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l'AM I ESPANYA La crisi Streseman núm. 2
LA SITUACIÓ IYALEMANYA

Des del nostre lloc d'espectadors de la política espanyola
a de remarcar la importància del viatge que a Itidia realitza
Anfós XIII, acompanyat del president del Directori militar
'lustre únic de l'Estat espanyol.

omes
passar els tals per la secció telegràfica
es ranger, per
oprendre que Europa es troba en una hora greu de la seva
i que els problemes internacionals acumulats per la
era i la post-guerra entren novament en un període agut. El
p de Baviera, amb la pu j ada de Ludendorf al poder, no sols
nstitueix l'explosió del moviment dretista a Alemanya, sinó
en'ot significar un repte a França, puix que és ben coneguda
pi;ió de Ludendorf i deis seus seguidors respecte a la pau de
lles i als convenis posteriors aMb la República francesa,
reneral amb els aliats.
Es possible que l'adveniment de Ludendorf obligui a cadasCels antics aliats, i fins a altres Estats que durant la gran
a van ésser neutrals, a definir-se i a prendre posició en el
aler europeu. La forma escalonada amb que es produeixen els
eveniments d'Alemanya fa sospitar que existeix, tant a Mucom a Baviera, un pla degudament combinat i llargament
itat. La successió dels fets sensacionals potser respon al
g d'anar veient l'actitud que a cada cop prenen les potencies
es. I així, després de moure un peu i de tenir per segur que
Iposa en terreny ferm, es mou l'altre peu una mica més enPer compte d'un cop general al Reich hi ha, de moment, un
p limitat a Baviera. Es que es vol veure, abans d'anar més
davant, quina actitud prendran els Governs de l'Entesa?
Definida, però no del tot, l'actitud francesa i l'actitud anea, queda per definir l'actitud italiana. En certes qüestions
nolini ha pres una actitud que a Fraile a s'ha interpretat
avorablement, i a l tres vegades s'ha conduït d'una manera
e ha plagut als francesos. Sembla que Roma está més prop,
lomäticament, de Londres que de París. Però hi ha hagut
el Govern de Roma el desig de no aparèixer com a simple sai't del Govern de Londres.
L'esclat del moviment de Baviera contribuirá probablement
zreciptar l'explosió dels fets i la definid(' de les actituds. I
aquesta hora en qué, sota les amenaces i les pors, sembla
.stituir-se una nova combinad(' diplomàtica, el cap de l'Estat
nvol visita el cap de l'Estat italià;
I
'
•' '
"
Pren encara una ranjor significad e: viatge a soma ues
s de les raraules que el general Primo -Je Ribera ha pronun. resentment amb OCaSiÓ d'un homeeatgs. al coronel italià
C, que ha intervingut en els treballs de salvament del catirast`Espanya". Dau el president del D' ,.ectori militar que porcs . ,ltar simbòlica squesta intervenc:5 d'in militar itnlia en
saivament d'un cuirassat que duu un tal nom. I després, sen-

2ap ambigüetat diplomàtica, parlà explícitament d'aliança.
Estem davant d'un canvi d'orientació en la po lítica interional espanyola? O més que d'un canvi d'orientació, es traede l'exteriorització d'un corrent que ja fa temps imperava
les esferes influeets de l'Estat espanyol?
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LXPOSICIO F. VAYREDA
A vEL CAMARIN"
nostres pintora no desdiuen.
no Es l'un és l'altre que obliga
rpresa i a l'admiració. Aquesta
t-ij
ició d'En Vayreda, la primera
e-,t important que se celebra
e és una magnifica realitat
ve a enrobustir d'una manera
aiiissima la fe en els alto desde l'art nacional.
rastra pintura moderna, capeert la compresa en les dues
s generacions, marca indiscuiit la zona mes sensibilitzadinire els confins de l'anima caa. Cap altre tros lleva amb tant -egularitat i de proin cona
est. Cada any tenim el goig de
ir ay 'ii fruit o altre en el qual la
d, la terra ha estat cndolcida
fumada per empelts fets amb
11 01, extraordinari. Enguany En
eda ens ofereix un d'aquets
tan delicats. Ell, la brasca,
de temps inquietadora. eixida
:•oca °latina que s'alimentâ
les intuicions genials del vell
(da, veritable iniciador del paimodern a Catalunya, avui cas
els fruits de l'arbre familiar
ta ! ; amb una ciencia extrema,
,i quits per la saba extrerno-orienAix6 és una prova tnes que la
)re a pintura inarxa amb l'hora
Si
OC _pa. La sensibilitat occidental
ssada o qui sap si transitóriaexhausta per les provatures
per
ola Post impressionisme, fa temps
re busca en l'art els diversos conis, nous elements de renovació.
1.
n egre, art primitiu dels pobles
rica, art asiàtic... Avui els
n.s van per aquí. Qui sap cap
E 1 gir aran després. Es possible que
• e tots aquests estímuls, que per
vtet s no són sitió afrodisíacs morra, tani 5 . hagin obrat la seca int ia racional, hom torni a la ter. 5 are i la Grecia antiga i la fec
Itälia del Renaixement siguin
'Is Piradores preferirles.
história de l'art és plena da'5 marrades tan suggestives.
rer sovint, en aquests camina perfloreen obres d'un encía

ale. Eu Vayreda d'avui n'és

un cas tiple. En la majoria d'aquestes teles ha interpretat el paisatge
gras i hurnit de la seca terra, segons
una Un/nula en la qual es combina
el nennt realistic racial—relement
burnä—amb el sintetisrne decoratiu
dels orientals. Per això en conjunt
donen la sensació d'una agudesa tan
subtil que tots els elements del paisatge 5 . 11i converteixen en coses deliciosament fràgils, que captiven
mes lid valor expresiu que els ha
assignat l'artista dintre la composició que no pas per la veritat objectiva que contenen.
En raplicació d'aquesta fórmula
tan curiosa, i tan finament moderna, En Vayreda ha obtingut resultats admirables, com en "L'horta",
"Els presseguers", "Maig", que per
les dimensions, per la fugaç emoció,
per la simplicitat, i sobretot per la
seca meravellosa agilitat, són veri"Hai-Kais". Molt interessant per la gama de vcrds en menor,
tu obligat per la tendre lluminositat
del cel. és la tela titulada "Les pomeres", en la qual el pintor hi ha
dedicat una atenciO preferent.
"Post de la riera" és d'una nitidesa
prodigiosa, igual que "Can MArt",
una de les teles mes equilibrades, en
la qual l'autor ha portat la seca
manera fins les darreres conseqüències. Els estudio tots són resolts
amb aquella agilitat que anotävem
mes amunt, especialment el número
26, fora de catàleg. Del que porta
per tito' "L'hcstal de l'Arengarla"
hem tingut ocasió de veure'n una
tela de majors dimensions. que per
al nostre gust es una de les obres
mis fortes i més distingides que
coneixem d'aquest pintor.
Aquesta exposició representa una
passa endavant en l'obra d'En Vayreda. No obstant, no creient que la
fOrmula que juga avui sigui la seva
definitiva. Tenim la seguretat que
encara ens reserva alineo agradables
sorpreses. Si no fos abrí, sempre
quedarien aquestes obres d'ara cofia
mes subtil i mes delicadament enginyosa de la pintura cam'aluna.
talana

C. C.

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CEN.
SUBA MILITAR

"Significa principalment el triomf de l'anti-marxisme"

Sl; te-e d'Estat ha; I
I verös fracassa,
ler i Ledendorf
detingets z

La arlmillacil de la Magoaal des de la carretera
de Sarria iillS al palia
La Junta municipal de vocals
ässociats (de dobles vocals associats, donat l'origen deis actuals regidors) ha aprovat
dictamen que, si no hi concorreguessin determinades circumstancies, hauria estat, evidentment, motiu d'escancio!, sobre tot per part deis contribuents, de la classe precisament representadat i lebnice
nunial litat social representada

(Del riostrar enviot espese' sal
xada el seu desig de clarifi- cosa més plena de pintores.;
BERLIN, novembre.
ó.
que de malicia i de peral. Era
El gabinet Stresemann ha caci
Una altiva causa, la més im- un comunisme de culo de cate
presentat la dimissió. Es la segona vegada que ho fa, en el portarle es la situació interior i de caseaeräbies, amb pensacurs de la ieva curtissima vida de l'Imperi. Les dues causes des, truco, venda de Cuna i de
felicitat. De vegades, Ziegner i ea l'actual Junta municipal de
ministerial. L'explicada de la que beta enumerat anteriorcrisi és ara. exactament ¡guau ment, les trobem en les darre- els seus mies resultaven un dobles vocal s associats, alres
crisis
alemanyes.
Avui
en
xic comprometedors, perqui: per menys—repetim—en el seu erique la de la vegada anterior.
S'ha romput la gran coalició de trobem una d'inédita. En stets- a dir les coses claros, no hi ha gen.
partits
centrals
te:
que
l
e
la
conscom un enl de café. Pere tot
El dictamen a qué ene rete-.
partits centrals, sobre els quals
pg egat era un detall ornamen- rim es 01 relatiu a la urbanitel ministeri s'aguantava. Els titulen la gran coalició, si tingueren
una
unitat
de
visió
quede
tal
i
sumptuari
que
feia
molt.
zació de la Gran Via Diagonal,
socialistes-moderats, la social
des de la carretera de Sarrià
democràcia, que en diem, ha es tractä de desposieir per la gnig en aquesta Alemanya
recaptat la seva llibertat d'aes força el gabinet Social-comu- lida i sense plomes. Malgrat tot, fins al palau reial a Pedralbes,
ció, i el gabinet, mancant-li el nista de Saxenia que era pre- els eomunistes han estat des- per un total de 5,702.21945
seu pilar mes fort, s'ha enea- sidit pel bohemi Tiegner, no posseits. Una concentraei6 mi- pessetes.
han pas conservat la mateixa litar feta senas soroll en els
Ja saben els nostres lleillat.
Aquest fet no es deu pas a unanimitat, quan s'ha tractat punts estratègics de Sascenia, dora les circumstàncies en que
fou aprovat aquest dictamen en
una sola causa, certament, si- de prendre una actitud davant acompanyada, a concentrada
ne a moltes. La primera es la dels reaccionaris de Baeiera. feta, d'un oltimätum a Ziegner, l'anterior Ajuntament, cli dia
situació monetäria. La situació Les opinions es dividiren. Les ha estat prou per fer nil cop que els regidors d'Acció Catamonetaria es una cosa que ma- forces de la coalició de color d'Estat. Ziegner se n'ha hagut lana es reintegraven a les tasques consistorials i en un meta en flor i es menja de viu en conservador consideraren que d'anar i han pres el govern els
viu l'Alemanya d'avui. Qui la situació de Baviera no jus- social- demòcrates, presidits per ment que eren absents del saposició
agressiva.
tificava
una
Fellisch
i
posats
sota
la
direcle de sessions, reclamats per la
se'n ressent, abans que ningú,
de la puja del dólar, es el Mi- En canvi, els socialistes, consi- ció del comissari d'Estat Hein- multitud, Després han pogut
nisteri. Quan el titilar puja, al derant que la politice general ze. Per fer això, la gran coali- seguir el curo de la sollicitud
canceller baixa. No hi ha pas de von Kahr es contrària a la rió s'ha mantingut dreta com d'exempcid de subhasta,
muda desfavorablement per la
cap llei tan física, ni tan exac- classe obrera i als principia del un cid.
En canvi, les possibilitats, Cornissió provincial.
ta, cono aquesta. El dòlar valia "marxismos" i a més a més,
Do l'Ajuntarnent destituït ob
avui, dissabte, 350 miliars. Una atemptatäria a la unitat de l'Es- mes reate que imaginàries, d'upesseta quasi cinquanta miliars. tat — i abre ho han fonamentat na guerra civil amb tetes les dia primer d'octubre se n'han dit
Als aparadors de les botigues amb una nota que descriu ella de la hei, l'estat de separarle) multes coses, parlant de la sehi ha preus de bilions. Aques- preparatius de guerra civil que real en que es troba Baviera i va afició a invertir els cabals
ta correspondencia l'haurem de es fan a Bavierat nota que ha la seva posició sistemillicament de la ciutat en ernpreses no infranquejar amb dos cents mi- publicat el servei de premsa deit contrària a tot el que preve de dispensables. Ara mateix hi ha
partit social -demòcrata — de- Berlin, el perill constant quo hagut ocasió de tornar-ho a
lions. No fa riure?
La segona causa de la erial, manaven que es prengues da- per a bu unitat do Mutile, to- sentir amb motiu de la definies la situació internacional, ca- vant de Munic una artitud pa- tes aquestes coses sóm consi- tiva rescissió del conveni fet
da dia més obscura, mes lenta ral-lela a la dels reaccionaris derades pele partits conserva- arnb els banquers per a la muó, com a nicipalització de len aigües,
I exasperadora. No es veu bri baveresos. No havent arribat a dore de la concentraci
de Ilum enlloc. Si se'n veu al- l'acord, la crisi era inevitable. inviolables i sagrades. Tindria amb la qual cosa no es feia més
que resoldre amb beneficis un
De manera que la crisi, en res d'estrany, després d'això,
gun entre setmana, M. Poincare, en el seu discurs dominical, realitat, VIsa produida Munid que un dia en llevar-nos ens problema cabdal de la ciutat.
Dones, be (i no creiem que
té cura d'apagar-lo. L'alemany, A Baviera, socialment, estan en trobéssim amb una restauraeld
ben entès, no deenina mai res, ple feixisme, en ple "anti-mar- general de ! l'almena° de Gotha, la censura ens privi de consperò hi ha som un depig gene- xismus". Ven Kah'e ltedica les amb un cop de timó a l'extrema tatar aquest fet; el primer acto
ral de clarificació. Lis politice vint-i-quatre hores del dia a dreta, amb una denuncia per important del nou Ajuntament,
no ha perdut encara el seu vell abatre l'obra de Marx. Von Kahn part d'Alemanya del Tractat? amb el reforç del nous vocals
costura de tractar les coses fi- es un reaccionad perales, per- No solament no tindria res d'es- associats, presidits per un allosòficament i d'una manera que és prudent i enärgic. Per trany, sin?) que es va a. això i calde de reial ordre, posat per
abstracta. Hi ha un formiguer altra part, hi ha, com a factor a res mes que aixe. Les cir- donar un eaire mes sever a la
d'idees—o, millor dit, de sen- gens despreciable, la concen- cumstàncies politiqueo i sooials vida municipal, el primer acto
sacions—perb el grau de fosque- tració militar dita de Coburg, segueixen un camf, a dins del important ha estat ratificar un
dat da impressionador. El que població do la frontera bävero- qual tot esté a punt per al gran acord d'aquell Ajuntament tan
bescantat, d'una utilitat tan
es troba a faltar aquí, sobretot, taringia, concentracie que es, cop reaccionare
sien aquelles idees eg ares, netes, segons dels socialistes,
Des del punt de vista perio- disctuible com es l'esmerear
simples, inflexibles que /si ha el primer pas per a la invasió distic, aquesta erisi demostra
en la politice anglesa. El pnble de Turingia i de l'Alemanya palpablement que Berlín, en el
alemany, sembla disposat per a central i per anar a la guerra moment actual de la crisi aletot, per a la catàstrofe o per a eixil. Aquesta guerra civil s'amanya, no As mes que un cenla dictadura, pece no sap .ben cabarà, segons els baveresos, tre receptor. Vinieres, el molud on el porten. La social-de- arnb la conquesta de Berlin i vitnent i la iniciativa és a la
LA PLANETA DEIS DOMES
mocräcia, partit que represen- amb l'expulsió dels marxistes, periferia. Es per aquesta ra6
L'home, fet i fet. és un infatigable
ta essencialment la flotänria, sernites j den-Decretes d'Alema- que tindrem el gest de presenla inseguretat i lies palpentes, nya. L'"anti-marxismus", dones, tar als lectors, en els dies cite- cercador de mals-de-cap. Les angúhavia de sortir del govern o de es el nord de Baeiera i la seva cessius, les impressions del nies que mis ha tetnut, les que mis
canviar la direcei6 en el mo- ra6 d'ésser.
elatge pels preisos del [Un, per ardentment ha cregut que volia evitar,
Alemanya va cada dia mes Baviera, per Turingia i per Sa- són les que al cap d'avall cerca dument en que a Alemanya es presenta com a neeessteria Pude cap a la dreta. Noteu ita dife- xbnia, que demii, si no hi ha rará tot els anys de la sena existencia.
i la tria. O la dictadura, o el rencia de tractament que es fa res de nou, emprendrem.
Ara feu-me el favor d'imaginar-lo
comunisme diu la gent ex- amb Dresde i amb Munid El
Josep Pist estudiant. Per ventura li és un plaer
pressant d'una manera esquei- comunismo de Saxónia era una

Full de dictan i
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Informado direcies de "U ITILICITIT" de les za p es d'agitad(' atalayes
EN JOSEP PLA A RHENANIA, BAVIERA, TURINGIA I SAXONIA
L'interès que presen ta en aquests moments la situació gravíssima d'Alemanya ens ha aconsellat d' enviar a les diverses terres de l'Imperi més afeetades
per la revolta, el nostre corresponsal En Josep Pla.
Una informació dire cta des de les zones més intenses d'agitació esperem que
serà acollida com es mereix pels nostres llegidors
L'itinerari del nostre corresponsal serà el següent: Colònia, Aquisgrä, Düren, Bonn, Coblenca, Magüncia, Wiesbaden, Francfort, Palatinat, Munic, Nuremberg, Coburg (centre militar de la reacció baveresa), Weimar, Dresde i retorn
a Berlín.
El dia 4 d'aquest mes En Josep Pla sortí de Berlín cap a Colònia.

La Política
REGIDORS DE R. 0.?
Entre es mil& rumor a que circulen
aques t s dies n'hi ha tos que es refereix
al prareiment de les set vacants tc-

tualment existents a 14 junlament, duaques ta ciutat, les quals, segons aquell
rumor, seran cobertes amb nomcdamoni s de Id. O.
Dies-eurera es, parelea de substituir
per aquest procediment tot l'Ajuntanumt actual.
El que es propaga ara vindria a une»,
dones, una mena de transacció en el criteri primitits.
CO?.! VEU EL PROBLEMA
"REGIONAL" EL SEN VOR
VAZQUEZ MELLA
El :mor Vd:quez Mella ha fet les

següetas manifestacions respecte de
florganització "regional":
"Els drets generals de les regions,
ultra els particulars que es puguin desenrotllar en cada una i els que exigeix la condició foral d'algunes, són
els següents:
Primer, dret a estar representada
per la junta i diputació elegides llinrement; segon, conservació i
ció del seta dret privatiu; tercer, conServació i Mitre ús 'de la llengua
dialecte; quart, llibertat .univer9itiria
Organització regional; cinqui. autarquia administrativa i iormació de pressupost propi: sisé, autarquia econbmiFa per concertar la tributacid: sec
ti. formació de la hisenda prdpia,atnb
tributad6 separada, cobrada i repartida directament vuiti, resaludó. deis

eonflietee de comarques i múnieires i
classes i intervenció en els malicies

entre regions i entre aquestes i l'Estat en una Sala foral del Suprem les
unes i a les Corto generals les altres,
limitacions d'aquests drets ein
de dues classes:
Econenniques.—Primera: Participació tributària convinguda amb els Municipis; segona: Quinta proporcional
concertada amb l'Estat.

