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La premsa madrilenya, secundada per una gran part de la
premsa provinciana espanyola, ha parlat aquests dies Ilargarne:it, en termes encomiäsics, del darrer llibre d'En Martínez
Ruiz, "El chirrión de los políticos". Periòdics i escriptors de les
rrié,; diverses tendències politiquea i estètiques han coincida a
lloar l'obra d'Azorín". Grans titols a dues columnas i en negras
titulars, frases ponderativas, alts adjectius, retrats de l'autor...
Es podria creure en una propaganda editorial extensa i ben
pagada. Paré no interpreten així el cor d'elogis que en les darretes setmanes s'ha alaat al . voltant de "El chirrión de los politices". Amb motiu de publicar-se obres d'altres autors, hem
pogut notar l'avinença espontània en una propaganda que al
primer cop d'ulls podria semblar purament literaria o vulgarment
industrial.
No hi ha solament aspectes estètics i editorials en la propaganda que es fa de les obres dels més Ilegits i considerats escriptora de 'lengua espanyola. Els que pregonen la fama deis Ilibres totjust sortits a l'aparador de les llibreries realizan, potser
setie adonar-se'n del tot, una obra de propaganda lingüística i
de propaganda política, en el més ample sentit de la paraula. Els
casiellans senten que una de les columnas de llur personalitat és
la Eengua i per tant els llibres que en aquesta llengua s'escriuen.
La fama i la difusió d'una obra castellana de literatura o de
teatre contribueix poderosament a sostenir i a exaleer el prestigi de Castella i d'Espanya entre els propis i entre els estranys.
Aquest afany propagandista que, per instint més que per
reflexió, tenen els castcl'ans, hauria d'esser imitat, en la seva
essència, ja que no en totes les Sa y as formes, pels catalana. Parqué nosaltres som d'aquel; als quals • i l'amor
Per les coses catalanes no fan caure en la negació de les quabate i de les valore d'altri. I er. allò que pertoca al sosteniment
de les columnas de la präpia personalitat i a l'afecte a la pròpia
:lengua i a la pròpia literatura, la gent de Catalunya té molt per
apencire de la gent de Castella. L'èxit d'una obra a l'escenari o a
:a llibreria és un èxit per a l'idioma en qué està escrita i per al
7.'• 1 le que parla aquest
La mediocritat d'algun e s de les obres clamorosament Bai propagadas no és un destorb per a aquesta utilització de
caracter polític. El darrer Ilibre de "Azorín", per exemple, no
arriba quasi mai a passar d'un nivel! mediocre. Es una de les
obres més fluixes, més desmaiades, del seu illustre autor. Lit a-.
ment, conté nombrosíssims paràgrafs redactats en una
.uo lenta, allargassada, freda i trista cono les gasetilles. I per
algun interés, l'escriptor, que coneix per una valla
l'art literari, va omplint ami) petites ironies i amb trucs d'es'il. la marcadissima penúria ideològica i imaginativa del fons.
Gracias a aquesta habilitat, Martínez Ruiz escriu una fantasia
moral, una escena de polítics o la descripció d'un Consell de Mistres, deixatant en moltes pagines mitja dotzena d'ironies i
abservacions superficials.
Scduits per la propaganda madrilenya, molts peninsulars,
ze l tás un cert nombre de catalana, hauran contribuït a les apo>osis periòdiques de la llengua i de la literatura castellana. De
glòries i deis profits d'aquestes, no en sentim enveja. Pareo
frohem que l'entusiasme i l'admiració que per la llengua i les
obres dels altres manifesten aquests catalans, tindria una aplitació més justa i més necessària en el culta a la llengua pròpia
i a a literatura nostrada, prou bella l'una i prou rica l'altra
per poder servir de nodriment espiritual a aquells qui ara, malaresats per un ensenyament exòtic i enganyats per la moda o per
la propaganda, només troben saboroses i substanciosas les obres

