeordä aire l'ex-diputat se_
nyor Largo Caballero assisteixi
a la sessiö que celebrarä a Amsterdam el Corni l-e Director.

La tributació
de les professions liberals
La "Gaceta" publica una Reial
ordre disposant el següent:
Primer. — Des del primer
d'aquest mes es declara obligaInri per als advocats, metges,
enginyers, arquiteles, agents de
eanNI i barsa i corredora oficials (lo comere, compresos a
repigraf E del número 2 de la
tarifa primera de rart Mito quart
de la Ilei reguladora de la contribució sobre t'Uníais de la riquesa mibiliäria, rúa dels Ilibres-regislre a que es refereix
Partido 20 del dit text i amb
les formalitats Ileterminarbs
per cada professió en eils models establerls pels reials decreto d'aquest ministeri de 23
de julio!, 1-1 i 31 d'agost, 7 de
set,./nbro ¡ 28 (l'octubre m'axial
passat i publicats a la "Gace,
ta" els dies 3 I de juncia, 1 9 il'agost. 2 1 15 de setembre i 28
d'oet ab re.

En els esmentats registres
es falb constar pele eontribuents interessats els ingresaos que cada dia linguae o hagin tingut per l'exercici de illur
professita, eurant que figurin
tates . els detalla requerits pela
modela respeetius i essent d'alta eonveniencia per a la major
farilitat i exactitud en les liquidacions rorresponents consignar les operacions <loes a cap
des de l comencamen de l'acual
excreici pennömie.
Els notaria que no exerceixin
abra professiú que la pròpia de

Bar notaka,' etan extleptIlits
de portar Ilibre-registre
gréssos per estar especialment
regulada Ilur forma de tributacid en virtud del paràgraf segon del citar artiele 20 i Reial
decret do 7 _do novembre de
1922. Els que, ultra de la professió notarial es dediquin a alguna altra de les compresas en
l'esmentat, eptgraf E de la tarifa primera, estan obligats a
portar els llibres-registre que
corresponguin a les altres professions que exerceixin.
Segon. — Dintre el mes actual ells contribuents de referència auhran de presentar Iturs
!libres enquadernats i folials a
l'Administració de Contribucions de la provincia de Mur residencia, per a la legalització
en forma rog,lantenthria.
El partit de futbol
"Celta"-"Madrid F. C."
Al camp de la Ciutat Linial slea
jugat aquesta tarda el partit entre el
Celta de Vigo i el Madrid F. C.
Els equips s'alinearen en la segiient
forma:
Celta. — Isidro, Hermida, Juanito,
Queralt, Torres, Bienvenido Roigant,
Geranio, Correa. Pcio i Pitaba.
Madrid. — Martínez, Escolar, Quesada, Calleja, Caballero, Mejía, Mufa/garra Valderrama, Monjardin, Félix
Pérez ¡ De Campo.
Arbitra En Contreras.
• Va guanyar el Madrid per 3 a 2.
FAs gals del Cela els feren Martínez
i Escolar. Els del Madrid, Monjardin,
Pérez i aVIderrama.

A SEVILLA. ELS DIUMENGES
TANCARAN LES TAVERNES
Sevilla. — SIca reunit la Junta local
ele Reformes Socia l s per tractar de
l'aplicada de la 1/ei del descaso dominical a les tavernes.
Acordaren que des de diumenge vinent tanquin totes.

LES LAMNIES IfUNICIPALS DE
SEVILLA
Sevilla. — Avui ha arribat a aquesta
capital el banquer catalä senynr Vidal,
representant del consorci honrad que
concerta l' -'juntament d'aquesta capital un emprestit de deu milic/ns de pessetes.
El senyor Vidal ha estat portador
d'un xec de das miliins de pessetes que
ha Ilimat a l'alcalde, recol int lämiacs
del Municipi per l'esmentada quantitat.

oRomick itermilk
AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTA DE CAUSES
A la ~oh% te •oera ha comparegut Ignasi Abad Villalva,
acusat d'homicidi en la persona del seu nebot Josep Ilernandez Abad, després d'unes discussions timb el gerniä d'aquest
últim, Jascint. El fiscal va demanar per l'Ignaei Abad disset
anys, quatre mesos i un dia de
rechistó temporal i cine mil
pessetes als hereus de la wietima.
La defensa va sostindre que
el processat estaba en estat
d'embriaguesa i que el dispar
de l'arma es va produir en el
moment en que es Iluilava per
agafar aquella. Va qualificar el
fet d'homicidi per imprudencia
i va d'emanar per al seu pairocinat quatre mesos i un dia
d'arrest major.
ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Nord i Llotja. — Acumulació. Rafel Pancensas contra t'anees° Ltzarraga i allres.
Sala primera. — Lleyda. —
Major quantia. 51orle g t Castillo
contra Isidre Doudis.
Sala segona- — Sur. — Pobressa. Maria Montserrat DiasPons contra l'Advocat de l'Estat.
Sala segona. — Universitat.
— Mejor quantia. Societat Fortuny germans contra Josep
Bono.