Jurídiques.—Primera: Responqabilital per la gestitii administrativa i econòmica de la Junta sortint. residenciada per la que la subditueix; Sego-

na: Necessitat del coe seetinient de les
comarques i Municipis tuanifestat per
referdndum per a les enagettacions,
emprèstits i canvis que al sed judici
eonstitueixin canvis extraordinaris en
els tribute,: Tercera, respecte i acatament als drets de Id altres regiuns i
a les lleis generals de l'Estat,

la prova dels eximens? No! Sants
del cel i märtirs de la terra 1 Nornés
de pensar-hi ha vist com les perspectives més cares se li cobrien d'un ver
ombrívol i malenconiós. Ha estat embadalit guaitant el cel de maig, a entrada de fose, quan agafa un color de
violeta deliciosament translúcid; de
cop i coba. una fiblada subtil li ha
trencat es oracions: Els e:carne/1s, els
exämens que s'acosten!
Ja te un títol, si. senyor. I ja cuita
a fer-li fer un marc i a penjar-lo en
una paret ben visible. Ha acabat
patir l'angúnia dels exàmens. Passa
una primavera encisadora, sentint la
complexa emoció del renovellament...
Peró. pnt durar gaire acaresta beatitud? Ve't aquí l'home que experimenta una estranya pruija de formalitzar-se. Ti2 una miqueta trambició-o simplement, està enamnrat i vol casar-se. Ja el teniu preparant-se per a
unes oposicions. Es un deport, fer
oposicions? Fugiu! Es una tortura
con vegades pitjor que la dels exämens.
D'unes oposicions en solen venir
unes altres. L'empenta de l'opositcr,
de tota manera, te un limit. I enlii
d'aquest limit. que? La serenitat, el
sossec, la regularitat d'un home definitivament
Tampoc 1 No ha sonat encara l'hora l'aniria monntnnia. FI nostre
borne—ara veient—sent l'atracció de
l'escena. Escrin un drama n una comf t
, i l'estrena!
-dia
qué repreeenten tina exämena
unen oposicions vera una estrena en
un traten, si fa no fa, ple Cii estedrätic és un eatedrit:c i el perill
<rus "suspenso .' is un perill concret.
1'n tribunal rrnposicions seran tres sem'oro, cinc. set, peró no mes. - No guanyar una placa es no guanyar una
placa. Un palie d'estrena, pel raus
huir, .són dos cesta tribunal, d'onnsicionts i cinc cents eatedrAtics. len
eM encaren que semblant aglomeraés una cosa greu.

5.7923915 pendes
5,792 ; 204 5 pessetes en la urbanització de la Diagenai en
un tros tan poc cèntric cum
que va de la carretera de Sar-n
rito fins a Pedralbes.
Això ho Ita aprovat el nou
Consell dels cent eiutedens sor-4
tits tots del "bombe" dels cone
tribuents. No ;rolen] pas que
ho liagin aprovat amb una perfecta salisfacció i amb el con
alegre; però el cert és que ho
han aprovat. 1 he han fet, cal
remarcur - ho, havent expressat
en seesi6 pública la seca manió
favorable l'alcalde de reial orA
dre.
Els ciutadans judicaran. Ells
comprendran el paper important que hi pot haner jugat el
fet d'acabar on acaba el tros
de via que es vol urbanitzar.
Ens cal fer una ultra tibservacié als vocals que, cuna el
president de la Curnissió d'Hie
senda, senyor Par, opinaven que
no es pot augrnentar el muntant del deute municipal. Potser
aquest era un deis arguments
que els va portar a desistir del
conveni per a l'atb;uisittió de
les aigüe,s. Ja saben aquests
senyors (i caldria que ho sabes la ciutat) que amb l'acord
que comenlem el deute mune-,
eipal quedará augmentat en
5,442.219'45 pessetes aplicades
a 'la partida que es consignava
en el pressupost extraordinari.
de 1920-21; precisarnent per a
l'adquisició de les aigües?
Insistim, per tant, en l'afirss
macid que el primer acte important del nou Ajuntament ha
estat per confirmar una despe-

sa que, qualificant-la molt benevolament, en direm de luxe.
Afirmem, també, que per arribar a aquest resultat s'haviae
gravat el deute en cinc milions
i mig mes.
Pels actes es judiquen els hoe.
mes.
Decididament, es pot dir que
l'Ajuntament de Barcelona en-•
tra en un periode de reconse
truccie i de supreesei de desepeses de luxe, en tia periode
d'economies. El reflis de Pad-'
quisicid de les aigües n'és una
nuestra; la urbenització d'un
tros extrem de la Diagonal n'e,s
una altra.
—Perquè shi embolica !iran alguns esperits que han sabut defugir
les emociono violentes.
Però ea que l'home sap mai el per
que dels seus embobes? N'hi ha que
tenen una planeta que sois implica
suavitats i blandicies. N'hi ha d'altres que deis examors passen a les
oposicions i de les oposicions a les
estrenes teatrals o als debato parla.mentaris.
Carlea Soldevila

LA IMMARCESCIBLE GLORIA D'EN JOAN PICH I PON

La histeria d'En Joan Pich
es condene/a . de tolden a Barcelona. Me?) ens estalvia d'explicar-la. Limitem-nes a dir
que et: aquesta hora. almenys
aparentment, PS troba Pll aquel'
periode tple els manuals espanyols anomenen "de apogeo y
grandeza". Propietari i president lo la Cambra de la Propia-,
tnt rebana, polflie influent ami)
la Monarquia i amh la ItepUbliea, ami,. .101 MarquCs
i
N'Alexandre Levroilx; 1 . 011SPMor de mimbrosos entitats hancäries; podords industrial oteetri(i4a; comis a ran i i factdlem
de l'Exposadit d'Ireliistries Eleetriques, ele.. ele. No tenim
la intritrii3 dexhaurir el ropero
ter' chrrers i honor .: quo han
rai g ut , Ithrp les robustes esprit-,
He.:
senyor Pich.
No sabont perqut, , en advenir
In dictadura militar, altni va ti, senyor
roer (1 1 / ,' ls gloría
Pich ea prindria depre s sa . Vangb
Pi»PlICR 1•

Després d'haver-le vist na rAutddrom conversant amicalment
unili el governmfor risa/. gene-ral Lossada, i d'haver-lo vist
de laquet" i eopalta al costat
liP l'Infant N'Alfons, pus asmaebeni p m cine PI Connte PNPC ut ira
de l'ExposienS del Moble, convoca t per senyor Alva •
.rae de la Campa, s'ha ocupat
d'orean ilzar-li uni banquet Thoinenaig,p.

A llores d'ara, dones, ja halaran compres els pessimistes,
que la gläria del senyor Pich
no eoneix erepusele i que fulgura per danumf toles les
nuctuacions socials i politiquea.

Diesabte, 10 de aovar/une MI

FINANCES I COMERÇ
COTITZACIONS
Nord

Alaeant
Prenses.

BORS1 NIT
iibra Alt liats (anr
20 60 71 6) 20 68'l
:9 90
5930 59'
59
lees
1468

BORS1 MATI
Obra
1 Bala Taue
5.115 51 95 19(5 59'83
5653
5835

BORSA TARDA
BORSA DE
obra ut Pus Lulo
3630
argenttnes
Nora. . • • • 59 •70 0001 360 60 05
k/arants . . . • !8 .63 58 60 (868 587 EX/te/0r
6550
Andalús . . . • !0'
50'
7 805
Franca
F. C. Metrop. . • 120' 120' 118 1 18
Platea . . . • . 42'
42'
41 50 41• 1 0 Nn oa York
44 O 50
3 356
Espanya
7301
Sne• sa
1(3 12
11101 9 n413
101193
113113
1 67 i5
Suecia
2(0
Portugal

SONSA DE PARIS

SORSA DE MADRID

43'

Aires. ....
'lires
16dars
Mares
corones. .

13675
3120

Coni. Ornes' Prop.

3360
3361
763

LONDRES
Argentina
Montevideo
•
Xtle
Berlin
Copenbague
Yokohmta
Itelg6-a
Noruega

'

onn
385O
1n 0
0505
09500

Interlors . . .
Amortizable 1%
Amortizable 5
Exterior 4 96 •.
Batir ir Estatuya. .
Parle Esp. de Credit
irlaite Esp. Illo Plata
Tabaes .
Fueres P.
sucres ord.
t'Adules .
001110
Alaeant.
Flanes
Llitlrea.

0'15
sr.
94'
9910
56.'
67*
90 7291'.
43'03
53 .6

Illfromaciö de la Casa
J. Espinas
Adobs
SuperfosTat d'os 18/20 àcid fosföric i 1/2 nitr9gen, a 15.
Superfosfat de cale 18/20 per roo
àcid fosibric soluble, a 12.
Ideen ídem 16/18 per ton ácid fosfóric soluble, a it.
Ideal ídem 13/15 per 100 àcid
feefóric soluble, a 9.
Sulfat d'amoniac 20/21 per roo nitrisgen. a 54.
Nitrat de sosa 15/16 per roo nitrögen, a 47.
Sulfat de potassa 90/92 per 100,
cquivalent a 49/50 potassa pura,
a 31.
Clorur de potassa 80/85 per roo,
equivalent a 50/51 potassa pura,
a 29.
Materia orgänica ceirnea natural
10/11 per roo nitrógen i 2/3 ácid
fosfóric, a 40.
Nitrogina "Sant Jordi" 8/10 per
roo nitrógen, a 35.
Producte fosfatat "Sant Jordi",
a 60.
Preus per pessetes els 100 estilos.
Sofres
'Sobre "Sant Jordi" 98/ 100 per
roo. el sac de 40 quilos, a 13.
Sofre "Sant Jordi" "Extra fi"
98/roo per 10o, el E;tC de 40 quilos,
a 15.
Sofre precipitat (gris), el sac de
40 quilos, a 7.
Sufre sublimar (flor), el sac du 50
quilos, a 19.
Sofre tarrós, els roo quilos, a 28.
Sofre cana, els roo quilos, a 45.

1 E i e.7 01.1427.

Ii

SOLER i TORRA O

MANS
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Josep Vicente. de 6o anys , tingué un
atar, al carrer de Jerusalem.
El sen estat no és greu, si bé no pot
parlar.

VALORS - CUPONS - GIRS - CANVI

RAT EN EL CONCURS DE
LA CASA HUMIL, PODEU

010 DEL MOBLE, CAR US

POSSEIR-LA PER UNA PESSETA, VISITANT L'EXPOSI-

MAGNIF1C MOBILIARI

QUINZE D'AQUEST MES

El seo consultori d'OBELLES,
" I GOLA 1 NAS, a la RAMBLA DE
1211
G.
74
pilm
,.
C.tT.\LU,\ï.t, 6
aletge agregat dele llospitals de Pacas. Gola,
J. de Llobet
a ti. Consulto
,
primer.
ies.2?s112ta
(.1.:
F
d oelles
ecoam
dtea d 'll a Na s Or

i It bl.

De venda a les millors cases de Bateria de
cuina i Ferreteries. - Agencies a les princl.
pals regions d'Espanya
Unic concessionari autoritzat per a la venda
general a Espanya:
V. SOCIATS - R. Estudis, 8. - BARCELONA
AR 6855111 11 n 11 le912151•1313•3111111IBILUEBINSIIIIRE111111•1118

condensada

[bares i La, S. en Cia.

Passeig de Gràcia, 2.
Ronda Sant Pere,
Telèfon 4592 A

ACTUALMENT
DE

Abrics : Impermeables
Robes de chambre Bates : Batins : Abrics de
cuiro : Pantalons de
muntar : Vestits per a
Esport, etc., etc.
OSEIBMI113

las

cèlebres

Cases

I

ala mIllors del món

1

El centre exeursionilia "Rafel Casanova" fa avinent a totes les entitats
excursionistes el set' non domicili, Salmeren, 56. prncipal, primera.
E, vega als enyors que han cstat
premiats en l'Ultim concurs de fotografies que va organitzar aquest centre,
que passin a recolir els seus trebal's
per tot el dia 13, (le 8 a q de la vetlla.
Ni, passant-los a recollie quedaran
propietat del centre.
Dena. diumenge. a les guatee ele la
/arrhy , tindrä roe a les escales italianes
(Méndez Vigo. 8), el repartiment (le
premis del curs 1022-23.

111111111111111!1111111H11P,11:111111111111;11113111111111U111111111111:1;11191=112:1211UMliffiiiillMilliMINIIIiii!IIIIIi111111211111:11 nIiIlli1111111111111111111111111111111iIIIIIIITIIIIIIIIIIIININIIII

EXPOSICIÓ

Tapíoques i Purés
oont,

44+011+614+8.4sse44>

C.

Dilluns.-Bordures d'arrüs a la Piamontesa.
Dimarts.-Filet de !lucets a la "Chor ra
Dirnecres.-Peu de porc ami, naps.
Dijous. Hiedes a la Poulettc i palates "snuflées".
Divendres.-Conser ya de penen i de
perdiu.
Dissabte.-Crema a la italiana.
/Vota.-Poden assistir a aquestes
eons totes les que els interessi, tant Si
són com no sOcies de l'Institut, satisfent 025 pessetes per un tiquet que seis
remetrà abans d'entrar a c'asse.

FIGUERAS

Telefons 62304231 A.

en

Dista de la selmand.

i

BANCA, CARVI, VALORO
Rambla del Centre, núm. 4

Comas, S.

-INSTITUT DE CULTURA
I BIBLIOTECA POPULAR DE LA
DONA
Classe de cuino popular: Dies ieiners,
de 8 a 9 del mati.

Avui, a les cinc de la tarda tindrà
line a le: Galeries Laietanes la inau g uraci(3 de l'expnsichí de pintures de rarlista senyor Pasmes' . tfonturi ol. ami)
una collecció important de les seres
obres.

EL PASES

I

POT TOCAR PER SORT UN

C10 DES DEL VUIT AL

ür. FERRAR° ha trasllaht

'Amb cremador patentat per a petroll
111
1101 ,tlalil#: . l .L r autoinntio. Sense (u!) •
/.1 .• : . 11e per evitar trencades i els sens
dents. Amb mirador de mica blanca i ntroneame per apreciar la seva perfecta combustió
CALEFACCIO "M1LLER", la més Itigt&lica, •
•
A i enhodea.

angleses

AQUASCUTUM I BURBERRY',J

COTONS

1.nbre.

nener

Marc

5I ¡te'

3404

3365
2268
23'10

3395

3468

33 22
3310

Lzn-•.d
pros
e Ti

novembre de 1923

7291
33•38

° e h.

52 95

"5 1
:1/5

Pel
es

2335

p

19 20
1621
1891

3350

33'57

19 05
68
18 73
13

10 07
/8 87

1856

es

18

44
1807

18 17

151

33E3

Tanca . . . .

R

NO PERDEU AQUESTA OCA-

Llet

Nova Orleans
Tanca anterior . .
Obe• rtura . . .
s eg un tele g rama .

: B.AIXES
de 11 al 15 corrent, en Jocs de
casseroles , olles, pots, cassons,
etcétera. etc., en alumini classe
extra. Llorens Germans. Rambla
de les Flors, 30.

810 DE VISITAR L'EXPOSI-

.......zuns•wiliwrilarmainzaainammianausam

1

Mach!) deis objectes trolsats en els
autos i motos de la Federas:h., de lloga•
ters d'automòbils, durant el transcurs
d'octubre, eis quals objectes estan a la
disposició dels seus propietaris a les
(dientes de la Federació (Aribau. 211.
Dos bastons, dos paragües, una bossa
de senyora. un abrie, un porta-nentenede,. un paquet de fsrramentes, un Inri:
talonari, un barres de senyor i una
clan.

CIONS QUE HAVEU

p

Agents de

audició de sardanes a cartee dels " Rossinyols", de Ca,telló d'Empúries.

ALGUNA DE LES HABiTA-

Negociem el cul ó del DEUTE
AMORTIZABLE 5 O kt venciment
15 de novembre

GRAN

Sants d'avui: Andreu i Aveli, confessors, i Santa E.orencia, mártir.

RAMBLA DELS ESTUDIS, 13, 1 BONSUCCES, 1

:ESTUFES AMERICANES:

Insp.

iri

ASETA LOCA

Alfals d'Urgell primera, a 22 pessetes.
Mera ídem segona, a 16.
Palla d'Urgell i del pais, a 1350.
lilent curta d'Arag9. a 13.
lilein per a embabilge, a u.
Idem per (amplie mariegues. a 12.
Tot per pessetes els /00 quiks
I7S77, Lió de B iree;

.,;••0»

DE

Cotitzacions del dia 9 de

SUCRES
Noca York
Taiica 8 novbre.
23550
524
lieseinbre
419'
01°"
LIVERPOOL
0•2400 m
446.
5150
Tanea anterior .
Jubul . •
obertura . . •
>ego!' telegrama
l'anea . . . .

3 097 5

PrHs

Línies d'Almería i Granada
Del al 31 d'octubre proppassat aquesta Companyia porta mi
augynent cn la seva recaptacit; de
19,00074 pessetes sobre la mateixa
recaptacid (.11 les esnientaeics dates
Y 192E.
Ii de ,.,;mt.r al 31 d'octubre
proppassat 2orta Ui' total d'augment en la seva recaptació de pes-

MERCAT

NOVA YORK
Tal e s anterior .
obertura . . .
semi telegrama
Tanea . . . •

311

Os))

retes 744.27253 vista la mateixa recaptado en les esn,entades dates de
11613' 19=.

h Crz:rih dc! 3. FurG[1t. Nori ðEsnlyi

Londres
hetaira .
Espank O.
Holanda .
Italia
NInd York
Portugal.
suecia
suissa
Argentina
Ii ra
un'' II
Noruega
Imantares
Perlin
Vivos
Praga

CARVI DE L'OR

Monedes or Alrons. . • le'
"" Isabel. . .
1327 78'45
"" t'uses . . . 125.
96.10
233'25
" penies. . • 134"
•
• (t'anees. . . 135'
6 O'
"
77' 0 •7.11
'• mores. .
25'
17 2 1(75
"
" elöllars. . • 7•50

GAFES
Tutea 8 novbre.
Nova York
Disponible. 11 106
rie,ernbre. . . . .
963
Mare . . . . . . . 828'
klaig
81
uliol
7;0'
setembre
750 '
Octula

w«ammer

Mercats
____----

?p

DEL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 1923

DIVISES'ESRTANGERES
iinisseet

II!

Avtd, a ta ni!. tindra Ihm a la sal
d'actes dt1 Foment Autonomi , ta Catala
(Passeig ile Sant Joan. 1r3). una Tundid teatral. a arree de la notable cotopanyia que dirigeix l'actor senyor Joscp
Andechaga Morera.
Es representara la deliciosa comedia
.1 Fu Ferrer i Codina, "Tenorios".
Sitj encarregat d'un deis princi;als
papers
l'obra la senyor-• Florentina
Vendrell. NOtable actrin de la companela dEn Jame lib,rris.
TM fa preveure un exit.
Abir iii mati Tou trol nitt al mill dels
pescadors tin home este; a terra.
Resn'ta dir - re Policarp romas Attil3.
(1,, 53 anys, filipl.
Pa tia una in fecciii intestinal arnb
complcaci(5 pulmonar. Fuu trasDadat a
l'Hospital d'infecciosos.
han
FIs vele: (h. 1 careen del
organitiat, ami. mitin de la inaugurade's focino electries. 1 co homenatge
a res-regidor senyor Escolä, uncs
listes per a avui. que cons1stiran Ii 1111
encert per la Randa Mari ;ornen. un
castell de [eres artificials i una selecta

Isabel Membrilla, de 50 anys. tingu
1111 atac d'histerisme, a la Rambla de
Mig.
Eou curada a la Casa de Socors dc
carece de Barbarä.
Per petites fineses, que semb:aven
!nortes anys ila, Catarina Llorente Baquetin, de 27 anys, i Rosa Campas Sanmartin. de 5o. ambdues aragoneses, ahir
es barallaren.
Foren curades al Dispensan i de les
Cases Consistorials, d'esgarrapades a
la cara.