castellanas.
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Full de dietari
ASTRONOMÍA 1 FERIO- DISME
He Ilegit a "Le Journal" un article de Charles Nordmann, comentant
una hipòtesi fa poc Bancada pel professor Eddington.
Aquest professor, havent-se adonat
que el volum de la llana s'ajusta, si
fa no fa, al buit que representa l'oceä Pacific, ha dit: "Vols-t'hi jugar
que aquesta immensa mar no es abra
cosa que el forat que ha deixat un
nos de terra en engegar-se vers els
espais siderals? Vols-t'hi jugar que
aquest tros de terra emancipat i autónomo no és abra cosa que la llana que
fa cantar el poetes i somniar les donzelles?"
Aquesta és la hipénesi. Hipòtesi
andan. però no absurda, ens diu el senyor Nordmann amb aportació de dades i opinions respectables.
El nostre amic Josep Pla, si arriba
a assabentar-se d'acinesia hipòtesi. podrá' fer una nova tombarella sobre
l'astronomia i els astrònoms. Qui pot
constatar la hipòtesi del professor Eddington? Es que Den, per fer-lo quedar be. confirmarà la seca teoria amb
una revelaciá meravellosa i aclararadora? O potser la lluna tindrà la l'endat. per uns moments, de tornar-se a
entaforar en l'enorme concavitat ()canica i amb el sobreeiximent de les
aigiies convèneer la humanitat irren? dula?
Probablement. les afirmacions del
professor Eddington seran hipotètiques
per nota l'eternitat. Els bornes estem
condemnats a viure entre suposicions
innombrables. El desig de la certitud,
la fretura de substituir-la per fantasies versemblants, sön precisament els
nostres títols de reialesa.
Podem abdicar? Ah. no! Què diantre hcm de poder abdicar! Tialdament
reculessim ruilions de scgles, baldament tornessim a la jungla primitiva,
no ens estalviariem pas la presencia
d'uns bornes dedicats a la contemplaci5 dels astres. a la recordanca de los
fones passadcs o a la divagació lírica
ms incontrolable.
Adhuc el ximpanzé antecessor, qui
pnt assegurar-nos que no co y a una dénia astronómica quan es groom de
cara els estels en la branca més alta
d'un sicomor?
.Es inútil, dones, que combatem contra els astremoms—o contra els pr o
un ardid d'extermi--historad—mb
ni. En la sang del senyor Canoros
menys imaginatiu hi ha el llevan de
qui sap quants professors, de qui sap
quants astrbnoms... i de qui sap quants
periodistes!
Ni, podem pretendre—em sembla—
que el perindisme sigui una ciència mds
serioa i controlable que l'Astronomia.
L'Astronomia. al cap d'avall, anuncia
l'hora d'un eclipsi i l'eclipsi s'esdevé
en el marche cinque de segon en què
Cryl anunciat. F.n canvi. nosaltres amin ej em un esdeveniment polític o social
malo una vaguetat ole mesos o d'anys
i tot sovint. confesem-h o , els fets
ens deinen amb un pana de nas.
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Mandonald hagi rlesapara-

P o n') lo ha

la difictillat que
b ona pol imprrovisar una tarifa ro un radim fi ral p on. Aixa
dentaria lampa, raftexid i ron1'14 3 mitre el gorree) i les
trans ror ganitrarions f i nan c i e ro s. nomerrials i industrials.
CV . ab ra ris. haver-se arronsellat
&mil ele representante ders
Irfosooe inferoeseos foonOrnii•A
país. prrquA el Chwarn
!tu l preoerdar als eleclors un
Dre.rarna (romplel de reforma
tentli gnien 1 fiscal.
Car As probable que hom
Ire rieerinns groirrale a Int1. riP la qfleatb fiera!. 1 ni el
ualorn. ni IPA Oposirions no lele n iodermid Ir earregar-hi
%üe elions politiquee.