Gran companyla de sama-

Telefon 3500 A.
Avui , divendres , tarda , a les
cinc, la famosa comedia d'En
Frederic Soler,
LES JOIES DE LA ROSER
1- Maques a 1 i a 0'65 pessetes.
Nit, butaques a 2 pessetes, el
magnifie espectacle en 5 actes
i lo quadros, d'En Santiago
Ilusiñol,
L'auca del senyor Esteve
decorat deis mestres Yilumara,
Alarma i Junyent. Magnifica interprelació , triomf d'aquesta
companyia. — Dernä, tarda, a
vous populars,
L'AUCA DEL SENYOR ESTEVE
Nit, estrena de la comedia en
tres actea. it'En Ca ries Soldevila,
VACANCES REIALS
1 el sanee! d'En II/taifa - d.
EL PINTOR DE MIRACLES
Diunienge, a dos guiarte de quatre, la més interessant de les
rIr g d'En Fil cli i 'fon
L'infant que no sap son nom
preu papulae.—A daa quarts tI n2

reorganització deis serveis púSIS, Vacances relats i Don Pau
blics, exposant-li el segiient:
Don Pau deis
Primer. Consignar un cop dels consells.—Nit,
d'En Nallniitjana, i
més el principi mantingut pels consells,
Vacances relais. -- Es despatxa
nostres organisrnes, que tot empleat que estigui al servei de a Compladuria.
l'Estat ha de sentir la satisfac- e44+1444~4414444+6.44
ciö interna del que es veu respectat i amparat en el seu dret.
Gran Teatre Espanyol
Segon. Per la raa de l'anterior calvero, no es forrnarä defiBANTPERE - BERGES
nit ivament plantilla del personal
/
Mil, divendres, tarda, a tes cine.
inserir als serveis de radminisbilne3 INS pesseta
Entrada
1
traciö central fins després tl'haPER TRES PESSETES
ver-se organilzat els serveis
Per darr .. ra cegada
provincials 1 fixades les plantiAntes primer, segon, tercer I quart
de Don Juan Tenorio
lles del personal neeessari.
erolax,.1-lae sN N II' EltE
Tercer. Un cap ordenats me.
Camele deis Tenorios
tädicament i agrupats els serNit, a les Selle ESTRENA del veristrakatlic", ell
table vodevlieles . Q. s.t,
veis es determinaran i classificaran en ordinaria o perrita_
EL RARO DE LA RABASSADA
tienta i en extraordinaris o temporals.
Denle, dissabte. tarda, a dos quarts
(le eme,
Quart. En aquesta fixacid
ES LLOGA UN PIS
del personal necessari per l'eI
xereiment do cada un dels serLA SENYORETA MAMA
veis permanents i en la forma. I
' Nit;
PER TRES PESSETES
cid de les plantilles definitives
ealdrä tenir en compte l'espeEL BARO DE LA RABASSADA
cialitat dell treball i la competencia dels empleats inscrita als Ne4.44.6.404.0444.444+44.
mí-del:vos.

quivocació i es doni la satisfacció
desuda a les repetides manifestacions
del Tribunal de Comptes del Regne.

tari, Baixas.

Gran Teatre del Liceu

Teatre Català Romea

Cinque.—Supressió entre els diversos departaments ministerials de tota agregada que no respongui a la
realització d'un scrvei d'excepcional
importancia i de caràcter temporal.
Sise.—Legislar clarament i breu
sobre la incompatibilitat de destim
la simultaneitat d'havers.
Setè.—Decretar la incompatibilitat
d'ocupar llocs a Madrid mentre no
slagi servit a províncies durant un
periode neblina de sis anys.
Vuitè.—La nona Ilei definira clarament cada remuneració, gratificació i classes d'havers que podran
ésser compatibles amb el sou.
Novè, — Per a que desaparegui l'e-

rat moll de Sara Bertran , Consigna-

444+•••••••••••••••44444.

PER EVITAR L'AGLOMERACIO
ALS TRAMVIES

dels serveis públics
1:1 Consell Superior de les
Canihres de Comere ha dirigit
un informe al Directori 'sobre la

Vaixells entrats
Vapor francés "Claudegallus", de
Bona, al-1lb fosfat. Amarrat moll de
Muralla. Consignatari, Casaseca i
Suari.
Vapor espanyol "Santiago Le •
bez'', d'Avilés, amb carbó. Amarrat
mol] de Ponent Nord. Consignatari, Argimón.
Vapor anglas "Calderón", de Vigo, amb cärrega general. Amarrat
moll de Sant Bertran. Consignatari,
Mac Andrew.
Vapor espanyol "Rey Jaime II",
de Palma, amb cärrega general i 152
passatgers. ..:marrat moll de les
Drassanes. Consignatari, Companyia
Transmediterrfieia.
Vapor espanyol "Bellver", de
Palma, amb porcs. Amarrat moll de
Ponent Est. Consignatari, Companyia Transmediterränia.
Vapor espanyol "Canalejas", de
Valencia, amb càrrega general i 215
passatgers. Amarrat mol] d'Espanya
NE. Consignatari, Companyia
Trae smediterränia.
Vapor ;tala 'Bellenden", de
Trieste, arta) cärrega general. Amar-

-TEATRES.-

DESGRACIA
Marida. — En la lada fereea de Marida a Sevilla un tren mixte agaiä un
autobús que passava, resulant marta
dos viatgers i molts ferits greus.