Torro Crema

ordenar a un aprenent que en bicicleta
seguís el camió.
En arribar al Paralle l , prop de les
Drassanes, els conductors es donaren
compte que els seguia l'aprenent, i
parant el vellic,e davant d'una obra en
consumen, abandonaren les piles.
El dia següent es va presentar una
senyora. vestida amb relativa elegancia, a la fabrica del senyor Albareda,
demanant piles de ciment que neeessitava.
Fet el tracte es van portar les piles,
i co anar a cobrar-les a cara l'estnenlada senyora van reune allí els que
s'havien emportat la remesa en el Gimió.
Sospitant que es tractava d'una banda de timadnrs, se'n dona compre a la
policia. ordenant-se la detenció dels
subjectes esmentats i la senyora.
CAPITOL DE DENUNCIES
La cristalleria Cinvadell, del carece
de Balmes, ha denunciat un subjecte
que ha fugit cometent una estafa en
generes, esa nada en 27.000 pessc
tes.
EL SCRTEIG QUE S'EFECTUARA A L'EXPOSICIO DEL
NOBLE EN CONIBINACIO
ama LES ERTRADES EXPESES DEL VUIT AL (MAME
D'AQUEST MES, CONSTA DE

25 GRANO LOTS D'HABITzCIONS COMPLETES DE LES
MILLORS CASES

especialitat de la casa

PER MANYER
Passeig de Colomb, 2
Telefon 2826 A.
Crida l'atettetij texposieid de
productes Bidlügies i Seroternpico "Universuo" que Id esposada al públic la farmacia del
doctor Ferrer.
Ultra els Productes °poteripies i Serums que, els Laboratorts Universos han creat
els quals han litiga', gran acceptació científica per llur
nalitat i per les garanties do la
sera etlaboració esmeraela, sdn
dignes d'esmera els Serums
SAT destinals a combatre
foocid, tan genoralitzada cono
com ho ds la tubereulosi,
en les M'YO:S diferenis formes.
El Hernatbgen i el Serum
BAT, número I, sdn utilillats
la classe niNlica, per (!sser
11113 poderosos elements terapilitics Ihnies generals i reconSlittioNts deis eleineuts que
constitueixon liii sang i regulaladors deis òrgans lientatopoyeties que l'engendran.
Els produrtos "Universas"
representen hIll gran estoN: i
conslitueixen un nou avenc. de
tu eiiencia -ospanyoln.
Es trobon de O milla a Ifd os
0 11111,
10 1 5 1)01155 farthheirst
tuteen'. estat nealitzal.s 1 nube• ilzals 151 h 1 FI Direectd tteaeral
Sanitat.
----Podeu comprar caloat com.
pletament de franc. Esplèndid Bazar. 71, Salmerón, 71

DETENCIO DE TIMADORS
la fabrica de productes de ciment
arrnat del senyor Albareda, Consell (le
Gin. número 573. es presentaren uns
individus dice que necessimven una
ti( mesa de piles de cimerm, i cem que
el senyer Alhareda volia fr tracte
s o bre el preu. un d'ells va dir que el
faluicant senyor Puig. qUe té establerta
una inditstria prop dil senyen Albareda. ora cl sen nelest.
Els subjectes afegiren que aniria a
reeollir les piles un camió, i que no
renvirien pel preu.
Es ya. presentar el camiS, carregantIii les piles; i, cien que l'encarregat
sospitava dels subjcette esnrtitats, va

El Baric de Bilbao ha presentat un
denfmcia per estafa, cintra J. .1Iunera.
cl qual porta lletres al descompte, per
valor de 8 000 pessetes, esteses a norns
unagtnarts.
Al carrer de ¡‚clavo t'oren detingudes Lutgarda Ballestee i Pilar Fort,
:es quals havien robat a Lluisa Amigó un maleti que contenia 400 pessetes.
Francesc Torres ha denunciat un individo al qual va vendre 3 0 sacs de farina, evaluada en 1.8 00 pessetes, i co
nega a pagar-los.
Collegials, &manen alls VOStrPs //ares una capa IM PER31 EMILE, que la (robaran quasi de franc a la Fitbr;ea d'IMPF..11NIEABLES, 13A1,1ES,
mero 18 (cantonada a Corts
CafalaneS?.
Joan Miret ha denuncait un subjecte
que li va fer remesa (l'un xec fals, estés a nom del Baile Alemany Transatlántic, en pagatn-nt cle generes. per
valor de 243 pessetes.
El .Nlirct li torna aquest g te. i aksbi Tes el denunciat n'Id va retnetre tin
a . tre. ests a nom del Banc Hspano
Arnerid, el qual tzunht.2 era falo.
Et jutge deelarat la llibertat provisional, sota la fianea de 5.00n pessetes. de Jea q uint Moley, I thn detingut
que que clava de :a deninicia d'una estafa per salir dr o.noo pc3setes, con/esa a Ramo,/ S1 Sagarra.
CINEMES per a FAMILIES
APAIIELLS (Ir PRENDBE VISTES. PHEES ECONOMICS, CUYAS: P./rlal de l'An ge l, 11.-BARCELONA.

CONCORRENT A L'EXPO.?,010 DEL ROBLE, DEL VUIT
AL QUI1T/77. D'AQU'IST MES,
PER U N A PESSETA QUE
VAL, L'ENTRADA TINDREU
CPCIO A UN DELS MOBILIARIS QUE SE SORTEGEN

de 1 cIj a'e exposará el doctor B
Izaguirre.
Lacte començarà a dos quarts
set de la tarda, i tractarà de :es
racteristiques normas i pesos cid
presentant infants i projectant g
ques ponderals.

JOIL V

LAN9V A umn

EL CENTRE DE REPORTERS
Havent quedat instaHat d'ara en
vant el Centre de Reporters a la pla
de Catalunya, 4 principal, i amb el
de solemnitazr aquest trasllat, se ce
brara diemenge vinent, a dos pur
de vuit del vespre, a l'esmentat
un vermut en honor dels socis,
quals es farà la presentació de r
tatge.
Per acabar de solemnitzar-ho. a
nit es renniran en banquet de german
al Majestic Hotel d'Anglaterra, aleta
han promès llur assistència les auto
tats locals.
RESTAURANT ROTA!.
Saló de Te
rada (Ea lo dansant de 1 a 2/1
de 8, i d nar a l'arne:..2ana.
9e

DEL VIATGE REIAL
Le
Preguntas sobre la certesa del riere
dels reis a Barce'ona, va contestar el
al
governador que CO el mie dinen els dia•
ris hi ha coses de veritat i altres
.a
56n fantasies.
-en
Digne que no podia assegurar-se
arribaran el da 26 o més tard.
e
abxò depen de l'itinerari que see,geirl
elk reis per ternes d'Italia.
.t ice; .1 general Loi, sada que d vie..CC
ge oficial acaba els dics 23 0 24.
senil) a segur que e:s reis vi/tarn Re
Florencia i Venecia, amb carácter
oficial. 1 del temps que es passi
aquesta visita depen l'arribada dels re:
a Barcelona. 411
Acaba dient cl governador eme tes
la convicció que no podra fer-se
diumenge la festa que preparen ds S
o
metents, puix ésmo't dificil qn e
reís arribin en dissabte. i si venal
dil:uns o el dimarts no s'esperaran
la setmana per a fer aeae s ta 1 tia
diumenge.
r.

lii

Calefacció id.93
ESTUFA J . M. B.
Valimieia,
Telefon 7 iT
El "lit/Metí Oficial" ha pe' st
se giient nota del Govern civil:
"La Coniss,5 Provinal. de ;
mitat ami, la pr posta del sed,
tri, , ari de encera. interventor
minis•res per nobles dinguesta
cta . ha scordat assenvatar el,
pren s . II te"iir del= rraals slain 3
als A I n neamrMs d'amiesta 117,
elsecies que hagin submin:-••
tropes Se l'exéreit i a la , geadurant el present mes d'oetulirii:
Una nach) de pa de. eco ger.
ciettitns.
X.711- t raci .; cl'ordi de guatee
t i St pekscles.
raci5 de palla de sis qu
e7ntirrts.
l'u BIT
pessetes.
nli!r., de potrol i, ro; pes•r*.C.
quilo de carlié. 21l eenthe .
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A l'Academia i Lahoratori de Ciéncies Mèdiques de Catalunya (Llúria. 7,
principal), tindrä lloc el proper dilluas
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9.-Comença de notar-se
,,,entat de les eleccions per rae,- eae posen els oradors politice en
,es discursos, que es multipliquen
‘fasam ent. A Hall, lord Salisbury
davant un concurs de tres
la política proteccionista
ntaccsa aplicar el Gabinet bri- combatre la miseria i l'ame
ministre de Finances,
inberlain. defensà la mateiPreston, davant cinc mil
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-:nvi. sir Alfred Mont. exGahini.-. de Llo y d Geore,
laborista Rarnsay. Mac Do' pronuncia: discnrsos atas -tment la política pretec'
. r NT DE LA CONFEsCiA IMPERIAL BRITANICA
Lendres. 9.-Ha acehat la Confe,c: t r'xis Dominis -Hayas.
LES NOVES TARIFES DUANERES
Londre s . 9.-Per afavorir els proees procedents deis dominis i posesions britanics, el Govern angSes
a que es limitin els drets de
...a a dos xelins per gaiö. sobre
Yns que excedeixin de 30 graus.
-cbaixi a sis xellne i tres peo rraló la sobretaxa imposada
v:es escumosos que procedeixen
esmentats dotninis i possessions.
--• als vins pr ocedente de l'esrmtinuaran pagant S5 xelins,
e-lins sis penics de sobretaxa,
•-..-nent.-Havas.
•i.7.1BADA DE LLOYD
GEORGE A LONDRES
uldres. 9.-Lloyd George ha are aquest mati a Londres. essent
, per la gran multitud que
rebre'l.
ex-ministres Iliberals han es,,.cats a una reunió per
borge-Radio.
.. ANGLESA
ITN CAPITA I I.A SEVA
ESPOSA ASSASSINATS
o.-Un capita de l'exèrcit
i la cesa esposa han estat
sasaats a Parasehinar.-Havas.
ENPLOSIO AL FORT DE
MONTEGUANO
MORTS I NOU FERITS
-a. 9.-En una explosió que
Mit al fort de Monteguano,
,gut quatre morts i guatee fecases properes han hagut d'es,vacuades räpidament, per ameenfonsar-se.-Havas.
aova, 9.-En l'explosi6 ()correal fort de truiteguano resulrou morts i non ferits. Algucases veines, que foren desallotper llurs habitants, han tornat
ser habitades.-Havas.
COMPLOT ANTI-FEIXISTA
FRACASSAT
Roma. g.-Noticies de Mantua docompte del descubriment d'un
nplot anti-feixista que ha motivat
deteeció d'onze comunistes a
'esa i 31 a Assola.-Havas.
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1 po1.rricA Ex-ruluolt TNEr osrrivAcA :: UN DISCURS
EL SLNYOR KRA3IARCZ A LA
CAMBRA
ttrt 9. - La Cambra. des• l
larga
discussió. ha
politica exterior del
be• flottes.
A ban s el senvor Kramarez
.lesta a alguns oradors de
alernanya que havien
:Vx;;! all Govern hav e r fot
' °' 'ren massa francófila.
, iemostra que, pel con. ..e:-tvia fet una politica

LES

CONYULSIONS ALEMÁNYES

EL CO?' D'ESTAT BE. BAVIERA ACAB
EN UN CO? BE TEATRE
Ludendorf, derrotat ara pels alemanys, es capturat,
amb Hitler, per les tropes de la Reichswehr
n••• n ••--4.

Com val porta a cap el fracassat cop Lee proclames de Hitler ¡lea contraproefamea de Berlín :: La
limita ala carrera de Munic:: La situació a Rhendmla :: Les tropas del Reich enderroquen al Royera
de Tul-logia :: L'actitud deis aLata
LES REPARACIONS -:- EIS EE. UU. RENUNCIEN A PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DE P ERITS
•• n•• •

• Berlín. 9.-La sluació del canseler
Stresamann escada regada mes dificil
i precaria.
Es considera probable que es produeixi una crisi ministerial.
Els nacionalistes es neguen a collahorar amb el Babinet actual. - Ha-

yas.

EL COP D'ESTAT
COM FOU PORTAT A CAP EL
COP DE LUDEMDORF
Munic, 9.-En el moment en qué
els elements republicans celebraren ahir
una reunió, Hitler, davant de n000 homes entra a :a sala.
Hitler declara que el Govern presidit per von Rail ing havia e:tat enderrocat per ell, el qual assumia des
d'aquel' moment tots els poders.
Els partidaris de Hitler ocuparen
ritmedialament diversos harris d'aguceta capital.
CireMa el rumor que cl ex-comissari
del Reich. von Ruhr. ha entrat en negociacions ara!) el Govern enderrocat
per a fer frort a l'organització
- Hayas.
L'Agència Radio. complotan! Fan-te-rior afirmació. comeniea que a lareuniA
sorpresa pelo naconalistes. Ruhr ,stara Ilegint un manifest dirigit a la
naelí) alemanya contra el comunisme.
LIMPERIALISME D'HITLER
EN [NA PROCLAMA
Paris, O. - Al "New York
Herald" 11 telegrafien de Munic que en una proclama el senyor Iiitlen ha anunciat que el
moviment no os !imitarla a Baviera. sitió quo, al contrari , el
non Govern aspira a (., ser consideral corn a tal en tot el
Re i r h.-1Iavas.
Berlín, 9 (Urgent). - La
dictadura ronfern a Ludendorf
preti",n engIobar tota Alemanya.
-Hayas.
Berlín. 9. - Segons noticies
de Munic, la proclama publicada pol nou Govern anuncia la
detenció del cap del Govern riiderrorat. la constituen5 a Mitnie d'un niu Govern del Reich
el nomenament del general LudernInrf enM a generalissim de
alemany.
La proelarna exhorta tots els
patricios a dofensar la unitat
de l'Imperi 1 la Ilibertat, anuoelant que connhatrh els furiosos
amb ev'remaonergia.
UN ImPEru Auriu 1 INTAN-

GIBLE...
París. 9.- Al " New York Ilerald" li telegrafien de Munir,
que el cap nacionalista Hitler,
parlant a les seres tropes. doelarä que Alorminfa tornara a
Asser un Imperi altiu i intangible, tal rom mal hanr:a hagut
drlxar irésser.-Ilavas.

París, 9.-letegrafien de P,crlin a
lEchn de París", anunciant que les
trepes bavereses de Hitler han començat iacc,ó ofensiva.-Havas.
PRETENCIOSES DECLARACIONS D'HITLER
Berlín, 9.-En un comunicat de l'Aencia Wolf es diu que durant la tarda d'ahir i al saló Buergerhau,
d'Estat Major Eitler declara
que la revolució nacional anava dirigida únicament contra el Govern jacte
de Berlín i que aquesta revolució ja
havia comeneat.
Hitler proclama la deetimció del
jpresident Ebert i dele "criminal,"
constituits a Berlin.
Digne que es formara un Govcrn
ultra-nacionalista, la tasca del qual sera posar tota la seva força al servri
del país i ele l'Imperi i anuncia el
prop,)s'it de manear sobre Berlín.
Acuestes declarador:5 ¡oren mol
aplatnlides per l'auditori. que eslava
formal per membres de les nrganitxacinns capitanejades per Hitler.
El general Ludendorf f , que arriba
poca estona despees al salí,. declara
el seo ferm praphsit que oled la bandera deis colore negree. Mar,- i verme:1 cobre el Rin i sobre tota l'Alemanya.
Se suposa que tole ele memhres del
Govern presidit pel senyor
es troben detingute.
N. han eebrevingut desordres. El
Govern ele l'Imperi es reard a mitja
nio per adoptar lotee les mesures que
crgui neces s aries en vista dels esdrveniments.-Havas.

VON EMIR f voN ITSsOw BOREN ARIt.Nsi. n. y rs Al, MOVÍMENT PER T'ORCA
Berlin, 9. - Railingrames
hitts de Nuremberg i Stuirzart
afirmen que ron Kahr
von
Lnesow ele quals na s•havon
solidaritzat an-ih
ni amb
Ludendorff. van haver, porñ, do
sol ro's davant florees quo
ara conten rapid'arrient la msurreerló.
Pela que !es anteriors
notfrfes no han estat aeollides
fins ara a la capital sind arel?)
eor'n reserva.
Notf e ie s de M1111" elitt e n que
los mitorita's rrerbninle lo Baviera han robot orden per fiaca
!dar ele prisaports i tambie :tan
&mal ordre prr detrmr ele
•
fine inte riren :«anomrim_
da °herir' nd "•
Conniniqurn do rarnhere que
• aquella p intat han es'at,
tots els cano (le/ ;P O •
r e veihrionetri. brava..
VON LOSSOW S'ATRINXERA
AII'DAT PER LA POLICIA
Munich, 9.-Les tronce ele guarniciA a lart sud de Baviera arenero
a manes inmutes cap a aquesta capital. Els insurgente van ocupant el
e'-i-ssiorseseeest«

taes

pulan de la Kommandatur (Capitania general).
Volt Lossow atrinxerat en un
quarter. La policía de seguretat l'ajuda.-Havas.
LA NOTICIA A BERLIN
UNA PROCLAMA
Berlín, 9.-A dos quarts d'onze de
la nit Strcsemann s'informa del cop
d'Estat de Baviera.
Immediatament fou redactada
una proclama declarant que els que
segueixin el moviment seran deckerals reas d'alta traició.
El pnblic arrehassi els diaris de
d emane dels venedors. Regna gran
rre.,

chi .-Radio.