L'autoritat de l'aviació militar
americana ha prohibit fine a
nova ordre bota nova temptativa de hatre el record do velocitat estahlert el dimarts d'a.
questa setmana pel tinent WiIliame. per tal com els tacnics
/tan declarat que s'és atesa la
velocitat mäxima possible cense grandissim risc per a la vida
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No es tracia en aquest cas mes gran de la nostra poesia,
d'un naire perfume material- En Marian Agulló va posar la
ment, com ele calendaris de primera necea al monument
Ilengualge, i bou una primera
butxaca 'que regalen cortes h aligues de drogues, i cartee pedra eom ',ot un inontinient.
guanteries. acreditades. Agio; Pe r aué desprds de l'obra de l'As'ha estudie molla filol'adjectiu perfumat o ' utilitza
prenent aquellas Hiberlats li- logia romanica, s'ha anat a Alela
m
eya,
s'han llogat professors
terarias que Horaci concldi
ole fama mundial, elan muntat
"pictoribus adquo podios". St
Homer digne "aladas" a les pa_ Instituts i laboratoris, mo ró no
taube, nosaltres les podem su- ha sortil ningn que pognés preposar "perfumadas" i porhom sentar una obra tan salida, tan
suposar un conjunt de paraules policrornada i tau perfounada,
perfumarles. composant un die,- cono aquelles paperetes, que
amh paciancia benedictina anaeionari perfumat.
El perfilar és una cosa evo- va recollint aquel l porta i aquel/
sant borne mallorquí.
eadora de la presencia d'una
Es rert (pIP desprds ha vingut
altea; anda els ulls tancafs, ael traban de depurarla d'aquella
pirant només amb el nas ens
poden) donar rcompte de la are- gran obra. que la labor dels
oancia d'una rosa o d'un gasea- nostres filälegs is tnerilfssima,
mi. Ili ha paraules, dones, que para el "Direionarl Agulló" s'atenen el do de produir-nos una guanta ami-) fofa la gräria orierneació tan feria com el per- ginal del ser t inventor; l'esforc
film, solament comparable al d'En Marian Agrilla es encara
perruna, i no a un perruno de una flama qua no s'apaga ,
la gracia papecialissima
rosa o a un perruno industrial.
sina perruno de tota una d'aquest diccionari consisteix
Ob allò que toi posä l'anima (lo
muntanya o a "Pnlor d'aigua
amor_
salada" que en Maragall sabia po e ta d'En Marian
tire unter.. aquella aelariments,
trohar ren eta rems.
A mete a mas. quan agurstes mi/Po lis textos originals que sólo
roarautas perfumadas estan or- adate per avalorar les paraules.
denarles en un diecionari d'una En aqurst llibre. tole Pis noots
manera graciosa i vivent, ando de la riostra /lengua adaten nn
Otees tonlos inapreciables que raer/ repreialissim , lant
encara fan més viii i mes pre- mots arenics, cona les paraules
ciéis el perfurn de les paraules, loarais. la manera roto als diaquest dircionari és bot ell un ferentes incrus te. de Catalnny:a
s'anninenen les (s ities (le l'art
pom dro flors de mil colore i
mil porfum5; e's un !libre mds del pages. tot nail. rfe la viola
familiar i oId canvi de les esinteressant. lude apassionant
tations i del prosperar deis
quo lee narracions que V.1,1ato
hosene i ele ennretbs. i P13 freeniMrhitt i s'han riman encertahalls de la mar, es apiontal. al
olas. 1 (pian les paraules
(rimel dierinnnri són les parar-- "Diccionari Agilitó" i final anda
les de la vostra pròpia Ilengtia. una ciro de paraffles enpticatives, que precisen les enmarques'
„i '
a•o •
no ral dir i els pobles, qua separen el taxi
'5- .
qua aquest perruna té la gracia antie ole l'expressi? vivent.
El mateix diccionari anota les
de les coses p ode internes, i
tindrà
apassiona Inés que cap altra paraules notes i pelados,
un gran vahar. perh semblanza
cosa damunt oraquest món
una casa una mina morta; Se
ni i séria ,
una admirable obra no/di--ria
n tu diren: quin de aquest
fiero. un monnmenl leniengredie
dieeionari perfume: ‚1 jo con ole primera, perä tal -rom e! va
!esto:
AT
Id": els matarials loxirografi,s (loor a terme En Manan Adulta.
a inés a més d'aquest valor
antedate per En Alnrian
i Fus!or. que va mablieant l'ins- rientific té el valor d'una gran
obra d'art.
Bluf d'Estudia Catalans.
1 perqua tos aquest valor d'opensarh: a niM ve ara
lora d'art. aquest valor einotiol,
aquesta publicand? Ja fo ronvs
que e3 enarco/da de la g en?. al- fa opte minn un sal troba entre
els dota no el senti roto una
g unas persones nutoritzarfes
cosa mala. sino que PS va enero_
n'hrtn pardal. traballen en In se_
d'agrieva ordenaci4 ala reiltnre filA- manant als dits la lebior quo
pu_
llee pa g ines. una tebior
leds de la nostra torra: en
in II,' gratis i va olels elite al cor.
//n terna non. nn / i Ss un tema
" p 000151 ,1
d'arto:o/Hit. El quo prnei nivi) Ale:horas un li agafa la rs
altra
del din: inflan". que no
s'enuIvera do mig a mi g.. Que os
ensa quo la passie3 de la !huidor/.
mh a In renrikiposi
Pot • a molla gen? un diceionan
ei d i Vegi nviii din, cona fa
retrete (run g ran "cementiri
sernpre i avni din ivie, c que mai.
lingiiistic"; sanan proas els que
ei ormn mot e viro, el tema de mda
Garles SoldevIla netualitat i de mds interés per a
tinguin tirarla a adatar un (ticeionari en lloc d'una novena
tots nosaltres r9 el tema de la