Sobre la reorganització

MOVIMENT !d'AM

Els Espectacles
Tempisrada dhivern 1923-21.
Compan y ia d'òpera de prirnissitia° cartello.—Continua obert
¿'abonament a la Comptaduria
del teatro (m'u!, de Sant Pan,
núm. 1 bis, entresol, de deu a
una, de dos )girarla de quatre
a set i de dos quarts de deu a
onze de la ntt.

Avui ha començat a regir les dispneicions de l'alcalde per evitar l'aglomerare, als tramvies.
Con/ que mancara material s lita produit una gran confusió, originant-se
malts incidents.
La falta de paralleles a determinats
loes on l'afluencia de pare és gran
ha donat llac a qua es formessin llar.
gues elles. Per aquesta causa s'ala per(hit molt temps en l'ocupada dels vehieles, ocasionant-se el coasegüent retard.
Han estar detinguts per contravenir
tes ordres de l'autoritat uns vint viatgers.
El governador farà gestions prop del
director de la Companyia de Tramvies
perque s'intensifiqui el servei.

garlé p:ir.
Doto oralijórøoaEfi. ,
ban 1 lesiona.
Sala segona. — Sabadell.
Dos orals per &flete contra
l'honestitat i furt,
Sala tercera. — Un
oral per robatori i un ideident
per injúries.
Sala quarta. —Tres orate per
contraban, furt i usurpació da
funcions.

44....444.444444.4.44.84
TEATRE COMIC
~limada (Mime de 1023-24
Companyla &maltea
ROJAS -CAPARO
divendres, ni:, a un quart de

tiou, gran esdeventinent tonina
La Joginna rimo, a en un arte.
EL lomo udell

II. Estrena en aquest teatro del
írranaigts drama 141 tres teles, de
l'Inunorlal -Pitarra", traduccló 50
Jostlllmn ciervo.
BATALLA OIL REINAS
Magnillea prementartd, decoras especial.—In”aote, dues obres: Botana do reinas t Lo quo no muero.
Vluntenge al Mili gran SeSSIA
boza: Bastón contra Albortah.

TEATRE NOU
la, opereta I revistes de
PEP VIÑAS
1 Avui. divendres, tarda,
EL BARQUILLERO
CHATEAU MARCAUX
—i—
EL ILUSO CAÑIZARES
Nil, debut del colossal tenor
Gayetä Pefialver, que cantara l'obra
Los mosqueteros del rey
Dissabte, reaparició de
Emili Nendren

.«•••••••••••••~»....
TEATRE NOVETATS
C1RC EQUISTRE

Gran companym internacional amehalles, eqtlestre. entre& 1 mnsi•
cal. Director. Mr. V
Gallees.
Avue, dIvendree. no hl ha tunold.
Demä, clissabte, tarda, a dos Quarts
de cinc, matinee especial. I nit, a
les deu. Exit (te teta la companYta,

ovaciona ate grana arustes
saitaaors, Miss Elulia, roternsta:
Time Sanays,

celebres llperchistes";

Miss Ventura, amb els seus gossos
savia enstrastrats; Trio Apronto.,
¡Mes senyoretes I un home; CavaIler Fibra, imitador original: Trio
Morandl, arfa/11C saltadors; C.
Chriatiensen, campl6 de mama a
pen; Trio Osnolos, trampon amenea; Thee Esas (Son), troupe japonesa: Nasas 1 Gerome, dtvertIdissima parca do clownS; Silva 1
Ninchl, augustes ele soiree. DinInenge, tarda t ¡U, extraoratziaries runeion.s. Es despatxa a

Comprad/fria.
..re4+41144+66.444+444444.>
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TEATRE TIVOLI
Companyia de revistes I
grane espadades
VELASCO

Avui, divendres, nit, 1 dissab.
te i diumenge, tarda i nit:
arommommomar.nn•n••.~11.

AHCI IRIS
Gran Teatre del Bosc
- —
Empresa SIndloat Musloal de
Catalunya
Dernä, dissabte, 10 de novembre,
ti les den en punt..representació
extraordinäria de la famosa sarsuela en tres actes, del mestre
(lag
LA TEMPESTAD
[er les senyores Idel I Lastra,
'laxes Chomon, Torrijos 1 ais
p itee. 32 professurs d'orquestm.
Nodrit cor.

11.,I3•374T.e'essa,

444,44.eve&**Y ffl"-e; wtemit

ro a oaatimm,

,

me.