Berlin, 9.-Regna calma en aguceta capital. Eis trens destinats a Baviera, i els que co venen es detecten
a la frontera.
Comuniquen (le Crefeld que els
separatistes elan retirat expontaniament laqatella ciutat.-Havas.
LA PROCLAMA DEL GOVERN
DE L'IMPERI
Berlín, 9.-El Govern de l'Imperi
ha dirigir al poble alcmany la sec.:n(1n proclama:
"En aqtze:t moment de gran tensió exterior i interior, uns insensats
lau posat ea aceió per compre la
unitat alemanya. L'na partida armada ha enderrocat a "Itznic el Govern
baveres, s'ha abrogas el dret de
constituir tul Cono/. lia Posat
dendori al davant d eles tropes, i ha
fet d'Hitler, que notnés fa oto
quants dies que ella naturalitxat,
l'arbitre dele destins d'Alemanya.
No cal clic, dones, que aquesta
decisió del cop d'Estat és nula.
Qualsevol que sigui que sostingui
aquest movitnent es tara culpable
d'alta traició. En loe d'ajudar els
paisos rhenans i a la Ruhr els nostres germans que combaten per Aleinanya, volen llamear l'Imperi a una
catistrofe, l'han amenaçat en la
seca al¡enentació, l'has exposat a la
invasije 1 han destruit totes les probabilitats de sanejament económic.
les .larreres mesures del Govern de
Ilmperi en el terreuy monetari han
donar per resultat millorar notablement, durant acuestes Ultimes 24
llores, el mare a l'estranger. Tot es
perdr si triomfa l'empresa intentatala a Munie.
Exhortern a tots els patriotes
defensar la unitat, l'ordre i la Ilibertat de l'Imperi.
Slazt pres totes les cuentees per
combatre el con d'Estat i seran
executades amh la mes extremada
energia.-Radio.
Berlín, pres grans
precaucione a aquesta capital.
Destneamonts do noticia ocupen
ols ponis principals de la chitat. A molls n mrrers han esta!,
collocades barrieres de filferro

espinús.---Itadio.
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'DECRET CONCEDINT A NON
SECK'17 LA DIRECCIO I EL PODER EXECUTIU DE L'EXERGIT
Berlín, 9.-E1 president
l'Imperi. Ebert, ha dictat el següent decret:
"En virtut de l'article 48 de la
Constituriú de l'Imperi, transfereixo al cap de la direccid de
PExim'cit., general von Seckt. el
poder suprem sobre l'Exèrcit.
quo em pertany constitucionalment. Li ransforeixo tambe el
poder executin que esteva en
mans riel ministre de la Guerra, per tal que prengui totes
les mesures per defensar
BERLIN INTERROMP LES RELACIONS AMI! MUNIC
Berlín, 9. - El Govern del
heidi ha inf erromput totes les
relacions ami) Baviera, a la qual
no hi haura (7ap prestaciú fins
que es restableixi la normalitat
const

EL COP DE TEATRE
IXDENDoltE I HITLER DETINGUTS
Munie, 9.-Les forres de la
Ileiehewehr han assetjat Eedi.
fiel de la Kommandatur, tintanlant-se violent tiroteig amb les
forera d'Hitler, que la defensa:
•.-.,•Les Ordites per amtalues
pact, sn'm inidr, considerables.
Finaluirm Ludendorf i Hit_
lee han pogill esser detinguts.
-Havas.
SANGNANTS TOPADES ENTRE
I;EXERCIT I LA POLICIA A3111
LES FORCES NACIONALLSTES
Derlin. 9. - Lee ritpides i
oficaces mesures cId (Joven
alemany han Pf fracasar el cop
d'Estat. do Baviera.
Pels carrers de Munic s'han
dosenroillat sangnante topados
entre l'eximen i In policia per
tina banda i lee forces naviona listes per l'altra. - Radio.

EL REFL'Ol DELS VENÇUTS
Berlín, 9. - L'Agència Wolff
publica el soaitent. enintinieat:
Ila cii aliai ja l'inferir de Hitler i

a Baviera.

El Govern regular As amo de
tots els edificis públics de »Aleje.
El general Ludendorf i Hitler
e'han frt forte al Ministeri de
Ire Guerra.
Tm naviera segiteir fide( al

Govern regular . - llaves.
ELS leETALLs DE LA CAPTURA OHITLER 1 LUDENDORFF
Fultrr (iltEr
Beriftt. 9, --- Es conclxen detalls de la ruptura per les tropes de la Reichswehr dols
rierais Hitler i Lutiradorff.,
Quien aquest3 gonorals

veiereit abandonate de la majoria de les tropos 1,z-1yr/irises PS
refugiare, nicad cita grup de par-

tes
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11 Antoni p Bach Xicoy
ocorreguda el 12 novembre de 1922

Rebuts els Sants Sagraments i
(A. C.

la

Benedicció

Apostòlica

S)

La seva familia, en recordar-vos la pèrdua soferta, us preguen de voler assistir a
l'Ofici aniversari, que se celebrara dilluns vinent, dia 12, a les onze, a l'església parroquial del
Carme
Vich, novembre de 1923
L'Excm. scryor bisbe de Vich concedí les indulgancie5 en la forma acostumada.

tidaris a l'edifici del ministeri Ile la Guerra.
A los dotze d'aquest metí dos
batallons id . la Reichswehr cerraren Porlifiei i el cap de les
feces enviä un nItimäturn a
}filler i Ieudendurff concedint-,
los el termini d'una hora per

tal que es rendissin.
Els gonerals Hitler i Ludendril« es negaren rendir-se.
Aleshores es doofe l'ordre
d'assaltar l'edifici. S'entaula
una murta Ilti it a, rend int-se les
troper rebele al cap de poca estrene% i ea'ent, presoners rls
neral e Lude ndorff i
Aqnrst (Jarree fit ferit dea:

rant la Huila i el seu estat és
'instala gren.-Raclin.
EL MOVIMENT IIA FRACASSAT PER COMPLET
Berlín. 9. - Les (laneros noDejes d'aquesta tarda, de Baviera, (linea que el movinnent
ha fracassat per complet.
Les tripes do la Reichswehr
dominen Inc situacht.____nadin,
EL -vonwmurrs- DIU QUE:
TOT HA EsTAT ENA COMEDIA

Berlin, 9. -- El Norwaerts*
Publica un artiele en el qual

diu que el moviment baveräs
no ha d'esser pres seriosament,
puix s'ha tractat d'una pura comèdia.-Radio,
L'ACTITUD

DELS ALIATS

FRANÇA I L'EVENTUAL DIC.,

TADURA mrr.‘a
u...
Paris, 9. - El "atable" diu
que el president Id. PoinearA ha
donat telegràficament instruccions a l'ambaixador de Eran-,
ea a Berlin, sobre les gestions
practicados pels republicana
nlemanys que sol-licitaren de
l'ambaixador de Franca que dons a conéixer la seva opinid
sobre l'actitud de Franca en cas
que es prochemés una dictadura
mililiir.-Havas.
ra-ts, w-En el telegrama dirigit
ahir el senyor De Margerie pel president del Comen, senyor Poincant,
li confirma lee indicacions que ja li
!cavia fet, subratIlant que. Franea,
sense immiscuir-se en els assumptes
interior d'Alemanya, té l'ineludible
()cure ele preocupar-se de tot alió que
F:gui susceptible de fer fracassar
xecució del Tractat de Versales.
La prernsa alemanya ja ha anunciat
que la reacció militarista conduiria
a la repudiad.", del Tractat de Versalles, a la supressió de les reparadone i potser a preparar una aova
.guerra de .rcertide.
.• .
Per

aquesta raó, Franca no pot

veure ami) hons ulls que s'estableixi
a Berlin i Munich una dictadura militar.
L'actitud de Franca sera sempre
d'aeord amb els seus principie.
La implantació d'una democracia
veritat seria la cultor garantía per a
la pau i la prosperitat d'Alemanya.
El senyor Poincare pregava tatahe al senyor De Margerie que, sense der cap gestió oficial, comunicara
al senyor Streseman les veritables
intencions de Franca. per tal que arribin a coneixement del poble aletnany. - Havas.
FRANÇA ENVIA A DIR A BER-

LIN QUE NO TOLERARA LA
IMPLANTACIO D'UN GOVERN
DICTATORIAL
París, 9.-S'han tramis instruccions a l'arnbaixador de França a
Berlin per tal que previngui al Covern alemany que el Govern fran-

cés no tolerara la implantació d'un
Covern dictatorial a Metnanya.-Ra-

dio.
ELS EE. ru. ES DECLAREN

TER MIN .1NT NIENT CONTRA
LES DRETES
parís, 9,_Segons un telegrama rebut, ele Berlín per "Lo
Journal". smnbla que Earnhai_
xadoc ino-.1..amoriei rs Berlin ha
infornint tal Ministeriu Imperial
quo. si 'les dictes fe,ssin adate-

srs per assuneir el poder, els
Estats Units farion !Júbile que
es desentenen do tid, el eoncernent a una solurid del problema ele les reparacions.
S'AJORNA LA C. D'AMBAIXADORS
Parle. 9.-A conseqüència do
les contradietbries noticies robucles d'Ali g nanya i Baviera ha
estat ajornada la restituí' quo
avui havia do celebrar la Confe_
réncia d'Ambnixadors.-Havas.

ELS SEPARATISMES
EL MOVIMENT SEPARATISTA
Al. PALATINAT •

Coblenea. 8. -- Continua extoneuu n.p itt repúblira separaCela al PaIntitutt. havont-se
proclamat ii Landan. Nenstrult. i
Lanteroeken.
A Permasena s'efretiat alije
una inrinifeslariA erohrers son_
se trine ele guille intentaren

ensile ejs e' les bid igir0 e, cesen,
essent dispersnts por In noticia
aleinanya i resultant alguna ferits.
A Kaisterlantern ole funciona_
ris Inenne‘han Rimen-Me,. llar intenelA tic rollaborar ande ele re_
puldirans platine.
A Kirrhenholanden, nn ahir

els nacionalistes atacaren la
Prefectura, a la qual !chi troharma ele erparatietés dele Dor_
Isst Dorton, regna ara la tranqffleitat. El delegat do l'Alta Cn_

miosiel Interaliada ha prohlbit
duo es formin gru pa. - /tedio.
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Marsella, 9.-Regna un fon
temporal de Nordest. Els vai.
xells que vénen d'Algèria por/
ten gran retard.
De tot el Sud de França es
reben noticies d'haver caigut.
grane nevades, havent arribas
la temperatura en alguns !loes
a baixar a deu grana sota zero,
-Radio.

HA ESTAY APROVAT EL PRO-,
JECTE DE CONSTITUCIO D'UN
BANG RHENA
Barmen, 9. - La Dieta pro,
vincial rhenana lia aprovat el
projecte ele constituciú d'un,
Bofe rhenä.
L'emissió de bitllets or-ca,
amb un valor equivalent
al mare-or, es sostinguda pele.
principals cereles económico i
establiments bancaris dels ter.:
ritorie ocupats.
Alemanya participarte en un
55 per cent i l'estranger en un
45 per cent.-Havas.
LA REICHSWEHR DESTITUEIX
EL GOVERN DE TCRINGIA
París, 9. - Telegrafien de
Berlin a "Le Petit Parisierr,
que un destacament de la Reichs
wehr, manat pel general Haffe,
ocupà els edilicia de la Dieta
i el ministeri de l'Interior de
Me ;mar.
A la nit, el general Haffe anun
ciä la crisi ministerial per ha.,
ver fet dimissid l'antie Govern.
-Hayas.
Berlín, 9. - reabren de la
república, eontinuant la saya
aceiö sistemàtica contra els so/
cialistes i classe obrera, s'ha
possessionat de Weimar. Les
tropes han ocupat tot seguit
Dieta i el ministeri de l'Interior.
La ciutat ha estat acordonada
per impedir l'arribada d'indesitjables. El general Haffe ha
conferenciat amb el Primer ministre.
Anit paseada s'anunciava una
crisi ministerial a Turingia. Es
de creare que el general ha destine-II purament i simplement el,
Govern.
Amb alxb. els cine baluar4
del moviment a Saxbrila i Turingla sún fora de rombat.
París, 9.-Comuniquen de Berlín
a "Le Matin" que es confirma la
detenció ele Knilling i Sches -yes,
president i ministre de l'Interior,
respectivament, del Govern
Hayas,

LES REPARACIONS
ANGLATERRA COMENÇA
PENSAR EN GARANTIES
Londres, 9.-Als cerdee patir
i financiers es creu que Anglaterra,
d'igual manera que Franea, ha desd'esforçar-se' a prendre garantice per
tal de salvaguardar ele interessos
britanícs i obtenir compensacions
per al pagament del 5ell deute de
guerra amh els Estats Units.

Entre les grrataiee la petició de
les quals s'estudia per pan d'Anglaterra, sentida que figura la incautació de la recaptació de Duanes del
port d'Hamburg.-Hayas.
EL GOVERN FRANCES FINA LA
SEVA POSICIO DAVANT LA
CONFERENCIA DE PERITS
París, 9.-Al ministeri d'Afers estrangers ha publicat una nota precisant la posició del Govern francés davant la prejectarla conferència de perits.-Radio.
LA RESPOSTA QU ECAL DONAR
A ALEMANYA. SEGONS
AMERICA
Paris. 9.-EI "New York Herald
reprodueix llares parierais del discurs
pronunciat pel senyor Blythe Branch,
president de la Cambra de Comerç
americana de París. en un äpat celebras per la Unió Interaliada.
Després d'hacer fet resultar que N
Pall i la justicia no siçn ja un fe!, perqtz la Imita fe dels aliats ha estat
burlada, el senyor Branch afeei:
-Després d'haver frae.assat en el
sea intent dederninar el mía per la
força bruta, Alenianya voldria ara eludir les conseqüeneies eisi eu Iracas.
El nusdel p e nblerna es de poder
aconseguir que ce procedeixi de bona fe.
hi ha una resposta-dig4
FLS ESTATS UNITS NO PARTICIPARAN A LA CONFERENCIA
Washington. w-En els centres
autoritzats es cieguen terminantment
a fer cap deelaraciO sobre l'actitud
en que es troha el Govern deis Felate Units respecte a la seva projectada participació en la Conferencia
de phiss gute ha de valorar la eapacitat de pagament d'Alemanya, peei pel que fins ara hom ha pogut
indagar. sembla que no ea gene fácil
que ele Estats Units es faci representar a la dita Conferéacia.-Havia.
Washington. 9.-El Govern ha decidir definitivainent no participar en
eh treballa del Comitsl de perito.
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CAMPIONAT DEL PES MOSCAf
Definitivament, ha quedat
'completa' el programa de la
vettlada de boxa que el dia 14
tindrà efecte al teatre Novetats,
a base del combat en deu
rounds de tres minuts entre En.
Manuel Gonzälez, campió, i En
Tomás Cola, challenger
vencedor del campió italià del
Piamont, Rafaele, finalista del
campionat d'Itàlia del pes
mosca:
En quatre rounds, En Puig,
"eherreur" del pes mosca, serà
posat davant d'En Joung Ciclone, un incansable batallador de
desconcertaut estil.
En sis rounds, En Pere Cuenca, guanyador de la Copa Pare,
afrontarà En Teodor Murall,
cientific i batallador hoxador,
als guate els aficionats assenyalen com a futur campió del sen
pes, i En Josep Roca, un dels
millors pesos plomes, "sparring
partner" predilecto del madrileny Antoni Ruiz, challenge del
campió d'Espanya Alfons
zares. serà posat davant del
cientific boxador Forran Cetasun, l'home que en el ring sempro s'ha guanyat les simpaties
del públic, hagi estat la que hagi estat la sort dels setas combate, per la noblesa del seu joc
el c/ässic del seu estil.
Finalment, abans del carnpionat, en vuit rounds. En 'I'.
'nomas farä la seva reaparició
On púhlic davant d'un horno de
la duresa d'En Guillem Aman.
Aquest combat es i esperat amb
gran interós pels aficionats. per
saber si En Thomas ha Ileonseguit la forma que dell va fer.
abans. una primera figura dins
la nostra bosxa.
FEDERACIO CATALANA DE
BOXA
La Directiva de la Federaeiii
va reunir-se dimarts passat
prengué els seggents acorde:
Fer constar la seca .protesta
Ter l'actuació de diversos boxadors en alguns concerts simulant combate la qual cosa revela shrdul ò hpx•DJ-gc5.?:
sulta en perjudici de la boxa.
Autoritzar als organitzadors
per tal que puguin, rnitjaneant
determinados condicione;
matchs de boxa entre
amateurs,
La Federació aeorda tarnhi:
ajornar l'examen de la qüestió
deis arbitres:
EL CAMPIONAT DEL
PES PLOMA
Encara no se sap fixament on
tindrà Roe l'encontre entre CaRizares i Ruiz, campió i challenger, respectivament, pel campionat del pes ploma. Cona que
el primer s'ha compromes amb
l'organització Ellas i el segon
amb el senyor Maltiquer. es
possible que surgeixin noves dificultat s per a la celebració d'aquest encontre.
CICUSME
CAMPIONAT DE FONS
Inscripcions: Número 30: Josep
Bisbal, de Barcelona, Madi. Bergougnan.
Núm. 31: Miguel Garriga, de Barcdona. Garriga. Ilutchinson.
Núm. 32: Anton: alela, de Barcelona. Salvatella. Ilutchinson.
Núm. 33: Artur Casas, de Barcelona. Llàtzer López. Pirelli.
Núm. 34: Josep Riera, de Terrassa.
Núm. 35: Joan Fargas. de Barcelona. Auto-Moto. Ilutchinson.
Quan aquestes ratlles vegin la lium
pública, haurä quedat definitivament
tancada aquesta inscripció, havent-se
deixat de temps fins la reunió que
celebra anit passada el Comitè Directiu, des de la data oficial marcada
per al tancament per a les inscripcinns
que poguessin arribar per correu amb
data välida.
S'estan ultimant els detalls d'orgastització. i ultra els controls que seran distribuits pel recorregut, otra
oficiat als alcaldes deis pobles del
tränsit, per tal que per les torees a
Pues ordres es mantingui l'ordre durant el pm dels corredors.
A Girona s'establirä una tirria de
controls de la L'nió Espertiva Girena, la qual indicarà als earredors el
pas per la dita linia, per tal d'evitar
equivocacions, situant-sc. tarn', controls als encreuaments de la carrtera
que puguin oferir algun dubte.
Durant avui. dissabte, al local social la L5. V. E. es procrea al
preeintalge de les maquines que haein
de prendre part a la cursa, 09 donantse la sortida al corredor que deixi (le
complir amb aquest requisit. Per la
inateixa ra6 es fa avinent als corredors l'obligació que tener,. per evitar
la perdua dels premis primes obtinpides, de signar la fulla d'arribada,
així que hagin trepitjat la meta a
Figueres i presentar llurs

al comissari encarregat per a l'examen dels precintes.
CURSA DE TRES DORES A
L'AMERICANA
L'Agrupació Catalana de Corredora ciclistes, organitza per al dia 4
de desembre, a la tarda, una cursa
de tres horco a l'americana Itiure
per a totes les categoriea a benefici
de la seva caixa d'auxilis als corredoro lesionats.
Es »As probable que tingu; lloc a
an VcIhdrom de la nostra chitar.
L'entitat orgenitaadora recorda a
DIN eh associats tobligació que tasen

dc prendre-bi part, aixi mateix, que
la 'lisia 41eink,riperone.,quédinä tse
cada el dia .23 del que . mm, essent
facultat de 194.C...%de.C. Ç. -l'admissió d'equips. •
UN ACLARIMENT
A la nota que donàvem en redicha
d'ahir sobre "El raer federatiu de

Nord d'Africà 1 l'Aslände, rebpdea-per eelegeelh
tense Bis):
Continua el règim de niel temps les distes
dentals ,d'Euroisa, amb dos centres. de, pertorbació
amos/erice, aitíut lun a. `Anglaterrfa;
l'Ilcre al
Cantabric.
Plou a gran part de l'interior d'Espaiya i a l'Oest

de Franca. Les altes pressions són a Canàries..

fe. NITAT DEL TUPE A CATALUNYA, A
LES 11 DEL NATI. (Observadons de la Xaras
Meteorolleglea estabas, comunicados per telefos):
Cel completament nítvol a tot Cataittnya. observant-se plovisques a alguns llocs de Lleyda i a l'alt
Pireneu.
Hi ha boires a la Sagarra i al Pla d'Urgell.
La temperatura mäxima ha estat de 7 graus sota
cero a Puigcerdi.

Tarragona", d paràgraf que diu:
"abusant d'unes delegacions que no els
foren donades, elegiren nou Comité",
l'original deia: "abusant d'unes delegacions que no els f oren donades, per
a aquest objecte, elegiren nou Comité,,.