de l'aviador.

LA SITUACIO A EUROPA
del cop d'Estat a
Eavicra ha acabat encara d'una
manera m oje curiosa. Hitles ha
pcgut r ugir, i s'ha refullat prop
do la frontera austriaca, on es
diu que reelu1a ja nous parti
dgris. Ludendcrf, que fou agafat, ha es`al, allibcrat novament,
mitjan ,g t una promesa escrita
de no em.bolicar-se más, 1 von
Kahn, rebifant-se des p rés del
per111 prssat, ha llançat una valenta proclama dissolent el nacienat'sme, l retirant les sayas
anter1crs dc.:..Innacions perquè
les f eu sota eamenassa deis revòlvers. Amb tot, es forma procés a Ludendorf.
El fracàs

L'ex-Kronprinz, descomptant,
segurament, el triomf deis seus,
s'ha decidit nnalment 1 ha entrat a Atemanya, amb un passaport en regla. signa . paf general
LudendcrE i actualment es d'H.gelx a Oels (Alta SlIéessla)•
El Covorn alomany refina
autorltzar el control militar interallat, a causa, diu, de lospedal situaci6 politica de l'ImSernbla que els Eetate Unas
no es negarien a partloipar a
una nova Oonreriancia Interallada organitzada sobre noves bases.

CENT MIL HOMES EN LLUI-

TA CONTRA 40 MILIONS
DE RATES
Anglaterra gaudeix d'un ministeri
d'Agricultura que dóna gust. Ve't
aquí que, segons unes curioses estadístiques fetes recentment. Anglaterna posseeix 40 milions ole rates.
Tanmateix és un cens respectable.
Per n=, les rates analeSeS, que abans
d'ésser objecte d'aquest cene original estaven relativament tramontes,
d'ençà de l'estadistica esmentada tenen motius per alarmar-se de debe',.
Li n cxercit de cent mil bornes, armats de paranys, mata-rates i diversos productes destructots, han començat, sota la direcck, de fundonaris del ministeri d'Agricultura, una
sensacional ofensiva contra aquests
animalets rosegadors.
I.a bellica croada contra les pobres
rates angleses no podrit acabar fins
que siguin dcstruides totalment, ja
que ocasionen al país. anualment.
perjudicis per valor d'alguns miliars
de Iliones esterlines.