.otlekla

lepes* l'es-

to ., raen aea 1111n1n01
Imante cbiu,
entft P, Blisioatoat
Diumerige,. au, estrena de Den

C0141'011' de tomädlei -

che

Santa Isabel de Ceres

»uf; dleendree, Leg mese
del neme, 11 »riada; *Mayal 'es. V,

Avui, divendres, tarda, , a les
cine, matinée popular

fina a non avis.
'L'Empresa

mor, per Marx Plekl'Ord; Ll'om.
Ara AM ver% per Charles REY; De
turmentatat VJ Iterado «Me
AMA". D'omento, nit: La mullag
del tare., 111 1 Mulera Jornada: LA

GUANDO NIE LA MUJER

Teatre Barcelona
Temporada de Tardor
Gran companyia de comèdia
ALBA -

BONAFE

AvUL divendres, tarda. a un
quart de sis, la xamosa
comedia en tres actes, de
Paso i Abati,

e

popular, estrena a Barcelona ¡ de la
comedia en tres actes dels
senyors Paradas i Giménez,
a les

deu ,

Illehémo, per /darla Jacobuu.

LA COPA DEL OLVIDO

41+1144444441414111604114444.11441

de gran èxit al Teatro do
la Comedia, de Madrid.

....4.04444444+11.6.44+0.444
C ! \I M

ES—

EL GRAN TACAA0

Nil, a un quart d'onze, es-sde la comedia en tres
!
actes, de Guillem Hernändez Mir,

Cerio Catalanas, en al U*
Talaran Mi
Avul, diles sesslons, a les quatre
(le la tarda I a un quart cle deu
sie la nit.
Eilt eatraordlnarl de la

Bartek.—Crepusele. Aurora. Densa
de l'Os.
cAr y l 'Watt Al pala del Lotes.
leohnanyi.--Caprlet.
Liest.
Ilapsadia 15 (Rakdezi
!t 'arena.
Piano sTEINWAY
Dimecres Alarma cha 14, »don
gran conatrt d'inauguracht amb la
cooperaele
Vemlnent 5101011rel/Isla
•ERNARDI CALVEZ
InvItacions com (le costum
NOTA.—Durant la present gran
setmana de conce to co concedeix
un descompte esperial en los vendes que CO realitzln. SollIelleu
tietalls.

—

en la cual figuren Roser

ALeonis. Maria Lacalle. Franecese anllego i Marian azores, Avui, divendres, tarda,
a les cinc, la joia musical
en tres acies, del mestre
Barbieri.
I
.4
• El barberillo del Avapiils
A
1 Nit, a les deu, el graciús
X sainet en un arte, de García
"
A Alvarez i Mujica Seca, múA
A sica del mestre Alonso,
A
A

2

LA REMOLINO

Nit, a les

c444.4.44.44.44444+44444444
, Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Viohèmia

‚So-ui, dice/idees. tarda I nit, extraordinaris program e s. Les pel/lcules ea/p iques Torera s'embolica 1
El decezas dominica!: el entallas ,,z
111in El liante blau, I,.1 calebre arIlota /apenes Baile ilayakawa; y . a
Jornada (te In grandiosa pellicula 1
El tren número 24; represa (le la >
Set anys de ma- .•
i. (nvoim ia peiula
rm
nd.
la so,
a
n per alax Li
pormenor. nit. estrella ,..e la pe111- ..E
cilla eviraOrdinarla La Sahúme, per
1\strena de la palmilla Maria Jacnbini.

ee...«..+04+414~44.444.
411.44.4.4~~1444~

deu, segona re-

Palace

presentació de la sarsuela
! en dos actes i dos quadros.
A
6 d'Antoni Paso, música del
A mestre Guerrero, La luz de
Bengala. Decorat de Bulbei la i Girbal i J. M. Iglesias.
Vestuari de la casa Paquita.

Cine

PARC 11E MONTJUICII
Dinmenge. dia 11. tarda

sa

Ad

ORAN FESTIVAL POPULAR

A les cine, conceri per la

lifrom

Banda Municipal
: : dirigida pel mestre

Fui-Nudi SläiuN

a
Grignon
PUTXINEL.LIS
:: Traca xina, amb pluja
L rdote de

Concerts nit

- -

MENJAHS A LA CATA
r.e.PAlt LERIA, 6-VIDR1Ettl
Telefon 1378 A.

de »guineo

S44lt ItuIi

FSPORT-;

me

.3

tsOL
---

CAIIIPIONAT DE

CATALUNYA
Diumenge, a les tres de la tarda,
GABADELL-ESPANYOL
Sabadell.)
BARCELONA - U. E. DE SANS
íCamp Barcelona
AIARTINENC - EUROPA
iCamp Martinenc
BADALONA-ATLETIC
(CII/11p Badalona)

TERRASSA-AVENÇ
(Camp Terrassa)
JUPITER-GRACIA

.444444444444444444444 .~.

(Canip

)

FOCS JAPONESOS
ElevacI6 de globus
aerostátics imitant Zepelins

e/

PIAMOS

ENTRADA UNA PESSETA

11.0.11.04411444

o

A LA FOTOGRAPIA
Revela de plagues I pelalcules i
1 tot treball te (aburatorl. be re•
met al cap de
APIOIONATI

6 HORES
Casa

CABELLOS

uit

AMB MARC DE FERRO

de

R.MAR1STANY

I
(4,

Casa fundada el 1870

Cluareix la Tos, EirOnA - i46 sariv n !soinodaqny
Pals, Ofec, Constipats, etc., etc.
El preparat d'efectes mes lápida i segurs ) el més
cconémic. Venda: Farmäc:a Poch, Princesa, 38, 1 a
Can Se g alà, Rambla de les Flors. j4
,

loromotormilli

DE URDES CREUADES

Sublim marta

Carrer de Canta Ame, 4.