EXCURSIONISME
LES EXCURSIONS DEL CENTRE DE DEPENDENTS
èxit remarcable, el
Amb
Comité d'Excursionisme ci e I
Cerrtre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, inaugurarti el curs de
1923-2 .1 ami) una excursid a les
sernos de Collsacabra durant
els dies 23 i 24 de setembre
proppasSa t.
Desprós del paréntesi obligat
per les eireurnstäneies, el Comité, al reprendre les seves
tasques, -posa en coneixement
dele socio el , següent programa per aquest mes:
Dia 11. — Travessia de Sant
Llorens del Munt, sota l'itinerari següenl: Terrassa, La Mata, Ford dPi Foral. Montean, La
Mota, Santa Agnes, La Soleia,
Font de la Tartana, Matadepera
i Terrassa.
Dia 18. — Excursió a Breda.
Castell de Montsoriu, Itiells i
Gualba.
Din 25. — Excursid a Montserrat, per Martoren, Collbató,
Vinya Nova. Sant Geroni, Sant
Joan, Monestir i Monistrol.
Per al desenibrr vinent hi ha

e

VENTS SUPERIORS, A BARCELONA. ( Sondatges de l'atmosfera !liare, a lee 7 del metí):
500, 1000, 2000, 3000, 4000, 3000.
Altitud, metres:
250,
Direcció:
WSW. WSW. \V. ,WSW. \V. WSW. NW.
Velocitat metres per segon:
Piafó de núvols a 5,936 metres. Cirrustratus.

OBSERVATORI METEOROLOGIG DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hoces d'observaci6: 7, 13 i 18 hores
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 7509. 750'!. 749'3. — Terminnetre sec: 78. 16'7, t3 — Ter-

tnómetre humit: 6'7, 127, to'8. — Ilumititt (centessi mes de saturació): 84, 61. 75. — Direccij. del vent:
WNW., SW., NW. — Velocitat del vent en flirtees per segon: 1, 5, 4. — Estat del cel: quasi tapat,
tapat. — Classe de núvols: strats-cúmuls; strats-cú tnuls, cirrus-strats.
Temperatures extr emes a l'artera
Máxima: Wninta: 54. — Minitua arran de terna' 3'8. — Oscillaciä termométrica: le& —
Temperatura mitja: 113. — Precipitació aiguosa, tic e de les 7 horco del (Eta anterior a les 7 hores del
dia de la data: inapreciable. — Recorregut del vent en igual temps: 144 quilómetres.

projectada una importan' ex
eursió d'alta muntanya al Pire-

neu eatalä; en el cas d'haverhi neu, perrneterä als sorts
fruir del brin esport amb els
aparells 'le la secció.
Per a (Halls, a la secretaria
de la Seceit`i d'Esporls, tole els
dimeeres i dijous, de deu a onze de la venta.
• •
El Grup Esxursionista Terra
Endins celebraré domé. (burilenge. dia II. una excursió a M'anova i Geltrti, Lourdes, Castellet
i Arbós. Punt de reunió: Baixador del Passeig de Gräcia, a
les 5'15 del mati.
• ••
Per a demà, din II. al Centre Excursionista Itafel Casanova ha organitzat una exeursiÓ
colectiva a Granollers, La Roca i el seu castell. ermita de
Sant Barboten. ()reine, Can Boquet, Sant Maten, Sant Pero de
P(rerniä i Premià de Mar.
Punt de reunid: A un quart
de sis del mal, a l'estació
M. S. A., retornant 'pel inateix
Roe.
si *
Domé cl Grup Excursionista
Marathon farà tina excursió
Borla, Font ele la Llet, Le Meca, l"ont del Caçador, Forat del
Vent, i retorn per noria.
Lloc de reunió: a les sis del
mati, a la Plaça dErquinanna.

call", que es quedaren veient visions de l'ocorregut. Això diu molt
a favor de la Unió de Sans. Formen vis seus esportsmen un bou
conjunt, que els duré sernpre de
triond en triomf. Cal que les "Estrelles" no s'eclipsin en el joc que
Pensen aportar diumenge, dia to a
12, al seu camp del carrer de Galileu amb els de l'Europa, ja que
aquests tenen mes präctica del Basket i coneixen millor les seves conbinacions.
Amb els "Metes del Sano" ens
han dit que jugarien els (lel C. D.
Espanyol. Vcurem si és cert. També la "Patrie" féu una exhibició de
forces ben combinades per obtenir
la victòria; mes Mr. Gaudens els
féu suar tinta arnb les seres pumades i combinacions. 14 a 12 foren
as punts marcats per la "Patrie" i
els seus contraris.
"La Universital Industrial B. C."
aviat farä un debut ami) algun equip
de segona categoria, probablement
amb E"Asociación Escolar Universitaria". Procuraren, assistir-hi, per
veure les forces d'uns i d'Ares que.
com a estudiants, han de jugar fi
i bé.
Una noticia que agradarä els
amants dels Basket-ball. Ja ha estat installat al al Collegi de la Bonanova de Germans de la Doctrina Cristiana, el Basket.

LLUITA

CR ONICA JUDICIARIA

cri.-rt-rut nstc.%
Lii Si • Cri..n de Gimnits i Es-

vols. de l'Atollen Encielopedie
Popular, ló anunciada per al vineto dijiais, din 15. a les \mil,
del vespre, la primera de
sessions públiques d'entrenamente de Huila greco-romana
que ha organitzat [nitre els seus
Els rombals que s'efectuaran. que secan cine, aniran
1 . :11TPC dc 111ustarAs contra Capseta, Cal xot contra Soló, Pas_
tidle contra Gene, Itilsolt contra
Anden. Albacete contra Huerta (actual eampidr de Catalunya
del pes fort).
En aquesta sessisT, coro tam_
hit lides les que oportunament
anivem timineintil, secan públiqllee, podent-hi assistir, ultra
ele soeis de l'Ateneu. tots els
antants d'armes( tan ;Watt! esport.

REGATES PER A DEMA
El Club alai-hin, <le Barcelona celebrara denni cl tercer festival de
vela per a yachts (le 7 i 6 metres de
E. 1., amb l segii(nt ordre:
Primera regata.—(.lasse de 7 metres. Recorregut, 8 milles, dues voltes al triangle. Senyal d'atenció a
les 1035, i de surtida, a les 10.40.
Segona regata.—llasse (le 6 metres. Reeorregut, O milles. dues voltes al triangle. Senyal d'atenció, a
les lo'45, i de sortida, a les to'so.
Tercera regata.--Série Ilispania,
classe U. Recorregut, 5 mines, una
colla al triangle. Senyal d'atenció,
a les io'55, i (le sortida, a les Ir.
Quarta regata.—Serie Ilispänia,
lasse Z. Recorregut, 2 orilles, una
sola boia virara sobre babord la situarla mes a la vora de l'Escullera).

Sensal d'atenció, a les n'os, i de
sortida, a les 1110.
MAIIR•BALI.
Les "Estrelles" de la Unió Sportiva de Seas obtingueren una brillant victòria sobre els seas adversario del "Laien It. C., i els "Atletes" de la !Ah; enrotllaren amb
gran empenta cls de rAtletic Bri-

AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTA DE CAUSES
At'lli 05 veurà a la Secció segona d'aquesta Audiéncia, el
judiei per boinicidi seguit contra el sometenista Josep
ntez alartinez, el qual disparé
la seva pistola contra un grua
d'homes que movien xivarri al
carrer del Consell sie Cent. prop
d'llostafranchs, una nit del pas sal mes de
tenint la desmatar-ne un.
gräuia
El fiscal senyttr Poiia (Imana
per al processat lit pena ile eatour anys de presó, i l'acusador privat, senyor Galicia de

Hans, la de cadena perpétua,

P' r considerar - bu roen a assassinnst amb agravant.

•
A la secció primera, acusarla tl'un
delicte sie lesions. slta prcsentat Irene Marsal, per a la qual ha dentanat el fiscal la pena (le sis n'esos
i un dia (le ¡res". correccional i 150
pessetes d'indemnització.
Davant (le la secció segona han
comparegut acttsats d'un delicte contra Elionestedat. Martí Albareda Gal
vany i Maria Monfmt Fularic. El
fiscal ha demanat per a cadascun
dels processats la pena de quatre
anys. sis n'esos i vint-i-dos dies
pros'. correccional i tres mil pessetes d'indemnitzach'i.

ASSENYALAMENTS PER A
AVUI

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Nord—Major
quantia.—Joaquim Jiménez contra
Josep Brugarolas.
Sala segona.—Girona. — Menor:
Francesc Poch contra Joan Poch.
Sala segona.—Drassanes.—Menor
quantia.—Agusti Magueda contra
Cotnpanyia Tramvies.
Sala segona.—Universitat.—Incident.-1. Otero contra Filitures G.
i un altre.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. —Drassanes. — Un
oral per robatori, tres per injúries i
un per excitacjó a la rebelió contra

Angel Pestana.

De Catalunya
SABADELL
El catala a l'Escola Industrial
Un film interessant
Han començat a donar-se a la

',ostra Escota Industrial d'Arts i
Oficis les classes (le !lengua catalana, que confiades al professor senyor Lluis Parcerisa es donen dia
si i dia no, de vuit a dos quarts
deu del vespre.
En atenció a ésser aquest el primer any que es donen aquestes
classes, heno ita permès que continui oherta la iuscripció de matricules per aquesta assignatura sola fins
a data indeterminada.
— Organitzat pels Centre Excursionista del Valles i Centre Excursionista "Sabadell" sla celebrat
al teatre Principal una sessió rnolt
interessant de cinema, fi:mata-se
una revista de la casa Cuyas d'assurnptes tradicionals . de Catalunya,
i la magnifica pellicula "Les meray enes del ski", que temps cnrera
es filmä al Palau de la Música Catalana. Aquest film es realment, tant
cono el ski, una meravella. L'operador que tingué cura del film liarla
d'ésser realment un artista, puix tota la pellicula es una veritable obra
d'art.
En aquesta sessió In hagué una
nota molt especial, i es que en filmar-se la revista Cuyas, Cll saberse que els rètols eren retolats ett la
Ilengua (le la costra terra, tot el pftblic—per cert molt nombrós—esclaté en aplaudiments, aplaudiments
que es repetiren mes tard, cada vegada que el quitad (le música iniciava la interpretació d'una sardana. Anoten, això únicament com a
senyal del temps, digne de tenir-se
en compte.
Els esmentats Centres Excursio/listes han rebut moltes enhoraboneo per la seva activitat i generositat a Eoferir-nos una sessió tan exquisida.

TERRASSA
notícics

Diverses

El Grup Excursioniata i he 1;1
"Fraternilat Itepublieana", pre_
para per a tierna. iliumenge,
t. un aplec de germanor que

Itoe ni "Guitart".
L'orifre-de la fiesta serä con/
segueix:
A les rail del matt. — Cursa
de parelles mixtos.
A dos (piaras de den.—Cross_
country. Hile quilionetres.
A dos quietas 41 . 011Zü. — SallS
il ' illCafla i 11:legada; 11am:timen'
del pes: ase.ensiii a la entalla
A les cIntan. — Anificia
cançons populare, por la Capolla de • Mileiva de Sant Pero:

Huila a la unida.
A dos quarts do tres. — Concure literari. Es donaran a eoiiiiixer les minore emnposielons
Prese ntaile s a romnirs.
A dos quarts de quatre. —
Nova eancons a ( arree de la Capella de Música.
El Chil. Pirenrne prepara, per
til mateix diumenge. una hnnica
iscursió antb el se ginint Riflerari: Cort Fosca. Cova
Fumada de Puigdanra. Matarrodona i Sant Vicente de Ca s tellet.
— En la darrora sessi6 muprinefpal CC presentaren, en lis
del drot QUA COCCedPii cl R. D.
de 29 d'octubre proppassat, dos

eintarlans, els guate formularen
divrrses quebree, tofes, d'exelusitt interés Juan? titular.
— Demä , a la tarda, lindrä
lloe la solemne Procesen Eucarística, co ina coronan/m/f dele
actos que amb tanta solemnitat
sa l ao amebrat arnb motiu de la
Santa Missió.
SITGES
Per la llengua catalana :-: Altres
noticies
El Centre Excursionista ha prés Encoré de demanar al Comité constituit
a l'Ateneu Barceloní la celebrarle, d'un
dels cursen de Mengua Catalana, que

organitza el dit Comité.
— Es diu amb insistencia que el
da 23. amb motiu de la vinguda del
rei d'Espanya. se celebraré a l'Autódrom un duel motorista entre Albert
Divo, el victoriós conductor de la
"Sumbeam", i l'emocionant defensor
del Miller. conde Zborowski.
— En la darrera sessiö el senyor
Ramon Martí. usant del non decret que
permet al públic prendre part a les
sessions, feu sensacionals manifestacions al voltant de l'escabrós assumpte
del nou escarxador.

MONTBLANCH
Diverses noticies

Dies enrera van isser agafats per la
guàrdia civil dos lladregots que entraren al masct del ballte d'aquesta vila,
N'Eduard Nalapeira.
Per les declaracions d'un altre subjecte que fou detingut pel Sometent de
Vilavert. hom creu que C5 tracia dels
autors de''assassinat de la guardabarrera d'Alcover.
— Promegueix amis molla activitat
les obres d'habilitació de la torre "Villa
Paz", d'apro pule l'estaéió, per migatzem de vins del conegut comerciant
senyor Steiner.
— L'alcalde. per mitjà de pregó fet
en catalä (feia clics que no se'n feien) ,
ha rccordat a tots els que estiguin subjectes as deures rnilitars Enblig,ació
qtte tenen de presentar-se. duran! (I
corma mes i el vinent, a la caserna
<le la guärdia civil daquesta tila. per
pavar la revista anyal reglamentaria.
— Dilluns passat. en la parroquial
de Santa Maria , s'uniren en matrimani
getril damisella Francesca Torra i
Domenec. ami, el jove Josep Maria Pode Guarro.
Benei la unió Voncle de la mavia.
Mossen Joan Domenech. beneficiat (le
la dita església.
Tot seguit d'acabada la cerimónia els
',avis empriaguren Cl viatge de /teces
cap a Madrid i nitres punts d'Espanya.
— Shait acaliat (le liaixar les brisas
vergrs que enguany han produit es
Sindicats de Sama'. neat aprop de ano
tones. i que tenia reComades judicialment la Federació Agricola de la Conca
(I<.• Barbaré.
— De la lleva d'engatar/y. en toquen
a la nostra vila 2i soldats de Eaatual
rcemplae i procedents (le revisió. tancant caixa e; número 30.

TORROELLR DE MONTGR1
Nomenament -:- La milita
En la sessió del dia 7, l'A.
,junlanumt ha mrinenal diposi.
Serra.
Inri a En Joaquitn
— La sollila d'olivos d'enguany aembla que serä !non pelita. La mica de fruit que donen les oliveres sie matan.
Si no es troba remei, no fora
5, st atty que (nutre d'aquf pocs
anys es perdés per complet la
prodneció d'oli que un nitre
temps fou molt importan!.

fi •
'
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•
frta.t basurapsnital6 d'un a
ASSEMBLE.A. DEL SINDICAT
que havía de sofrir un indiv
LLIURE VIDRIER
Demà, diumenge, a les deu del condemnat pel juljal esme
En els centres on corleo
matf, en el. sets local social
(Guàrdia, 14), aquest sindical persones ' que , freqüenten
celebrará una assemblea gene- jutjats, es deia que s'exig
ral per tal de tract ar qüestions responsabilitats per aquest
econòmiques. Es parlará lam- a alinee persones.
be de la constitució d'un front
UNA OBRA RECOLLIDA
finie d'obrers vidriers, convePer ordre de l'autoritat all,
niencia de formar comités paritaris i comissions mixtos, i litar, han estat recollits pee
policia els exemplars de l'oh
altres assumptes.
Aquest Sindicat ha organitzat "Las Juntas Militares de he,
un cicle de conferencies expo- fensa", de la qual són autor'
l'ex-coronel i primer presidea
sant el seu ideari.
(Carmenes Juntes, En llena
UN DOCUMENT DEL SINDICAT Mätimsez 1 En J M. Campo,
UN IC
LA COMISSIO MIXTA DEL
Es Federació Local de Sindicate Untes ha donat a la publiTREBALL
citat un document en el qual
En la sessió ordinària ce'
que
s'hart
càrrecs
rebaten els
tirada per la Comissió Mixta sa
fet , a l'organització d'haver-se
Treball en el Comerç, d'ame
deixat influenciar pels anomb- la eintal, s'ocupà dels següent
nals grups anarquistes.
assumptes:
Dial que va seguint amb in,
Designar eAs adjunts i vocal,
teres la qüestió dels presos, i que hauran de constituir de.
acaba manifestant que seguirä rant el present mes i s o %
en el seu Ilnc mentre se senti presidéncia dol magistrat 4
pro
apoiada per la massa obrera.
sident de la corp o ració, la pe
nüncia tribunal que coneix G.
CICLE DE CONFERENCIES
La Confederació General del les reclamacions de caraete
Tediad( (Unió de Sindicats Lliu- particular entre dependents
res) ha organitzat una sirio de pal rons.
A l'objecte que la dita peak.conferencies per exposar la-sena doctrina i les normes que ritt pugui funcionar amb trer.
estima necessäries portar a la malitat, s'acordà que e a ea
lluita entre el capital i el tire- d'absència dele Noca% efeetiat
ball. tenint en compte la falli- poguessin actuar els suplents
da de valore socials que produf corresponents.
Desprós d'un detingut exr
la gran guerra.
Les primeros d'aquestes con- mrn, es resOlgueren tro re
ferencies aniran a eärrec deis cursos de revisió contra stet
companys Joan I.aguia Lliteras, dictes de la ponencia tribuna
August Lagunas, Alemany, Fer- en reclamacions de Saräder
ran Ore, Martínez, Ramon Sa- particular.
Donar-se por assabenlada de
les Amenos, Alfred Lagunilla
diverses 1111. OO. referents a id
Jaume Fort.
Immetliatament s'intensifica- celebració d'eleccions parcial!
na la campanya per lotes les co- del Comité Paritari y (venda
la menuda), i de diles resala
marques de Catalunya.
cimas: una del ministeri . i
ELS VIDR1ERS
ira de la Delegaciel Ritgia.
Demä diumenge. a les deu donant ¡loe a la tramitació d
del watt', i en 01 seu local del recursos interposats con'ra
el Sindit'arree de Guärdia.
medirles dietats per la Coraissid
cat • Lliure Vidrier celebraré Mixta resolent recursos de re.
assemblea general per tractar viste% en reclamacions de carär.d'importants qüestions econn- ter particular.
migues que afecten en gran
Concedir al vocal surslont cl±
manera el ram dele obrers vi- la Comissió Mixta, En Frar(friere.
cese Ribera, una llicerneia
quatre meses.
EXPULSIO D'UN ESTRANGER
Donar-se per informada d'alCustodiat per dos agent s de
igiiäncia. ha estat conduit de gunes comunicarions. entre niMadrid, el súbdit italiä Eduard tres, del Bureau International
Zanetfi, detingut en aquella ca- du Trucan de Ginebra de l'Ohpital i expulsat d'Espanya per eina del Trebaill de Santiago dr.
Xile i dele senyors
disposició governativa.
Sea-ti embarcat cap al seu país Bélgica i Suissa, agraint la tramesa dele; "Anats " de-la rceen el primer vapor.
ció Mixta.
D'UNA INYESTIGACIO
• •-Preguntat ahir el governador si hacia donat ordres a la
Arribada d'un hidroaviö
policia per tal que ele magatalemany
renos que estan tancats al pú}die, segons disposa el reglaHa arribat a a'quest port un
ment de la contribució
hidro-avió alemany, el qual ha
continuïn oberts per si amerritzat al port: d'aeronáulicalia fer aforarnents sobre les ca militan d'aquesta ciutat.
existiincies de subsistències, va
L'aparen ve pilotat per l'acontestar que considerava ab- viador Frantz, al qual acerripasurda aquesta ordre. i digne que nya, en qualitat de meeänit,
aquestes visites de la pulirla
ambdós eón aleals magatzems es refereixen e manys.
una invesligació que se segueix
L'aparell és tot
sobre carretons i tartanes.
portant dos flotadors per amer
Itom coposa que esté relaritzar, Pis gneis poden esse:
cionada arnte el robatori de la substituit e per un carro ira
joieria Layrel, en el qual els
tr_TresIce.
lladres portaven urti earretó,
Porta un motor de 200 dasi
qual deixaren abatir/01nd.
valle de torea. amb sis eilitt.
al jutjat, sense que ningú el <tres, i disposa de sis seients:
reelatni.
dos a la part anterior, per a
pilot i el meeänic, • eis alles
ELS MANRESANS FACILITEN
quatre en cómoda cabina per a
L'ALLOTJAMENT AL DELEpassalgers.
GAT GOVERNATIU
Es un aparell de motlern13,
Tambó dignó el general
sima construeció, de la C454
santa haver rebut un telegrama alemanya Junkers, de DessiVi
de la Cambra sie Com p re de
\'a sortir de Näpols el 'li a !
Manresa anunciant que ha :mor- a les dolze, i a les 4'30 de la
dat faeititar estalge i mat erial tarda aterrava a Cagiiae. dat
per a oficiales al delegat piares_
va sortir a les 5'30 del elidid,
mitin iniii es mitimiti per a clitnnenge. dirigint-se diserta
aquel( districte
ment a Palma,- on va urribar
Aquest acord—afitgi--es un a ilos quarts de dotze dl mit
a
imitar,
puix
tenint,
exemple
del dia 4.
en cumple que els pobles eón
Dimeeres passat, Capare!:
que
han
de
pagar
les
()espeels
proveit d'essència 1 olio. - a re
ses d'estalge del delegat gover- pcendre novainent el r' ••e
naliu, si a eada districte es direrció a Barcelona. .
trolirs una entilal que el fari- sonsa novetat.
tibi e, eds pobles s'estalviarien
A Barcelona se SUbSiittilte
aquesta despeen.
tro
l'aparell ele flotadors
d'aterratge terrestre. i
LA DEPENDENCIA D'ULTRAMARINS
seguitiä ol vial ge cap a \tadrid.,
La Unió Ultramarina sitia un solaré una temporada pul
adreçat als dependents d'ultra- sembla que so dc n ii,'
marine, introguers i nitres si- I ransport do passatg,i: ‘ entre
fent-los veure la con- tliverses eintals.
y eniéncia tic preparat-se per
aconseguir el triornf de Cure
aspiracions i trehallant per la
disaparieid de l'interna!, que
ha estat demanada al Comité
Paritari.
Denté. dintnetigr. a In tanta
EL TREBALL DELS MENORS
ha!latia (l o eardanes a arre," e
Ele inspeetors det treball de- la robla "Bareino", a l'Esbatt
nunciaren en el jutjat de guär- Català de Dansaires do l'Orfel
dia, que han imposat penyores
de Sans (Sans, 71 i 73 ) .
a dos palmas fusters, per tedia 12. a les S i
nle en els seus trincas, infrin- ja de la tarda. linifrä !loe a 1.3'
ginl la lilei i reglannint del Irr- buen Obrer Català de Sant
ball. menors del que permet la tf (Pl. Mercal. 2 , . una eseeird
((ej.
audir si de cardanes a arree
la COlda "La Principal Barrel
FUNCIONARI PROCESSAT
nina" amb el següent 111.001
Comuniquen de Sabadell que me : "Repic de campane5
el jutge d'intstruecid ha decreGrau: "L'Ametller". Betey:
tal el processament del cap de Rondalla". VilartS: -rittuf
la pol licia muntpipat d'aquella flors", Saderra; "Cercant d
ciutat, senyor Joaquim Bonet, sella". Molino; "Lti rilege
segons sercbla, per haver
Mercader.