EL GENERAL DEGOUTTE
NO TEM EL FOC
Eren els prMirrs dies de l'orupació de la Huhr. El general

Dégoutte s'estatjava a casa
dama familia distingida per ia
seva francofflia. El temas era
/red. L'estufa (bel menjador era
encesa i efrealfava terriblernant
los eepatlIrs del genera!, el
qual no poguent aguantar mes,
&mana eerimoniosament
canviar de flor. Un general
francas, l'increpa la mestressa
de la casa, no ha de térner el
(ne. El general Ddg011IIP, cense
immutar-se, respongue: Es precisament per demostrar-vos
qrte no em fa por que dasitjo'
no donar-li les Mutiles/

é

DIVAGACIONS

JstoranollenArgoz.me

L , s aleccione generals eón
vegada més probables, per
no r Inés certes. Nomes hi ha
&oh', sobre la data en la iqual
o lebraran, per be que es
en, --zo general que seran
dar; 7:,s de ganar. Els conservadconvençuts eslan força
di s ats a precipitar les coses.
que atormenta rada saleta: que pasea; les derinraCite - de Baldwin. la presancla
4 1. dres dels "Prirners" dele
Don . is i l'onada de patriotteraro prrialista que ha desvetIlat • divisió que tendeix a desy er, del fet de la r»;e1rixa

= er. primera (real :: Son» ‚Inc amb
un „flhinislit SI mss qu. ‚ei

g. ni cenen la
eiancia llonguat yo: aixf ds
quo nn preso parlar del "Diefirman Agnild" cona oin fithleg,

sinó eimplement com un "enats ele que ascrioirio a CaInnr
Tofit".
talunya. en vers i an prosa. i
han frillejat el "Diccionari
Aguiló", hauran de confessar
que m'oil din de el dneirment
rnios
tnée imprirtant,
imporlant. en tote ele ennflietne
do lielignalge.
on'alreeiria a
die algitna rosa ml is i :ovni
din a Catalunya tofo persona
que s' e stirni. i rs derrioni al
eonront ole Ice 11rOres, no pot
preerindir d'rinre guantes hnres
ennver3a frotinin ando el "Die_
( ; nnari A g uiló"; en ron! preso:Unofir ole sentir-se a f r o t per l a forra d'agnollrs phzines preeinses,
no pit deixar rro o stituar-In amb
!ola l'hnima.

La idea .I'En Marine Adnila 1
F e ister. rIo ("converti r -se en un
moment ramantie d'improvisarió, en un aphstol una Mira
altst o r de la l'engata, rn rin en
endnr do naraulre, perO‘o no ion
ra p ador fred n la manera reenohnien, sind ton erg: adiar frenan
tn1 ea n pap
t ir novna.
aro nniolla
Iont d'urioblzi.1.
en l
Cora

cona aoliell que ?roba un "el
rneravelbtoo, i l'arafro de vin
vin. La idea d'En afanan Agoild.
i Ira vroluntat d'En Manan aelli17, apilan/ parierele g I panerefrA,
i a c eoreollant manustrits i veIle s edieier g . rodant pobles
pohlels. i posant - Flo en uonipiefp
ando In Ilennom viva, són sola -

Turro? romnarnbles a In idea
Volonial d'armen nitre dran henie del noatre

eneadnr de ratmons nno es (Tela
Mantlel Milb t Fontanals.
En un temps
,
••
'

,

•

he;
n.

•

• .
• .• I• A

•

finan inl huy
arbrised landre,

brotava
que deepräe -va Mear el Acure

d'aventures.
. Si lirio fet amista? amb el

"Dicrintlari Agui"(S" aguast
oferte de "cemenlin" desapan'in; sentireu un trust especial,
una mena de deleetacid ostranya; llegint por a pomml
pagines, proeurant retenir a la
mamaria algunes paraules més
perfumadae que lee an tro. al_
dunas parnroles quo us innert
Verella anota artnell lo elige:estila
de la novetat. farero grans "des_
robrimen le".
I nivel e'o s porriti encara qtr'
ion us en afirmen, olinlre de vas_
nitres hi 1ra rin amor forifssiai.
ron fort issim, per la
"vostra prrmin Ilengua". i En
Man j ar AcoilO va tenir !a g.,•Aeia
de con fruir nti dirrinnari,