(Prop de la Rambla)

—

Diana-Argentina

Al. COMPTAT
RLASSOS i LLOGUER

di

1678G5C2rdiunud.18

es,

Excelsior
Aviii, divendres, cinquena jorrada de El tren número 24;

e

ph

Pitjor que una sogra; El Ilapis
roig; Camama, campló; Descans

e

dominical, Curses celebradas a

Sitges.

pl

PROGRAMES EELECTES

mil! divendres larda 1 Tal, projecela

de les pe/Bruto s extraordneineo
Contra la hiel humana; El Gneis
blau, 11 01 Mebre artista Enana
Seu
s p ilayalias.a. 1 la 1,111 n 11053
Set anya de mala
I ellieuta cimlea
art, per Max Linder.
Acial, estrena de la rolo' -II pePicula de 15.(100 matees, Els misSeria de Parlt.

a

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

KURSA'AL

TEMPLE DE LA

CINEMATOGRAFIA

.4,

A
OROUESTRINA SUaE.— SALO I , E REUNIO DF. FAMILIES5 DISTINGIDES
a,
..4, A' II, divondres. solerte praarama. Exil serenas de la superba produce/a
segons
• "Metro" Eugenia Grandet (ese/nolva), Interessant assumple arara/aleeminent;
/a calebre obra de l'immortal Bonerat de Balzae, sublim erearid deis
art tetes Rodolfo Val e idill0 1 la ideal estrella Anee Terry: la divertida cinta
Descans dominical, de molla bromar gran toll de la Recelosa 1 sentimental
4. (T'asedia El mes valent del poble, magistrahnent Interpreiada per 13 ingent,a
artista Larf lianfon. i les Actualitate Oeurnont
NOTA —Aral, divendreo, I (lema, dissabte, de sis a vell. PS. dan:duran letlaques numerada per a la Sessia espeeta/ de 1.5•(( ,, ls- do la titula (le diumenge.
't Dilluns vinent, g.randlas roaevenitnert: La Sin Ventura (exelusiva, segons la
celebre 110vella de l'insigne 1 coneont ;11110/5 -El Caballero Audaz"

e

4.9•44•.9

material

Aviti, divendre g , Curses side-

PER A

l'Autbdrom de Sitges; La
mestressa rural; La linla de la
mort; El tren número 24; PItjor
que una sogra.

cara a

ne

compost exclusivament amb amiant i ciment

Pa

(

Plagues de 49 x49 cm., colors e,r rii ciar i roiz.
( XapeE ondulades Canaleta de 120 x 75, 185 x 114 i 250 x 114

COBER r

cm.

ES

PER A

Cinema Princesa

«r2:4.....»...44414•94444+444:4 044.6.6.4.6.444444.444**4
anISTOCP.ATiC

EXPÓSICIO INTERNACIONAL
DEL MOBLE

Grandiós èxit del
Jazz-band VILA

p

Dlumenge, a la rdt, mereció del
programa, estrenant-se entre altres pelileutes l'exelusiva Gaumont
Oh, la cultura flojea!, creada de
Mellara Talinadge
NOTA.—Per a la fundó especial
(le dluntenge ca despatxen local'.
tato nurnerades a taquilla, d'onze
a IM3 1 de cinc a eet.

en venda des
de 69 (bulbos
pa pi, peu del
tra m vta. Po.
den visitar-se
thEllt enges de
lo a I
Correr de Pes
re lv, número 556

GRAN SALO DE MODA

▪ Demà. dissabte, tarda. La
Montería. — Nit, La luz de
4
r>
• ¡Bengala.
-e
..1(

ms hIglénlo de

Barcelona

INAVCORACIO
DE LA TEMPORADA
CONCERTS
GRAN SETMANA
Avul, divendree, e de novembre,
dos guares de ola
(529 switch»
Presentarle del larector ArtIstle
JAMA DARANYI
Programa •
PRIMERA l'ART
fuga en Re.
Bacla—retudt
P
Haydn.—Andante amb variacions.
Beethoven.—Sonata op. 31, n. 2.
SEGONA PART
BOIMMano.--1.4 nult.—ElevalJon.
Pour
Debueer.—La Calherlral Englutle.
@lustral.
TERCERA PART

A
•

El asid

35, PASSEIG PE GRACIA, 35

i

2

'

FILL DE PAUL IZABAL

COL ISEUM

A

sarsuela
de JOAN VILA

niveRsos

CONCERTS::
1444440444444.4441•0444444
•
SALA EOLIAN

SELECCIO EVPIINE
1. Actualitate Gaumont; 11. Corrup-

Saló Catalunya

it les 'taqüillee'dal Teatre

or
dlIan Tenerlo, obra de Timm,
tal poeta espanyol En Josep
Zorrilla.