Les sardanes

EL MONUMENT ALS HEROIS nostra marina que vetllar per
l'ordre 1 la disciplina.
DB PÁXIT.g. Ifmnikcovbg...
'En aquest MOintet, eñ aqiiest:
•
dia, es la primera vegada que
ditagena. — Amb gran so- parlo al poble davant de V. M.
lemaitat celebrät7 aqtiest assegura en nom prdpi tdel Di-,
mataja inliti kuració eI monu- rectori, exèrcit i'martha que es
ment als herois de Santiago de
solidaritiaren amb nosaltres,'
Cuba'i Cavite.
que el que ens prytattent dtulo
Assistiren a Pacre'eli Beis,
salvactd d'Espanya, • 1 aquesta
president del Deetotl, ' oficials salvació PS roalitzarit mil jan'
nombrds públc.
•' •
eant el moviment. ineruont
Eb el momént l aelit • Matigu- que devem el poder.
Yarid les bandes de marina inAixi no es tornaran a repetir els
terpretaren les mateixes marxes dies trictos d'aquells moments en qui
amb qué entraren en combat els ras mancaren mitjants proporcionats
hernie.
a la costra capacitat per assolir la
El marqués d'Altamira ha pro- vietlria."
munciat un patrintie discurs,
A continuació. els Reis i la cernísenaltint els morts per la
sió dcl monurnent marxaren a fer l'ofrena de corones.

DISCURS DEL ilFSTRAL P111MO DE RIVERA
Després del discurs de Iale.alde en Pacte de la inaugurad& el senyor Primo de Rivera pronuncià el següent discure:,
"No estranyi a ningú. ni a
vostres majestats. que aquesfee
primeres- ¡emules gee vaig a
pronunciar per manamen de V.
M. len sa representada, rom a
eap7del gavera a qui Y. M. fu
l'honor densarre g ar el poder.
produeixin: alguna emoció. donat cl fet que commemorem.
Potser alguna vt"gada hi hagi en
les nieves paraules un necont
d'elnqüencia, encara Sus no ene
orador, que surt del nieu enr.
El president de la Comissió
ha dit que aquest homenatge no
es solament als heríais conegut s.
sind a tots. coneguts i desconegUts. qua van intervenir en
els fets. Aquest homenatge és
a lote aquella que no nogueren
deixar Ilur nom glorificat. pera
que pasearan a la posteritat,
perque van fer una Obra gran.
Perquè hi hagi homenatge
complet assisteisen a t 'arte sea
maiestals ele Reis i l'Ambaixadar dels Estat Enils. el qual
amb la seva pre4ncla proclama
davant deis espanyols el valor i
la noblesa del poble que amb
elle es va batre.
Desprrs alludeix a la conducta dels mariners espanynis que
no han pogut oblidar la frase
de Méndez Núñez. que mes val
honra cense vaixells que vaixells cense honra.
Penh cal posar el remei perque aquella situació do 1898 no
es reprodueixi. per al anal cal
crear previsorament Exercit i
Marina, ultra indfistries militare, perquè l'Exereit i la Marino - no constitueixin una càrre g a masca feiruga por a l'Estat. sinó pel contrari el rnitjä
de la seva prosperitat i riquesa.
La-reenda--qtre ha --gel Cartagena significa la salutació que
el poble adreça a S. M. el Rei.
que. agé a tota responsabilitat,
segons la Constitució, es volgut pel poble i el seu nom va
unit al gloriós esdedevenidor de
la pni ia.
El general Primo de Rivera
continua e! seu discurs, i parla
del sol esplèndid que ha Iluil
en el dia de l'arribada. encara
que les 'Iluminarles nocturnes i
els ulls ,de les belles cartagene.
ses semblaven competir amb el
seu resplendor.
Després es dirigeix al Rei,
dient-li:
Senyor: D'aquest port sortirä N. M. eap un altre port de la
nació italiana.
Tinc la segureta.t—i això ha
dic per desmentir tots e Is dubtes i comentarle que han sorra
respecte de Eassutripte — que
encara que absent uns dies, la
tranquillitat resta assegurada
amb la presencia al Govern de
persona tant prestigiosa en da

Descohert. cl monument, Tamhaixador .dels Estats lints Urgí el següen
dsears:
"Ofreno aquesta corona amb la mes
gran admracó per als hernie espanyok
la mem‘ria deis quals es consagra a
aquest monurnent.
Es heroi Ihome que se sacrifica per
la pätria.
Servo resperanea en tnic el deck
fervent. que aquest acte sigui el punt
de partida d'una cordial ami.tat entre
les dues civilitzacions germanes.
Amesta és l'expressió deis sentiment rrarristat de la meva nació er.vers respanyola."

La feea ha estat melt fluida.
METGES INCAMPATEBLES
Granad. — El Inetge director
ele la Casa de Sneors, senym
Atiroli Martín. deelarä d'avant
el magistrat d'aquosta Academia enearregat de depurar les
domíneles formulades per ¡'esmental metge davant del Directo ri contra ele farullatine que
Smbla qr.o PS roben en resprin s abilltat molts dels esmentats metges.

Darrera hora
DE BARCELONA
AL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
INAUGURAL DE
CERS I D'HOMENATGE A EN
CESAR A. TORRAS
Anit paseada el Centre Excursionista de Catalunya fa una vetllada
inaugural del curs 1923-24 dedicantla a la memòria del malaguanyat
SESSIO

Cesar August Torras, figura preeminent de l'excursionisme català,
que durant dotze anys presidí la
culta i catalancsca entitat.
Hi hacia a la presidencia el senyor
Joan Ruiz i Porta, president del
Centre; els fills del senyor Torras.
Ea César i N'Oscar: el seu gendre, scnyor Santasusagna; el diputas de la Mancomunitat senyor Ricard de Campmany, representantla: el doctor l'aura, pel Museu de
Ciències Natural; el doctor Fontsere, per l'Acadèmia de Ciències; el
senyor Casades i Gramantxes, pel
Consistori deis Jocs florals, i el senyor Sanglä. per rOrie6 Català.
El senyor Ruiz i Porta, ekgit de
poc president del Centre. glossà la

Explica el pal del senyor Torras per l'Associació d'Excarsione
CieMiliques primer, i per l'Améisció Catalanista d'Excursions Cientifiques, en produir-se rescisid
: •
:
Cita els articles sobre exentannisete que publicà a "La Renaixen-.
ea", entre molts d'altres treballs, la
seva labor a la unte ele Restauració
del monestir de Ripoll, i les seves
activitats excursionistes fins l'any
1891, en el que, per fusió de les
dues Associacions esmentades es

forma' el Centre Excursionista de
Catalunya.
Explica com el dia 27 de juny de

1902 el senyor Torras llegí, en una
sessió del Centre, les pritnicies de
la seva incomparable obra "El Piren& català".
El dia 27 de desembre del mateix
any el senyor Torras fou elegit president del Centre, presidint-lo fins
el juny de 1915, durant dotze anys
consecutius, coincidint la seca gestió amb la creixença del Centre.
Glossa la seca actuació presidencial.
Esmenta la hibliografia de rhornenatjat, els seas discursos presidencials, les conferencies donades
al Centre, les quals passen de cinquanta, i els treballs publicats al
Butlleti. Recorda la seca darrera
conferencia, donada el dia 3 de novembre de l'any passat, i el darrer
treball publicat sobre el Bergaa,
i com la seca mort interrompé rhomenatge que rexeursionistne eatali
Ii preparava.
L'excellent treball del scnyor Vidal i Riba bou molt ben rebut per
randitori.

El diputat senyor Ricard de
Campmany associà la Mancomuni tat a l'homenatge amb breus encertades pasantes.
El president, senyor Ruiz i POTta, regracià els presidenta deis Centres excursionistes i les altres
entitats culturals que 'sacien assistit

a l'acte.
Les corporacions i entitats que
s'hi adheriren són les següents:
Mancomunitat de Catalunya, Jocs

medran igualar-la.
Tot seguir, en mig de l'afectuós
respecte dels assistents, es descobrí
el retrat del senyor Torras, obra del
pintor senyor J. Duran, el retrat del
qual ha estat posat al cancel de la
Sala d'actes, sobre l'estrada presilencial.
El tresorer del Centre Excursiodsta, senyor Eduard Vidal Riba.
legí desprès un acura ttreball sobre

En Cesar A. Torras.
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Teatre Barcelona
Temporada, 514 Tardor
Gran companyla de comadla
ALMA -

BONAFE

a un
quart de sis, la xamosa
comedia en tres actes, de
Paso i Abati,
EL GRAN TACAÑO
Nit. a un miar! d'onze. La
comedia en tres artes. de
Guillern Hernandez Mir,
El. PAN NUESTRO
Avui, dissabte, tardis,

Demà. diumenge, larda.
A LA LUZ DE LA LUNA
i EL PAN NUESTRO
N it,

El. PAN NUESTRO

.•e***************~.
4~~~,666~4~&
TEATRE NOU
/Oran oompanyla de sarsuela, opereta I revistes de
PEP VIÑAS

LA INONTERIA

Ciències i Arta, Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de

per Balata Pefialver, i Los
mosqueteros del rey, per
l'eminent EmIll Vendrell

la Indústria, Club Muntanienc,
Agrupació Excursionista de Catalunya. Centre E. Vilafranquí, Grup
E. Esportiu Gironí, Grup E. Lleydatà, Grup E. "Independents", de
Masnou, Centre E. "Pla de Sedes"
de Manresa, Grup E. "Montserrat"
de Terrassa, Grup E. "Montsetrat"
de Sant Vicens de Torelló, Centre

E. del Valles de Sabadell, Centre E.
"Sabadell", Centre E. Barceloní,
Associació E. "Avant", Grup E.
Barceloneti. Agrupació E. "Júpiter", Club Pire:lene Català, i Centre
E. "Patria".

DE CATALUNYA
VALENCIA
La responsabilitat de l'antic
Ajuntament
El secretar; del Govern civil ha
remès al president de l'Audiència
l'expedient de càrrecs contra laute rían Ajuntament, com a resultat de
la visita d'inspecció que es va fer.
Alguns d'ells contenen materk

delictiva.

DE MADRID
CONFERENCIA DEL SENVOR
OSSORIO I GALLARDO
El senyor Ossorio ha donas la seca
conferencia sobre el tema "El que ha
de morir i el que pot néixer, politice-

04+1»4144,1****~.44•4444

n • 01npt ailu ria.

Gran Teatre del Liceu

KURSA A L

tern.

AHudeix a la revolució preconitzada
per En Maura, entenent que li mancs
energia per realitzar-la.
Assenyala els mals i els problemcs
d'Espanya.
No s'ha decreure—diu—que el Directori hagi de resoldre'ls tots.
Acaba fent altres manifestacions im-

portants.

Diu que en la po'hica espanyola l'afirmació cardinal és que el passat no
pot tornar. Abans que turnia els perlita
de cacics. mes val que vingui una revolució de catres.

File de F, Mas Sarda
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Oran oompanyl• Be earl4a
:0e Jóialemat.W.
.
Nigu
en "It
Leen is.' M aria - LaCal fe:
Ceso Gallero Nadan Oildissabte, tarda,
a les cinc, la joia musical
tres
actos,
del mestre
en
Barbieri,
El barberIllo del lupias
Nil. a les den, el gracias
sainet en un acte, Gacela
Alvarez Murinz Seca, música del niestre Alonso,
. -LA REMOLINO
La popular sarsuela en dOS
aetes, de .1. Ramos Martín,
música del mestre Guerrero,
LA MONTERIA
Per 'eminent hariton RI.
card Fusté i prenent-hi part
coser Leonls, Felisa Horraro, Francusc Gallego t Cartea Rulart. Nil. a les den.
El xann'Is sainet en Un acte 1 tres quadros, de Fernämlez del 'Villar i mestre
Luna.
TRINI LA CLAVELLINA
(Kit, dzIL, èxit
L'extraordinäriament aplau.
elida sarsuela en dos actea
i dos quadros, d'Antoni Paso, mtlsica del mestre Guerrero. La luz de Bengala. Decorat de Butbena i Girbal
1 J. M. Iglesias. Vestuari
la casa Poquita. — Dernä,
diumenge. tarda, El oaprl.
chito, Trini la Clavellina i
La luz de Bengala. Nit, Pa
que le vià listé hablä i La
lux de Bengala.
ereeeee5etbe00•000+»04.ege,
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Mercat. — Ha estat el d'avul d'una regular animació.
Moroso. -- Fluixeja. N'Id ha hagut prole ala el detret de "La Gacela" reduint a dos rals or el dret d'importarid, que
fins an es lea estat el de dues pessetüs.or, perqUil els comprado re es resistissin a fer compres, so pena ele fer-ho a preus inds
bttixos que els assenyalats aval. De totes inaneres, cola sigui que salatnent ainb aquesta rebaixa cenen :vinieses 3 0,0 00 tones
als nostres ports, de no vestir una ampliació mès endavant no durara gaire el preu rehaixat, vist el gran consumidor que és
el nostre mercat. Cal fixar als nostres legidors que vindrà rebaixal on dits drets el que ha d'arribar, mes no les existències
avui disponibles al moll, pel qua] motiu els sena tenedora miraran d'e defensar-lo tot el possible.
Despullee. — Hi ha alguna mes oferta que dies enrera, encara que a preus Mal ivament e are. L'única elft3F, on lista pagut observar una rebaixa, ha estat la despulla granada, o sigui el segó, puix hi ha hagut fabricant local que l'ha posat a
la venda al preu de 14 rala la euartera.
Anlb els altres grana, sestee vadaein de preus.

le

(
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!CASA

Els Teatres
GOLISEUM
DesprAs dele hxit s obtinguts
el dijous pel Coliseum amb L.s
revea funcione de tarda i do nil,
l'empresa prepara naves atraeohms pel diumenge, amb l'estrena de la notable exclusiva
Gatimont "Oh, la cultura física!".

Os LA
etIVEIVIATOGRArte

E n TRIN1 im %Fi — . AL° te. nElN10 tee FAMILIEs nr,rtymnEs
A4,11. dissarde. (n4uperalite prmrramai extt s ornilds de la superha prodliechl
"Metro" Eueenom Guam (exeliums), biteressant aSSUa.pte drarY51115 555,519
la relebre obra de l'ImmOrtal non/dial de balzac. nubmtm crea e ló rlis militemos
n'instes RoMilto Val e ntino e la ideal estrella Anee Terry; la divertida cinta
Desean* dominical, de molla brionia; gran eaft de la preciosa t sentimental •
comedia El Me valent del noble, wagistralment Interpretada per la Ingenua
arti s ta Lar!' /labren. I lo• Acto:altota datimons
t11 ,, alite, de sis a teilt. 1 denla, diumenge. d'Onze a una, es Co'patearon butaques numerados per a la ef,Sid c,pecial Co tes sis do dlutiiiinge.
1INTEIIESS.M. — .1, la sessIA matinal de dernA, enntenye, la t'Alnada sera ob sequiada ami, un sorprenent present.
DIlluns vinent trrand5'.9 esd p ventinent, La Sin ventura (PXCI1151Ve1. segons la
celebre novella de l'insigne I cone g ut autor "El Caballero Audaz"
os,

es netegi el set:.
Es impossike fer una política cense
politice, percaté és una tècnica. El Directori ha aconseguit un ordrc ex-

rime4+~44444~.44 .4

Temporada d'hivern 1923-2.1.
Companyia d'el:len el primisde caen I de
simo eartello.—Continua obort
l'ahonament a la Comptaduria GELATINA gallina. Altment poderós per a persones
del teatre (carrer de Sant Pau.
núm. 1 bis, entresol, de deu a delicades. E. blartignole, Escudellers. 10
una, de dos ' quarts de quatre
•"444444444444444+0444444444~~~4444~~

El millor —afegex---és que cadascun

ment".