manera tan aurnolnea. que
rupiast amor a In !len g ua ja roe
e" fa emitir a In primera plaan.
Trot catan qué long? pensnt
en el do, erle s finl que ta p ial de
poder parlar i esenlirre un idioma propi. un idioma pro 10 vegades és tina arma i una han(Tora dr passió. ha oir Urgir i
relle g ir aquo,t dierionari admirabl e . No sola els mor re ele.
(liquen al f • nliren ile ira loire".
(pie ainonsts timen l'obligarió
inirliirlilrle d'oetudinr 2In a tuoia.
t ala ns
si tpl bits ele
emitir bin "gnin por" ando la
1,,riora. del "Dirrinnari
Neo hi venr e n mil l ar. el "redr paraulre". einó
verdeo' viso! anoto (n'orilles i caminata i re.rons I diario-des insoso/frie s . ando nmenns mie nn
s'arroben mai. i al folie del Pana
del verger.'hi trnharen lata ener o:a. Iota palpitant.
\minera/1'r de la noetra terra la
liando/a.
Josep Merla de Segarra
ammiwo

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA MILITAR

DE ti NOMA FAUNA ESPIRITUAL
Que el norn "esquirol", en el
set* concepto social, tragi loascut a Catalunya, estenent-se
per imitació a d'altres ternes,
gosarä ningh de dir que sigui cosa fortuita. Apressein_
nos a consignar que el simpatic roserador, comparat pejorativanient per Iriarte amb el
cavall (les comparacions sempre són odiosas), no té pas cap
culpa de l'alas que eis catalana
heno fet del seu nom.
Per un etimologista d'aquells
que recarguen la "filosofia del
Ilenguaige", seria cosa planera
de turbar sohradament justififieada la metafora. La incarrsoalele de l'esquirol bé pot
fer-nos pensar rn la d'aquells
homes que treballen quan vaguen el altres. lUalauradarnent,
trombé aquesta vegala ht histäria surt a canal de la filosofia.

No cal pas demanar cono ha pogut esser, Talla que ja sabem
com ha estat. En un moment de
vaga, els obreros ele la casa Esquirol no plegaren: d'aqut /a
frase "els esquirols trehallen,
els esquirols han rehentat la vaga". D'aquí ja, lieSprr o. la paTaula "esquirol" com re sinänima
de rebenta-vag,ues, d'obrar que
treballa contradient els acords
d'una organització obrera, d'otoree que treballa d'un ofici que
(isla ell vaga i que sovint no as
de l'ofici.
Encara que el nono no s'apliqui fono del camp soeietari. en
Lots els altres ordres abunden
a la nostra terra els esquirots.
I fine hi ha esquirols suFerlasegona potència d'emutTails, que no sols trehallen giran
ele altres fan vaga, sine', que els
fan fer vaga treient-los el (ceban, Un rornanista romäntic va
escritora fa anys en un col-lega
toral: "Todos llevamos en el
fondo de nuestra alma un sauce". BA sembla que potirtem
afegir que els catalans, a les
M'aloques d'aquest desmai. hi
oluem encalabrinat • ron esquirol.
El ganare esquirol, pera, tú
limites d'espacies, que poden
rlassificar-se en dos subgèneres: aficionats i intrusistes.
El subgènere "aficionar és
el de les esp ècies que trabaIlen a la Ilum del dha, quo , dirimo, moralment parlan?, tot 1
que de fet molt sovint Hur treball sigui nneturn. Null (Sir que
trehallen °borlar:len!, (minarais
per la Hei, fine pian no loi ha
garanties, perqua Ilur aclivitat
no inspira recels de cap mena,
"no fan mal a ningú", ilion la
gent. L'espècie mi,s visible tl'aquest subgènere as la que li drena nono, la dele que fan d'actor
sense ésser-ne. No atludeixo els
qua es passen la miserable viola
fingin el que no són, els hipacribes, parlo nomes dele que formen el nombre, tan gran. de collas fines o eventuals
note dramatice, en aquest prole
on tan escasees companyies de
professionals te.nino. L'anejonat, pera. artua en un camp
inolt mes anude que l'eseenari
d'un corcho o el saléo d'un senyoräs. L'aficionat ho envaeix
lot. it Catalunya, total. que al
professional gairebo i li fa y ergotira de somblar professional, i
filos les Coses mes 1 i . e n iquo s. o ir
no poderla duldar la seva