tela* politiquee, drama de l'Oest,
GRAN CINEMA DE td0D11
per Pene PeMbrolie: 111. El
Oto
Retales setteta
del anead, drama de la "UniverEL PAN NUESTRO
Avul, dIvendres, moda selecta. Extt
A
sal", eteaeld (le Ses gue Hayakawa:
4.
grandlas de gitana° brinco:. caen...
IV. Intermedt musical per l'orquestunee, pe) gran atleta alaelste.
A Demà, dissable. larda.
tra, formada per 23 proressors I
et
arenes emoclonants: La ver3e da
EL GRAN TACAÑO
(11riglda
Rel medre senyar Josep
la neu, I r r 011a Mar: Ele perilla de
A ..
(armellas La comedia
A, :\ tt.
fer-se rin, gran; llana. Denle,
dramatice del Programa Noria El
EL PAN HIJESI7R0
una gran exeinstva: Problema reque pot una Mla, per Enid Bennett.
volt, per Orlas, Lean', 1 Gallego,
i
a riure: lelnarta. presoloacla (le
PREUS, Motosos teta ele Impostor.
re44,4444.44444.4444.4444o •
l'intrepid Mbertini en la sensac10witaca de platea o anonal
pekienta
Juli
Pcpaue.
411444.4444-344+4+4+11•0444-EJ"
flteatre
amb
eiltraida.
a
pul
Preus coreases.
Letrada general. . .
2
1
•
X
ELDORADO
-..-•+0.444494.44.41.044.41.11.
Lee llotpes, de duatre a das entra.
das , a rió de DIJES pta. venerada.

Gran companyia de

ger, al .partil
de Una, deis' ' 4«avui: diNiOadras,

-aa-

'

kla;

REVeSTIMENTS 4: Xapes "B" de 120 x 120, 120 x 190 i 120 x 250 centímetres.

TUBERIA per a baleados d raigua, de diferails diàmetres

Telefon 1371 A.
divendres. programa PItraordinari. La grandiosa atraeciii Pitjor que una sogra, interpretada pel popular artista Max
I.inder; La líala de la mort,
teressant film dearnätic, creacif)
de l'eminent actor Frank Mayo;
La filia del raval, grandiós drama interpretat pei la xamosa
artista Elote Ferguson, del sep r,,grama Ajuria; Fatty

DIPOSITS

ate.

it
Sí

per a aigua, rifare* cabudes

1

Uralita, S. A
Oficines centrals :

•

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

Plaça A. lesz, 15, Telefons 1644 A i 848

BAR. ELONA

A

BrIaMisGrarig.420

PET1TS ANUNCIS CLASSIFICATS
OFERTES DE TREBALL
ta• " P"'"
"a
CAIXISTA ea
" ' nen
els '
anuncis,
es necasita. Focriure a LA PLI BLICITAT
. , 11. TT.

p, per a caltes de mostees, lin•
FtiSTE
rno d'Arfar, P. 3 nece o sIta. Esrriure a LA PUBLIC/TAT, 13. T.
inecanagraf, que tIngui
AUXILIAR bona Betra, d'una dIvult
PosS. P5 r.eresslta. Eserine a LA PUBLIGITAT, 15. T.

DESITGEM

jiYulibs cel°TerIrsr;edl°areoanPetgeuSdat
la verl.la. a la plaea, a comIssla, de
1,
o ". granosos, exrenent vermut 1 Aun, .• oe marea. Intit11 que us presenten
1 emdr agnestes conclIcions, donan(
t e rma re/crearles. Passeig de la buena,
L'illier0 17, prIncipaL prtmer. Itarcetrma.
fallen per treballar en fabrica

NOIES iooulnes. S. Euoebl, 30, S. G.

es neressiten per rentar 1 poNOIES sar eliquetes a les ampolles.
mi/truques en 10110. Presenteu-se, amb
teferenetes. divag ares, (Te 01111 a Wat,
al raen,
Clarls, 119, ',ataos.

COMISSIONISTES:

fallen
n cOrrre:
a o

er a Informes comerCORREDOR petals, que lineal conel•
antritt' de curia. es necessIta. Escriure
a LA PUBLICITAT, B. T.

plissid, erre conegulti el ram de canotraerla. EIIMC Granadas. 49, seoan, priIaera. de dolao a una del divendres.

DO NIX 1,"fst`te,,r.
CITAT, R. T.

apre'torze
aanys.
APREfnIENT Crea al9al lzi ca r a trebal/
lacte. Canucla. 41, b011al.

ruecanOgrata ene dOM11(1 lea.
TACIU1-. nan
me ea neees yol
I el flaa,
3a. Escrlure a LA PUBLICITAT, B. T.
de D'anees I iltera•
tara, per a IL eons a
nereealta. Esmera
c LA PUBLICITAT, B. T.

PROFESSORA

POMIPM olirmtic. es

co necesslta. Eseriu"
a LA PURLICIAT, 11. T.

mA IN I DERA,

per ter /armes, es neresslta
DONA er)are a LA 1 . 1:13LICITAT, 11. T.

cu INE 9. . A
ST. II. T.

cumbrera, fa neresatte.
E.criare a LA PLBLICI-

per tot, es necesslta. Esii
MINYONA criare a LA PLBLICITAT,

Jr. T.
CAMBRERA in.
PUBLICITAT, /t. T.

eitElsecar.esreneir
ia
i.