Diu que no sita de barrcjar en la
censura totes les persones.

a set i de dei.-guarts de deu a
, : Teatre Cata* . itaitiei
onWitte la ntt.
—
Telèfon 3500
lea •
Avui, dissabte; tarda,
'elite, per tíniere 'vtugade preus'
'petpulars.
L'AUCA DEL SENYOR ESTEVE
decorat deis mestres 'l'Humera.
Alarma i Junyent; interpretad()
insuperable. Nit, estrena de la
eomédia en tres actos, d'En Caries . Soldevila,
VACANCES RESALE'
1 el sainet d'En Itossinyol
-EL PINTOR DE MIRACLES
Domà, diumenge, tres formidaAvui. dissabte. nit, t diu_
bles programes. A dos quarts
de quilfre. El gran 'reit d'En
Folch i Torres, L'infant que no
san son nom. A dos quarts de
Vaoanoes relale i la cornédia d'En Vallnittjana Don Pau
deis censas, de gran broma.
Mt, Don Pau dele consells i
Vaoances p elele. Es despatxa a

Avui, dissabte, reaparicid
d'Emill Vendrell. Tarda,
gran vermut popular. Nit,

florals, Orfeó Catalä, Musen de
Ciencies Naturals, Academia de

rellevant personalitat d'En Cesar
August Torras, la labor del qual es
proposa seguir al Centre, per be que
jutja que els seus meras no li per-
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Preparant-nos per efectuar unes grans reformes, ens cal liquidar totea /es nostres existineles a qualsevol preu
Els nostres VESTITS I ABRICS són còpia

Pi

deis més distingits modele de París i Londres, i els oferim a preus tan modestos que
sernbla impossible, sense que per això deixin
de rivalitzar amb els dels sastres Inés cars
i minora.

Ci

lie

VESTITS I ABRICS confeccionats com els

iii

de mida tall anglès i teles de Gran Chic. a
25, 40, 50, 60 i 75 pessetes els mes superiora.
Tenim una partida d'ABRICS que liquidem a 15 pessetes; VESTITS i ABRICS per
confeccionar a mida des de quatre horca de
termini, a 50, 75 i 100 pessetes els mes su-

Ce

lii

Li

Pi

periors.
100,000 PANTALONS des de 7'95 pessetes.
Regint els mateixos preus confeccionem tote mena de peces, tant d'Etiqueta cota d'Esport, Cambra, Fantasia i Casa.

En les diferentes seccione de la casa. com
són Corbateria, Camiseria. Caoelleria, Guanteria. Generes de Punt. Mocadors. Bastons i
Paraigiies, Bisuteria. Perfumeria i Carteres ,
Li
garantim sempre el preu més baix que el que 91
vengui Inés barat. La modicitat de preus no el
FI
ens priva d'obsequiar els nostres compradora
segons la importància de la compra, tenint a /Irl
aquest efecte 1111 gran estoc de presents: mit51
•4
quines. d'afaitar, perfums, bititeters, carte- ci
el
res. bisuteria, etc.. etc.
Els nostres impulsos de competència ens
produeixen cada dia una xifra ni& gran de 1
negocis, i a l'ensents cooperem a rana de baia
xa que ha de menar-nos a una millor situació
rt
econòmica.

Generes de gran partida '.•;)

C=1)
=1)

=1)

GORRES, d.:a de
1'45 pessetes
BARRETS, des de
4'95 pessetes
CORBATES, des de
0'95 pessetes
PIJAMES, des de
10 pessetes
CAMISES, des de
4'95 pessetes
MITJONS, des de
0'50 pessetes
ELÀSTICS, des de
0'95 pessetes
LLIGACAMES, des de
0'50 pessetes
IMPERMEABLES, des de
39 pessetes
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INAUGURACIO

15

Rambla de Nalga,

Exhibició continua de les darreres rhove..
tats en els salons interior, Gran assortit en jaquetes d'última creació u Abrics,
Echarpes i Renards de totes classes i p.-eus.

LA TEMPORADA

SECCIO ECONOMICA

Secció especial de transformació •
Pella
per a adornament
21 S'adoben i tinten tota mena de pella La

CORTS CATALANES. 624

Mantes per cotxe

PREUS ECONOMICS

Rodea el UO3e8 ClähiC M11) les incials de temporada, a t'el dome
•n•••nnnnnn

fo+4+4444+11+11+0.4•04+114+4 conjunto El teatre mes lutAis

88888 ERE - BERGES
dissable. torda. a dos quarts

de cinc.
Formidable serrunt popular.
Entrada 1 butaca 1.:VA pesaela

Chapt,

itetes, del niestre

)
: •'lkol, oblOillenge, larla.
SEREN CUNYATS
EL BARO DE LA RASASSADA

ORAN CINEMA

TEATRE COMIC

+41.1144.04444444.0444~

Temporada d'Oliesen do/923-2.4

TE A TRE NOVETATS

Preu. correnta.

En aquesta obra, els artes primer i tet eer est un
repartit S en dos quadros.
rú es taran seguits, sense

%U.

BARO DE LA RABASSADA

intermedi,

I

44444•44•4444.4•04•4444•44ffl

0.4444~444444+4,444-6,

veleeeee4.0414444.44+0~.4

Cornpanyla dramatIc•
ROJAS - CAPAR°

e+.4444+.444444+•••44444

CIRC EQUESTRIC

1111. a dos guiarla
l• liti. colos-al proarauta. lores
• de Kratignús eut: 1. Seguna
- .1,tag-tgig de l'emorronaut dra-

5•••••••••6444444444444444444.4

Gran rompanyla Internacional erroDalles, eqüeslre. e.)nlica I intill•

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia

na Director; Mr. Ventura Gane».

ma en tira actea.

Aszo.d.t-itta. • . tanta. a ins duarls
de elite, matutee a pretts ecoriúNit. a les tico:
Exit caletea' de tota la companyia
•I rie• l oil, Hl- ,r1,11, arli.tes
Mise Eulàlia, filtern -ha:
The Lansys, i .Z.dg tires Prralslea:
tsue V
, amb cts seas gusaUi
' arta etodnislrals; Trio anime«.
•1111, sent atetes 1 un Mune: Cavador Falte*, imitador °Nema!: Trio
Morandl, arrebates saltadors, C.
Chnettenmn, eanded de marca a
heli Tm) °m'osos, trainpoli anterlca, The Asas (San), trou pe Pinotic,. Navas 1 Gerome, divertida:dios pata ita de clowns: Silva I
Nincbi, a/quistes de SOiree.
Denla, durc estraordlnerles l'uncoem. Tanta, a les guatee, t
a es deu. >Melles proutames.
Es despalsa a Compladuria

BATALLA DE REINAS

1.3 celebrada conledta n Iranitt' , .i, en do+ a , Z es . ii. Veo:pedir.
LO QUE NO MUERE

(EL .131011,

• :re. al mart. aran *e**In de
. Garitón c ontra Albertch.

tou

Batalla de reina;

1

Lo quo na muere
'4444.ne.riertIPIPergsre11.44.11
t'al re

de lOrfeó Gracienc

JuditoriLrn, Astüries, S3
do pa nyia "Est 11.11 Cirera".
.• •ers artg,rs i dirortors, J.
Pera
E. Lluelles.
Primera
Pepeta Valer o . Primer

Lluis Mir,

l)itt-

ti de rfigt-gmibre di! 1923,
:mis de cine de la tarda.
dada emnigglia lItluiut,Lt tra
dotes Sherlock >Colmes.
•dis amenilzal, [gel terLlotges anib sis en-

'

19 pessetes; butaques

:

circulars, 2 pesseles.
- per als soeis, o'.30. Es, preentaeiú; admirable

•

eseefteefflefeeee..44.44
4••••••4444••••••••44~

Palace Cine

1

.%%111 Curses de &decaes a

piont., Jure. a la
programa, • t - i r.

l'Autädrom de Sitges, La I inla
de la mort, La mestressa rural,
El tren número 24, I
Pitjor que una sogra.

Cinema Princesa
Telefon 1371

PROGRAMES

Itu liard 1.1111131/Ve
irr% er a la routeld espnelal
ol,• olluniengc Os oles paO1ch !Or an luto looln o cral o s a t.:Imita, d'Onz..

1

Aval, dta sabte, torda 1 alt, projecce1
de I. s
lt ra0.11/1Arg, .
Contra la Ilel humeen; El llapa
pei rrieläre wal-la Jame.
1-uni,'
ttay akins .1. t la
peilleula editora Set ante de nieta
son, ir, 1111 Linden
tobt,

A.

rstrena ole

coolus•il 1,11ferie de Papis.

cala de 15.0011 Mol re .i. Eta mi,

».•666.4••••••••••••444.3

- -

•-: FOCS JAPONESOS
Elevació de globus
aerostática Imitant Zepellne

iiiill DISSABTE

.

Concerts nit

DESITGEM

iram.“

cAix i s
. .'t

remeten:tia, e-perialisui
TA
• ni el. el, anuoms, es ne-

•, muro a LA PF IrLILI rA r, 1.1. T.

CORREDOR

pi-e a Informes reine?.
cilla, que unetil

In eitnil es arces:sita. Eaerlur•
I ',:.1.:ITAT, U. T.

hamoMAINADERA , esreneces-ita.
a LA 1.11.11.1C1-

r

rm1 ;; esLin meziT ie P.C.
DON A ,, .,•rui rreer aL.7
_

CUINERA
/
r
.

e nt a r e a

1yje ai i lb r er a, ea npatevelltat

INynm A

per mi. es neeessIla. Al"*..n celare a LA PUBLJLITAT,

AMBRERA
•

practica. es necearata. Escriute a LA

bona corredor», aptas

altdi clientela cuttegutta
%lita &tb.-1 os., e‘ceitent tetona i asiupany de usarla. bond que as pre,rntell
cense reidor alittedes coiniteions, dulaallt
tenues rr iemeneten. P.I•self ole la
húmero U. orno:wat, tirano, barcelutia.

o

per treballar en labrara
NOIES Jtallen
og uIliva. S. k.t.u,ebl, 30, e. ti.

uta...rallen per rentar I parar etiquete, a les ampolle,.

lia del Raval, gran g liós

ile1111111

BARCELONA - U. E. DE SANS

111101 . 1.1'itial (11 . 1 . la tolla

;101 .4 :I

Revela, de pleque' I pelBetilmt
i tut Bebed de laboratott. ES re-

ES 11-111a ponerla per a ruatrumoni de
* c tla edat. Junta olla de Memo cayo.
arnbala ii Icaco. amb mult bono
Ilat, >ara Jeroul, 31, leer, aria.
--

FAORINge nombotes, ea oree-idea.
lana, 33, pm, nra.
•--_

nermsda. Es.
eiNyoNA r a tol
crome a LA PI 111.1L1ke . lt,

matenques en ttttltt, boesentclo •e, umb
reno...alele,. (rumorees, de vuit a it011.
21 maree de C uarta. 119. balsas.

APRENENT dfa
"" aper
' a.lada
calar"
a treball
121. 11. Cernuda. 43, bollua.

latir '
APRENENT S11,111%410
te
ole seguida,
es
nere-,Ita Planeta. 41. tirarla.

OPERARIA "U.. sapiga Costr bracata. Clan, 15, albira'1, 1

/7(117

APRENENTA sita
P."'"tadma."
emge, 1714,"".".
G2,
redora. Imbie

Ir mitran..miNyoRIA 10 1 e. per
.. " itt ser,. 1111i, en draltja
ito DeSsele.. Dia g onal. 43U, primer.

,/murta. lupa MODISTA fi a. 1,t‘a4.. t¡ena f. a, trl
RIA per a Ud es neresalls.
crime a LA PUHLICI.

• '

rato e,

a

-- de botara. mol&
s ¡carne, o • n licrea-

NCARREGAT
kt

ti a doporlant nedlteria. 4.•crl ti re
4,9,. . , ,. -dst i referenctes a LA PU.
........LIT. manero 20.

d'eserlptori, Mire de
EX ILIAR quinte,. es neresclta.
n e a LA PUBLICITAT, B. T.

r, it T.

Mace de

Can CULLERETES
Quintan.,

\ 1:ir l 111..110

BADALONA -ATLETIC

5

Casimir Vimos

Tehlton 230

Despatx: Taller., 72
Teiéfon A. SOSO
Fabrica: Carrer Benavent (Pro
xlm a la Traveadd ra de Sane

CASAMEN TS

1:;t11:11, . 11•

TERRASSA-AVENÇ

Juan Tenorio,

BATEIGS
DINARS DE CASA

0:atim Tegia,-a

ute

Muriag

taquAles del 'teatre Principal.

JUP)TER.GRACIA

Pamps gle

i localitats

al,

r+.48114.44444+44.4.444+1)444.3

partit Barcelona-U. S.
rzans, aviii, dissable, a le-

Per al

MINYONA dechute
" a"
" . "de".
As"
a LA
PLULILIL1r,

gle corredor d'una 16 anys,
e. nt•ressita. Escrlare a

arta!, babera Manees, anglei,

1.1.1.1TAT, B. T. '

AJUDANT
II, PI

B. T.

34111
CORRECTOR d"lIpograr 11111r
stipIga

earala i easiella. E-croa,, d onaid reterinitis I fent rondo:Mili, a LA PP111.14 11. 1T. numero 8.

.,0Lie
Neresollelll corredor
4.) 3, 110 ello lineal a la phKa
alorea bodra
ool.S tIllO d'orna.
Ineld .sense aque .le, eutol g rloo5 I Iones
eou I comi,sta. 1 tleurtu•vo3
serd a culi-Manen, Ye. hospital. I
I r
del Liobregal. bariditida la reserva eas
de no ttliivelar.
una bora
COMPTABLE r'oferelo
diaria I dIssables

1.....riore 1,

111.1cITA4, E. C. A.

N o i c perokoillocitt
a Imp.. ruta, manquen. Vira,
loS,

novelai-n

CO RREDOR

heee .s 115. EseltWel.

II 111.111TAT, IS. T.

PI 111.11,1TAT, B. T.

.."een.iia. ESeehlee & LA

iN yo RIA per a tut es neeessita. Ea" criare a LA PLBLICI:

MINYONA

pur

i a,..,1,.rtidg;t4nL2,41.anreyea.

I.A Pl'IlLICITAT, D. T.

CU INERK.

"g7,;.7,ei,",711,7

CA MBR ERA li:̀,VC :i.VN12.
s

%T. 11. T.

fuster,
Es.r rnire 1 LA

MINYONA d rees'iri taa . 3E0j rnilI esa
l'1111.111TAr, 11. T.
-

-

CAMERA,
TAT, B. T.
.

erloolit•areLSA•ilarsuEnsieirclui:

_

anys, e* neRECADER"
a la
r. , -Ita.
Estriare a LA
II BlicITAT, B. T.

CIT1T, II. T.

ronelsedor del netroel de netaJOVE meneo.
•n nrceserta. Earriare a
LA PUPLICITAT, B. T.
eerraller Unlrul pretiles en
MEsT ger
••••• Ter g n re•supostos ole le a reinen del etens , ea n•oesee114. asedare a LA
PUBLILITAT
T

bLit.14.1 E, 11. T.

S'
MAINADERA °aLccnute
" anca,
a LA Otllruz.
PLBL1-

mossn que lend

m

pea...be, de

a LA II

neceaAPRENENT deatta.raiiii,erla,
E,telui e a LA PEes

DEMANDES DE TREBALL
dr 20 UY«.
AUXILIAR s «eral. Lacran,
A LA
FLBLICITAT, a. T.
mecanerna.

ti ,.,‘!;i!cearneAillr.ark.,,dreiurtag uattYLAs.

25 anys,
COMPTABLE s'oteren. E,erture

11AT, B. '1'.

JOVE rob • cittl. ¡roana, round:Milita'.
relt. E,crium a

LA

PL BLICITAT: 2.

I

o 1•1

Itl.PIIIA n. II. T.

SERRALLER
111.1CITAT, Ir. T.

Hili

A.

.

al

1 t PiLlt utAT, it.

ccnipansia, nula per
sETIYOU
a
minorar, mimar t 1•11s.r,

FcRAcTir

rota (11.113

ofel ctS. 11,,e.: 1..% PUBLICITAT, II, T.

floult111%, ola. s'ofendo. Ese rifles
i PI 14 I. II r. it. 'F,

in•MeraleeKeeta 1 Manes, de 21

p E n de 17 anys, s'aneen. Escriure a

de

o

s'oferelt Escriure a LA

TAQ .11 ara, S, S'Uleoeli. k.serlure

i g t uticittr, lt. T.

BATA'''. B. T.

CUINERA
" aa"LA
" . PI 111.1..liA
mute
de 21 amor, s'oferels.
CAMB R ERA Eseel
g re a LA pr
(Aro*, /'. U.

präclic en Palto le do
opERA ELL viatge 1 ..M1.1:114 del ralo
de la ped, . III et eta. Eseran e a I . % 111.11.1TAT, II. f.
de 23, 58 1
AIJXILIARS d'eseriplorl,
aoN s . **orereisen.

1.,cro.. va
l% PLIIL11:1TAT,

'r.

I " r °""
"" "rano-PROFESSORA"
e('S.111.
21 ames,

11reix. F>erlure a LA PL'OLICITAT, 11. T.
if 11.

It

r.u1.
Eserlure 3 LA
1 . 1 111.P.ITAT, B. T.

TAP10ER
CAMBRER

.,

MINYONES

TA devorador, ofereix. EsPALE n tritue a L1 Pl BLICITAT,

23 31 aus.., Vol,-

eilten.
II. T.

Escriture a La

I correspon s al,
COMPTABLE Mana. . atorlea 1alero1 aro ..1. (le 33 ant*,
Eserture •
I A Pi 111.1.11AT, B. T.
maralzem, c te cartean i
MOSSOS deseara-erra, de drogues 1
comuna,. .oferelten. Escriure a Le J'U U 1 ILITAT, 11. T.

s'ofereix. E,critite e
PUBLICITAT, B. T.

LA

nterattnarats I corresponsal tranct‘s 1
s'uferelteli. Escrlare a LA II UL11 el II, 11. T.

a 0'50 pessetes les deu prlmeres paraules la 0'10 per
:: cada una d'excés

VENDES

T.

a

CUINERA °Crii;r
n 4, aanYLIZ 1:71reijrrfrA:sr.
lt

T

j u DANT srerraller «Obres avença ,

IL 'OTrerels. Escrlure a

Lt

BOTIGUERA dj2l nutro,

crifil,

a

I

1 PI

11/ MITAT, B. T.

i

aanyLn;

ItLIt ITÄT, B. T.

.
laboratort o l'armada.
pRAc Tir
."niururrta. Earrlure a LA
11 111.1. I rA E, ti. T.

e illbrea,

de 31 any3,
"
TETAEDOR
-5ilhenett,
Escriure a LA

1 . 1 al 1. 11'S r,

del elan
Illbrena a l'engrqs,
allO s . n ofeiva. ESeellile a LA I • L 1,1.1, II.5T, IC 'f.

DEPENDENT
COTXER

MOSSOS

%laboren,

e n trenar, de gran match«. centre/4d de prime.1 sea pren 225 lies.etes, ten(' per
150 pesseles. Estilare a LA Pl'b111:1TAT, 11111110111 13.

ABRICS
ra.