A Per a lo:, es necesslta.
miNvrm
• `,•••4.... E-Ser:tire: LA PUBLICIt'AT, B. 7.

taller de planos,
APRENENT onanyant
r" a de seguida, es
i,ort,5:la. 'al-lo, 41. tirarla,
qu e sani ga casIr breOPERARIA gares
I faixa, es necea.
ta. Clarts, 15, de sis a volt de la all.
H

lo

Eitall pentInaaora,

neceasee.atta. Betge, 1 714, a.,

rvuNyuNA 1,11r, Per servir u/tarima.
.1 0 1' 1,' , 1 5 s, Dlairosnea';,"4?,'911. s.prellnel!.siLja

moDisTA rala. p um faririna. /bpu•
1

hOIINYO IN
75 kT, B . T.

tu«, aso, aegon.

A

pi
lotes nAecegn
L
taLju
Esi:
(rrW
ra r t a

c A m BREQA d'uns 135 anys, es necessita. Eseriure a LA
PUBLICITAT, B. T.
er a tOt necesslta. E.mrjICIyoN• A Pcentre
a LA PUB L

T T , It T. A

CUINERA, LA

nrecteBsiolitcaiT.Evr
sertupre
T.
dependenta, catala•

SENYORETA na, de I Q a 20 anys,
Falta per a la %etnia al detall. Dirigir
ofertes per escrit, dormid amplies referencia. a "El Louvre", Ronda de Sant
l'ere, numero 18.

CAMBRERA PEs"crlure
eu " . a'51.A MILI-

NOIS pr-ju2v irO P17 1. ffla ' n""qu'n. VirtL APRENENT sr:‘'gtrZi.stai,c2ri;

—
aaderelt. Escrinre a LA
CUINFR 9 PUBLICITAT,
TENEDORBd.97sde
B. T.
"'be".Eserture
" a
5 :ferelx.

CORREDOR

BuGAD

1 A 1 5 I aLICI 15.1T. II. T.
mercerla novetats
s'ofereix ,
per a senyora, soll 1
SERRALLER Scriure a LA P U, -.
couilosia,
neressita. Eserlure a LA
IILICITAT, It. T.
PUBLICITAT, Id T.
Ti. torirm.s. s,ore_
que
ste
Igul
r,
d'ene!
es A JUSTADORS I c iten. Escrlure
aire a LA
. 1 -1 1 1 ,, iti„, 11.51, jr.
ne cessita. Escrifu
PUBLIcITAT, 11. T.

MOSSO

(ITNT, B. 1.

r nrixedor del negoel de neuMy - mr.°111es es neeessita. laacrlure a
1A PI 1(1.1(71T.T, B. T.
m'innato per a carrosAPRENENTS Serles. s neeessiten.
Eserinre a 1.A PUBLICITAT, II, T.
pr serratier tingul practica en
POI 5 s del ram. es neressIta. Escriure a LA
UBLICITAT, 11. T.

nEsT u. ter pressupostos

eTe

cRi r11

( PIAT, 11. T.

de 33 a 43 anys, es rieressilen. Escriure a LA
BU-

AJUDANT de

a dues Bares
""r 'Eserlure
dP 1"n".
s'ofereix.
a LA
COMPTABLE Pdetrarles, es necesII III.ICITAT, D. T.
,ata. Esetiure a LA PUBLICITAT. to. T. :
, , pRAcpc ,
Iota mena de maquide 20 a 30 anys, ne›?feretx.
Escrlur
e
M1NYONA cessda. ESeriure a LA .
I
T
PUBLICITAT, It. T.
PD) die ., 1 17ains ,,usT'aNfTeroulx.TEscrlure a
d'Impresos, a comls!o4. es necesslta. EspALErp A decorador , s'oferelx. Escriare a I A 131.11.1CITAT, /t. T.
/..1 111 centre a LA PL'ITLICITAT,
1 I: T.
ersaneaceLsAsItar.LEBst_criclui:

cil

CORREDOR

CAMBRERA,

DEMANDESDETREBALL

de catnIseria, es floresAPRENENT olla. Escrlure a LA PULLIC/TAT, 11. T.

A unuciTAT.
UXILIAR

de magatzern, d'uns anys.
Ire",'; ella, Escriure a 1..1
T.
I UBLIEITAT,

e corredor d'una 16 anys ,
AlUDANT'
e
es ner ssita. Escriure a
1.5 PI IILICITAT, It. T.
per al Nord, a comis•
slea
neceas:te, del
eam brodals 1 confeeclons, que 1.011Ple ,C Partirle 1 eliden. 11111111 senSP bones
teferimeles. Es donara bona comisaba
Eserlure a LA PUBLICITAT, número J.

"'"an"g"-'E sedreln 2re0

22 a LA"ferelL
CAMBRERA
Eseriure
UBL1P
(

In. T.

MINYONA

de

" aa""
" ere'.
'' Ea.
erlure
LA.PUBLICITAT,

1"res qUehäpqra
CORRECTOR "''noorrrar

s'eferels.

MAINADERAEscriure
" 10 "Y'.
a I.A PUBLI-

(.11 AT, b, T.

.1011E

sabent 1Vnees, anales,
enuddahnlint.
1,:crifire a LA PUBLICITAT, Q.
Illoranoctralla.

ralala I caserna. EserInre, donan( reteranda 1 fent condicione, a LA PUBLI•
per a rara d ;Tare
e
de 17
s'oferelx.
UTA'', Manero e.
MODISTES dneauf n s ffles, es/dona
4051133 porteria per a rnatrintont de
n
neEserlure
1.A PUM:Iissu edat, m'ab 1111a de (Duda anyie.
ressIlen. Eserlure LA PUBLICITAT, 11. T.
C(1'AT, B. T.
la per embalo d'Aragó. amb luan 15ano
R lannasta - electricista,
1:,förmes. Rae, Sant areola, 31
, leer, ene.
DnD que visir' leudes de opERA a•• peactle irestallarions
•
companala, apta per
coRRE %Fax etneviiires, 30 sa (le
d'obres, que litigia bolis Biformes, es
SENYORA
per en g as-5
mamar., einnar i
aer 1 treballs de mate sa. In ti, clientela rasa. EaneressIta. Escrinter LA PUBLIcITAT, 7,
NOIE S rat 'en,. neeemsden. Escriu-• clier,tela
s'esteren: Ese.: LA P1 1 111.1CITAT, II. T.
crin,. a 1..5 PrIll.ICITAT, Limero 5.
re a LA PUBLICITAT, D. T.
NeressItem corredor
dneettilisgrara 1 D'anees, de 21
NIn , leelelelsta, es neeraalta.
selle que Ungid a la lilaila
NiEcA us, Eseriure a LA PUBUCl•
TA
es
(Pos, s'ofertas. Escriure a
atores
bona
clientela
(Fono rins (l'oliva,
. FADRINES (Mus, os, prer.
nere6V1en*
pr.a.
PUBLICITAT, II. T.
1 AT, B. T.
lailtll tense nquestes einultelons 14nics
Elerencles. Son I (rma sspa, pirtaio•eaa
tot eS neers ta. Es.
4
a tot, d'una 22 anys,
carril a Coll-Illaneti, 20. Hospitalet
30 anys, trolaireix. EsMINYOW% ctlue a LA PUBLICI- MINYONA per
CUINERA de
p S a ((resalta. Ereeriure a
del Llobregat. Garantida la reserva ea.
catire a LA PUBLICITAT.
lit D. T.
_
•
LA PUTTLICITAT, 14 T.
de no convenir.
It. T.

AIODISTA

'en"'

``OLIS A"1""r".

Ir

CUINERA

PLIBLICITAT, 11. T.
So
MOSSOS ,rftear
a„arita, aany1(..sA, sp•aurila irzeiclai,TAET
s : 1 acttlyra,:Ts. 'citIforic.lien. zacriure a LA PUB

Irr

T.
catan, desesperal, re,
A AIDA mi rerraller d'obres avetnat. JOYE de IllO s SO o altea Coca
TI! a 1..1 • 13 5 B1./CITAT. titiritero
s'oferelY. Escotare a LA
II 111.0.IT.1T, TE 'I'.

.

DEpENDEKT de venda de comes-

1%
Pi des, saifereix. ES.
(Tiene a I A PUBLICITAT, 11. T. •

CUINERA re
inter'
" . PUBLIEIT1', T
a 1.A.
DEFEADENT

pull(lor de formes per a
raleat, s'orne:1x. Earriure
akil.9PI A•11 1\11.11TAT, R. T.

15A

VDCIWAIMIT del ram de UbreD EPENDENTa

H .BLICITAT, It. T.

25 any g, ,*,,r.
IILICITAT, II. T.

rla a Penaras, de
: n . Escritire a 1..1 PU-

per al reparta:naif. s'ofes'Ofereix. Escrinee a LA
COTXER ,e1x. Eachure a I N Pli
tal.. PEBLIEITAT, D. T.
'
111.1CITAT, It, T.
me , s'oterelx. Eserturn a DEF, EN721ENT g venda
comesttbles
AMB
(1% t,, PUBLICITAT, It , T.
I I ullramarns de
23 :27 aspo. saderelxen. tiscriwe a LA
1 UlUciTAT, 1;. 'f,
AUXILIARS rnow:/ a " ').1 ¡.aft a,icecani
n¡nn y . aailerel y en. Eserl'u°riel>da Lar P‘UlisLIC/TAT, B. T.
AUXILIAR13.meranömr'
> 9rterelarture
. Esc 18e"Y''
a LA
PUDLICITAT,

"Li"1"T•

APRENENT

BOTIGUERA de
EsetT/iurnen'LAS.°PrrBeLir:
11111, II. 1.

P RACT I C ‘.'eurie);)712„
..oiurf:nan

FOTOGRAF,
13.

CAIXA

en
di

de

.
s .Lorerel.11 olillirl
er

Ny

VENDES
Da
Mallorca, 123, Inte,
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