DIVERSES

per
rem„ale2.irrir"ortarriti,As'ejuo:

DEPENDENTS

r‘"""4'bi"
I ultratuartna,
s. olot e Reit. 4,ernire A LA
1 l'itl.liTIAT, It. r.

AUXILIAR n, eznér,eigirs (.2e
E riu3ro8

I I hl h InT, H. T.

VERNISSADOR
t %r, II. T.

LP,

Ese.'
aa.arP"la.
LA 1.1111.11:1-

torno, : s'oreAPRENENT conSter
relx. Eseriure a LA
1 1 itilcirtr, 11. T.

, s'i°. Ai
terel x,'I sC
E tu;Zr,a
FOTOGRAF
t.

ME.RITORI

92 anca, Votareis.
CAMBRERA de
Escrlure a LA PUDE".

DA interina, tcorerelt. glera!.
CuINE nr, re • LA PUBLICITAT, T. D.

eatala. &d'experta, t-erra reina
JOVE iututsnuut i altra ro+3. Ateriere a LA l't ULICITA'r, BUtuer0 10.

APRENENT en
111.1LITAT, D. T.

a maquilla. g Ironlartt. Tras
111/13 . 11bn •n del rraneCe 1 art.
1411. *. 11.iitt >Id. 13. l'eliq tat (SOSA.

DEPENDENTS near
""'""'"
' n "aUn sobreaou

ouli s e d'usar la s et a ocol pa , b) habitual,
ri g e es liad) en l ' aounei de diumegaa
5i g ent.
•

inntals. La rasa nota
Imporlant d'Espanya.
E .pecialtlat utl ti Ilisrula religiosos. AsposIejut pehtiattent ile quadroet a ron. Itratala. illoogralle4. etc l'abrielleld de nairea
emeiprett sena° vIaltar
ainonott t'ea.
11mItaleun. Boto%
iltiat PurtaterrIssal.
Britch, as. Na',

TAPISSOS

DEPENDENT
I.A i g uitt.miTztr, e. T.

ITAT, B. T.

CASA RERE

COPIES

-

ad

19. 2n. 30, 31, 3 5 1 41
an)s, Escrlure a LA I'LL11.1FITAT, EL T.

LITAT, II. T.

rabdalr.. Iota d • arce. barata.
125. interior.

CAIXA

nuca.% r. n. T.

lt.

de niawarzein, de lb, 1 7,

per

- - -

pulidor de formes per a
AJUDANT rukat. a...Necio. Escalare
a LA 1, 1 • 1111CITAT, 11. T.

F Si. lt. T

CAIXERA o,,ogir , dr 1,.gt.u.eraL,,,drejur2.3

manca, pene

pesSeleS. E:melare a LA PUBLICITAT.

manero 12.

ner

v o r e reni. EnAPRENENT Itisler,
celare a I.A PUBLICI-

I 1111. B. f.

Boxmo_ BALL amb utensilis 1

corrent 12S
ESTUFA '"'"*".a.i
eSlat
sem. per lok pe, sele s. Escriure a LA
Itlit IT T, numero II.

DEPENDENT " ve""
"
s'ofendo.

AUXILIARS
Inane.

De la casa de Misa-

‘‘,„ .etgnYriebrdia.
u e g

Eserture a 1.

P1111.1.:1TAT,

A

juDAuT do Soler, de 13 anys,

solercia.

r

1

•

B u GADE 'RAris. 'ionf.elCrel 11: TE'ul: u re. a

ornets, s'ore-

IIODISTA tr,t1,Trea11."LAs'?.?ri2:
11. T.

1 forjador. s'ofereix,
E •• erillt e a LA l'U-

cir
_IN ER

AJUSTADORS retien. Escriure
a 1.5 1 . 1 j ai t tr5r, lt.
A

LITA e,

electricista aveto;at,
s• nterelx. Escriurte a

APRENENT

BARCELONA

Y

(CaJnp

Per en i einies

Precie; >elide;

IRa;cles Ce
articles de construcció

cimp BaiTeb
MARTINENC-EUROPA

Ira de l'inmortal poeta espit,o llytor
Zorrdlig, --1Ulluirs. 1..1 estrenes, entre ,11..s,
La sombra del pare, per
i simpittie artista Charles
!My, del tan seleete pi:ograttni

4,

444444.411444+11+119b4+)4444144

Cilittp S:1153.1011

ärbl-

CAaELLAS
Carro, de Santa amos,
(Proa de la Rambla)

SABADELL-ESPANYOL

-el,eb.

II T.

CANIBRERA Irlins 35 anos, es ne-

ijr eserleire a ma-

KRITORIA men en rana tin
Jp41.1 de ttttt ereD
vos, atufan;
.• irigi do. s 1 torefeltslona. a LA l't 111.71.
1 7. n umero 19.

PI I \

1 . 1 II 1.11

A11111ACEUTICS
wtg an.

de 35 a 45 ares, es neceaCRI P,11.0
ATS1 aiten. Aserrare a LA PUBLI-

miNyo 1/11
Itt. 11. T.

TAT. 11 T.

8tli

E. croire a LA PI BLICITAT, B. T.

5 HORES
CASA

ball

la tarda,

DNA PESSETA

mei au tap Se

it • / 1 a I, Ilicons .le
pallnaltret ile rICI S
(p/arla ole el,
en.o, sESSIO TE amb
paritraltre Ite n crol 1
estidnelons pe.* pesr •-ors b o rknen, Angola 1 Wornei, 1 me20ha partida de pubis

CAMPIONAT DE CATALUNYA

ENTRADA

04444+11+144+1144$44~1
eeft+.44444 4444+144444+6.
I APICIONATS A LA FOTOGRAFIA

PARC

FUTBOL

Vo.oltlb•: Partit de
tre,
futbol entre el F. C. Barcelona
1 el Valencia. - Duma. nil, .•›-

es

NOIES

H.

er a tot, un
INYONA Escniure:
LA P17
" .1"1 '3
L1
a r lt r

APRENENTS "ser1,4,
4" " La D "°
"`"°no•CerStlen.

1

DIVERSOS -,

--

PETITS ANUNCIS CLASS1FICATS
per a la "loo p!, a la plaça, a ronoss10, de

del sorteig.

• .........n.

Neme-

OFERTES DE TREBALL

Toles les entrades por_
taran un número que dúna
upeig5 a un deis 25 premis

1
4.444+••••••••••••••••••••••••44

ESPORTS - -

Demà, diumenge, a les tres do

Don

del

Jazz-band VILA

de elit e a set.

I r:H . rditlar n :,: t it esIrgpos.
,sa a eareiú Pltjor que
una sogra, inl,rprelada iml lo. pillar ;11. 11-11 1 1LN: Linder; La
finja de la mort, i l'i n1 PrOS san:
erear g i
ronitilvtil
t i it II ank Nlityg g : Fatty en dia de
camp,
palls
brifiga rog.
I inwi. Pr.graula .Vi g iria; La fl-

tr y na

Grandiós èxit

r.ere+.4.44G44.444.»44.4.te-‘

dissal g t tu. programes ex_

,

BE1.ECiI3

/uf. renovarle( del

• !di. al
I • r‘ o• loisava Gail inoro

oo,

Oh, la cultura faena!, erearld

ORAN FESTIVAL POPULAR
A les cine, coneert per la
Banda Municipal
: : dirigida pel nuestro :
Lamote de Orignon
PI= 1"X INEL.LIS
:: Trece ama, amb pluja
de joguines

PISTA DE GEL

gr:inut .1 illeirt : Nicomedes

GRAN SALO DE MODA

.

PREUS, inclesos lote ele Impostos:
13C a al, p o alea o alloblealle alar, entrada.
i pli
4:,trarla g eneral. . .
1
..
Lea 110tgel. de (lustre a deu entraden, a rao de DUES ate. l'entrada.

PARC DE MONTJUICFI
diumenge , dia 11,

111. El segell

---

minical, Curses de Sitges.

Ferguson,

Gran Teatre del Bosc
Catalunya
Avui, dissabt,, to de novembre,
a les den en punt. represenlacM
extraordinaria de la famosa .sar-

'

DEL MOBLE

El sale mes hIgIenlo de
Barcelona

Au41. Mtiller de Ses g ue Ilayalialva:
IV. luterme.11- tintslc•I per Premiesira. formada per 23 proressora I
.1.rorida pel Ine•ire Sellyor Jnsep
1 urnellaS hile", V. La corroMis
d'a:o:alca del Pro g rama .1juria El
que rot un• 011a. ir Ere , 1 Momo.,
VI. 1 a u n • n !fruta ,..*.ipira La mena
dcl cadí, pel Sha Bien-tilo.

a tata

AVIII, ilI s sable, larda 1 oil, estro prograt... s les pelltouIcs o•ukroltbl es Torchi e'embollca I
El desatine domducal; el grandlAS
Ilint El Uniste bleu, ted bre arDsta Diputes !s usto . Ilayahawa, V.
if11 . 1..e la .1 .• la grandiosa
IkIneina
El tren número 20; i • o •pro s a de la
lt i roda 1,1110-olla Set &ny s de malta sort, per Ala% 1.1/1•Ier.
ti ulim,u'ulge, nit, esitella 1. la peigi.
cola talrattramarta La Bohame, per
reelrella de la pantalla llana Jar4burr.

pati Blau

del eilehol. drama do la "l'inseroi - , nula:MI . 0 creartif de Tsurti-

.\ 1111, El tren res, 7.1 Pitjor que
una sogra, E; Ilapfs vermell,
Camama cample, Descans do-

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

TEIINACIONAL

3533 A

p.a. 1 . ••.... Pernbroke;

Excelsior
_

mamare.

.444,4444.1~444441,44.“+

Empresa Sindicat Musical de

1

Diana-Argentina

CE MODA

Sktables %mirto 1 tr10
dissable. g ran esdeceldnient.
Estrena: Problema reeolt, per or /as. Leouis t Gallero, ö ruin . ron»
eseenes n'aloques del, ire,
sertalifssuos artbles, t.:u; sorolk,
Machete prIncep aventurer, pel
gTati atleta Maelstc, Ele perilla de
Sir-sa ric, ridnIra. preseittaeigi mt, VtuirOpol Alberiuti unta
la vibrara Juli l'apane, Cetina -

EXPOSICIO IN-

al

teta, duo% sesslons: a les quatre
Im' la larda 1 a litt quart de deu
de la U N.
Exil extraordinari de la
• SELECCIO DIME
1. Actualltatz Gaumont; II. Corrooteles politiquea, drama de 1•0e,I,

144.4444444+0+060.0.**4.44...0

Saló Catalunya

LA COPA DEL OLVIDO

Corte

Toleren

---Ci N FIVIES--

Aval, nil, estrena a Barcelona g le l'opisodi cómic en
tres tules, deis senyors Paradas i Gimenez,

BARO DE LA RABASSADA

.

1Valkyria
/ AVUI, dirsabte, esas. La muller
del tarad, 11 mellada: 1411)41 da
mor. p
., sures' l'ie1teoril;
L 'olnbra del pare, per .Chat:es nag , Core
turmentats; El terrible "Canamón'' , lb • loia, oliolloital ge, sessid mal/Mal it ' oal/o . a Illooi. :111: La muilor
del (creó, III t última: La Soflame, per 51aria Jamdanl.

RESTAURANTS

COLISEUM
Cetalanee, 595 599

Monumental - Pedró

Companyia de Comèdies

tal tres arte-.

EL

-e,..-ex-fre•X'retre•

LA TEMPESTAD
per les senyores (del i Lastra,
Taxes Cltomon, Ii iinij a 1 Be'diez. 32 professors durquesi ra.
tudrlt con

Teatre Poliorama

ES LLOGA UN P113
11. 1:Mil Oil dia,
LA SENYORETA MAMA
Alt, a lis (bah I:
PER TRES PESSETES
m. El tenia/de roo/vi/1 dslraCalhe
EL

suela en tres

confortable de Gräeia. Lita; g.igg
reunid de les families, tant per
l'escollit repertori de les Obres
e “ n1 P o r rer..111 . 1ilik dele; N'orle.

Gran Teatre Espanyol

•
°"'"
5 ""'
Escrlure
a LA PU.

DR. MASSOT cola omites. Cura

suporaelon* 1 /mecieres criandera. leeracione a preus
Telet. 1778 S. P.
- -

TRASPASSO

im° I
driero•S, prestatne
III inari s . T. a u le din 'r le. dad: r . arree de
la tiiioenilttat, SO, sepan, segatia.
El)!•

vItt' Tot bon patriota Id de
sattipany "t 1110111-

emular el

vos". Per a delnande t Rumie Mas. Pe14 o, 12, ter ver. primera.

III seis.
SASTILLS nrced
Eii etirlfo. pr:Cla 1 tb.
es• I • Isleuta .Y01111111E5, Gaita. 94,
prinetpe,

LIS
Orquestra PA U CASAL S
Demä, diumenge,

93

a les II

bond popular matinal, leer deis de

tardor

PROGRAMA
IEETllowou(

winEH

"e ra de Lmorl ii ,

simia" en do mor

fin (

"L'holandès errant", obertura
"Els lustres Cantalres". Preludi de l'acta

daca dele Aprenents

"TrIstany 1 Isolda", prelaill ffilaryijai d. eis lestr81

Direcció PAU CASALS

Prohibida l'entrada i circulació per la sala durant l'execució del programa

Es despatxen localitats a la taquilla del COLISEUM d'II a 1 out' i de 3 tarda a 11 nit
reW

111
•
III
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le

•IMIM

ondulada da
per 75 orn.
PM*. 7 50 m.11

120

la

0C

Plagues de40a40 m.
Pto.. 3'05 in.

Leo 1§1.

PER A TEULADES

:CALCA '
14" 15
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JOSEP ESTEVA Cia.
Portal de l'Angel, 1 i 3 pral. :: Telefon 3344-A

Fàbrica •

Sarria'

BARCELONA

Tipo, de luxe a proas boratIsolmo. Itspardenyss amb sola de goma, daos de rae Metete* Palea.

:VENDES AL DETALL

Heu de

tenyir el vostre caben

u

CAMPS 1 PLANA E
n

SECCIÓ B

a

IS
H

W

Ni

mi
2

Rambla de Catal•unya, 41
Telèfon 4580 A.

n
IN
a

II
II

BARCELONA

•
M
o

numweammarnmmammomme. e
IMPOTENCIA
(DEBILI DA D-SEXUAL)
poluciones nocturnas, espermatorrea (p(rdidu seminales), cansancio mental, perdió ó
memoria, dolor de cabeza, verte." fatiga
corporal, hislerismo y trastornos nerviosos
de las s'enjerto y todan las manifestaciones de
la Neurastenia o agotamiento nervioso, por
e:64km y rebeldes que ama, se curan pronto y
radicalmente con lu

gragea: potenciales del Or. Scivr6
ladicadu especialmente a .104 agotados en la
Juventud por toda clue de excesos (viejos sin

y para conservar huta la extrema vejez.
•in violentar el organismo, el vigor usual, propio de la edad.
5 pu.. Primen leed. Rambla' 1e bu
breo& Mart. Prisma, 7 y orlactPdlild
01.12 do Eapaila, Portugal y Americam.

El primer caben blanc. com la primera arruga, vet.
ad l'avis de la vellesa. SerlyOrg: COMCOCCU ¿'envellir.
Dele:tato-vos, rebelcu-vos, contra aguaita vallen,
que &cegadas ve precoçment, abans de ~pa
Qui heu de fu? Arrencar-vos squash maldts caballa blanca, no, perqui destruhau un tras« que potser
mai mis tindreu. Tenyir-vos. Avui en dia us podem
aconsellar aixe, perqui la disida, amb l'Atea d'HorUne ha trobat un producte eficaç. L'Aigne d'Horline
is una tintura progressiva 1 cientifica, que retorna la
caballa al Ilur color normal, que no taca, ni perjudica In
pell ii pot portar-vos cap mal, ni deixa cap mayal
e
ente-, que faci conèixer que us teniu. La seca aplicad!,
no demana cap cura especial; un match pot fer-ho
fàcilment.

L'AIGUA d'HORLINE
adema, fa desaparèixer la caspa i pära la caiguda del
caben, fent-lo suau ondulat.
110111111111MMU1011111114114MMIIIMUMUN

PRODUCTES

Correr ANSELM CLAVÉ, 9 (Final is les Ramblas)
(Abano MY« Dormitar' Sant Francia»).

110311333311B11 II II

1

MI

•

NORME:

ARMA WHORLINE (Untura progreses , per ale caballa
blanca): 6. • DEPILATORI (actlo I loofenslu): e. POLVOS (mofe
adherente): 250. • CREMA (evita les arrugues): 2110. • AIGUA
GENT1FRICA (en comprimen, efervescente): 5. BATMOL
NONTRY (uta mineral, para banys da ame) : Reo. SANIREL
(comprImIts al bey•rhum, para Amanerar el caben): 380.

Ellodall 8•••••1•• &eme.
e? •eteablMente DALMAU 01.IV•Ree, 11). A.
PASMO OS Ledelbeta. 14 SAIKILONA

dele Hospital. Ce
1 )ra. Campand CSSSI ". Es-interna
Parte. Enfermetsts de la dona.
oarts..— Consell de Cent, 322, entretiol.

Llogard o compraré a Catalunya local dilos
40.000 pams,
amb force o sens e, bo Per establir una Indústria textil
Escriure detalls
a
Apartat 566
Barcelona

1111

Inse urinarios, pell, Raigs X,
DR. BOA DA INatirmla. Rambla de Catalunya. 31 . Lee. gA De a 5 1 de 7 a 8.—ClInica: Sant Pan.
número 44. De 7 • 10 de la olL

TOMMILOTCURAREIS
Jambe T'enano.

:CUYO

nii1stvortite3de

cmArj94,1)
eittaxvstisrinotcotakit

L*HA,$I55fcit, ac den ua csnusvA
TZMIV

Zw.sm tolsa Menee a
04o lora. ~ama.

LiptIlls;Polvo. Cerognm or.

DELDR0F.ERNE3TO PAGLIAN Oto
See Mece

1.

EXCELENTE DEPURATIVO
Y REFRESCANTE DE LA SANGRE
CURA LAS ENFERMEDADES DEL
MIGADO, CATARROS DEL ESTOMAGO, BILIS, INTESTINOS, ele.

3

EXCITA EL APETITO
ESTIMULA LAS FUNCIONES
DEL APARATO DIGESTIVO

Solars
en venda des
de 60 ctntims
pam, peu del
tramvia. Poden visitar-se

diumenges de

?Miel sitrifIZ

tutong "ERNESTO PAGLIANO

ttN

afia).

;

•

▪ higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box▪
calf, tall angles, doble plantilla de cuiro
'50
U
.
Ptes. pare

Materials armats ab amiant exclusivament

11 • •

Aeserrse

IM

D'AA

10a 1
Carrer de Pere

dr.VRIACII•iriCßba,49.11K11.011.

IV, mime.
ro

556

VENDES' Elt 'FARMACIAS Y DROGUERIAS.

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA

EISPARTERIA, 11-111DRIERIA, 12
Tslaton 1378 A.

tlaica casa per a
CzIcat DO ittrat. Taptnerla, 70

•nourial.

Niki
lit! glillifill
MI
PM Muere

ame, amebas
a». li. tAr temo Momee 1 Mas
Pm)... venus. impootocte. @Mita
Motee metamel me el ~Iiemas Me es bu eelaitisa merme
Ilerto out suma pateta. tiaMil ill. e si 1.8810. r
Dr,

mes per a «eme a eme

!ti

2111 1011

1 MÍ ::

liin