seno/den obra d'a fieionnts, com
el sol deis nostres carrera en
fama de witChing waves i les
fueanes de 1-ansanxa" ittritant
leones (In Pasqua.
Nomée en nra ramp, aliià on
fothorn harina d'esser aficiona?. amateur, perque a tothom
interessa de cultivar-lo i d'abra
banda no poi omplir la capanlal oispiritual de eap homo, en
cl canon de l'aspara. montés Pi/
(ill, l'amateur esdrive professional, oh par:1,10mo!
El subgenere "intrusista"
el d'arundles esp nwies d'esquirols une trehallen a rondara. 4,s
n olio', amagant-se sota l'el iqueta
d'una professiA direreill de la
que exereeinen, porque, ole nom,
si no de l'id. eón per : sesuda per
Be més a inris, rinbalra.
Ilar-sa d'aire misteriós, tancae
les portes anoto ptony i clan,
ajustar les nin i slet i s, ellerndie
al Ilum i parlar ha ix, (Mira molt
de prestigi, parqué, els ralla del
vul gus. torés - que el sol, una
candola els enlluerna. Els trinos caraelevisties d'aquest su lo.
ganara d'esquirols sdn el colt'andar i 'la' sonhinhoila. destres tnitjancers dele Podara Ignota, que per cine ppseeles
fan' el mirada que el vostre cot

o el vostre cor fretura. (Bara-

telL a) fe . del poble en l'esquirol
és tan mas:sien cona una obra
d'En Falques, fteeordeu aquella història exeinplär .1 verídica? Per denüncies de professio.
nals, ion curander fou.detingut,
i quan anaven a processar-lo
Per exerciei alegal de la medicina, l'ho y ar, exhibí la leva
documentació: era rnetge. EI
que IU ha que mentre s'anomenava doctor X... no tenia cap
efient i es moria de gana; guauva Incline, pero), la seva plac.i
dro la porta i corneneant d'escampar per las porleries del
barri unes misteriosas targes,
VOL arribar.a la tetada i a l'adreguer i a la pentinadora el rumor 'l'un val molt savi, deixebl o
pastor d'aquells que tenea
la creu al paladar, Ilavors
melga disfressat dra curande:'
(inhale dilos l'intrusisme) va
anar liquielant els IneSOS arnh
creixent superàvit.
Una mena de natural tendència a fer d'esquirol explica
molls de fets de la nostra vida
pühlira i privada. Ileu vist mai
cap altre paie on els menatges
alegaba no siguin transitoris,
sind qtte visquin anys, anys i

Inés anys en perfecta harmonia,
anoto absoluta fidelitat? Tothom
es presa que eón matrimoni, i
gairebot ho eón: un inatrimoni
esquirol.
Passant

a un altivo ordre de

fets, ara veiem demostrada la
mateixa tenctaneia en l'administració ciutadana. !Volts qu,
s'havien loegnt sempre a anar a
la gestió dels carrete pública
empesos prl sufragi — llora
obligarions ele absorbeixen tot
el olla, la casa i el negoei no el;
(trinen ni una hora Hirma de Irehallar pel nvni els una.
duts als AjuniaMeni g per 1:1
sort dictada, exerceixon gelosos
el riirree, i (Fallece esperen amh
certa illusid que un procen--ment semblant els meni a (Taltres corporacions. 11 la casa i el
negoci...? Bot . gr?ocies.)
Aixf com Venacia és la ciutat
deis colonos. record de l'antie
culta a Venus, i el Municipi da
Sant Marc, pravid. fina en
aquests temps d'econornies
mante tots els que rolen estahlir - sli; i g ual qua Berna euro •
aman-osa deis sens OSSos. els tú
conforrahlement installate i fa
una gran deepesa
paatanagoles. per !al qin, eta llueixi el
pe!. nnisre ealdria une nosallres

ene decidís-sino a adopta r l'as(miro! cono a animal beraldie.
La majestuosa ciro girnela cap
aninnt, fine arribar-li al cap,
(troles les orelles amb els fins
pinzellets a la punta, el "Solea
rus vnlgaris”. do Lituano. rama
pan? en camp de color de cara
basca faria un bel! 'e,latelr per a
rol' o;rttf,

Havfem queda} que la nostra:
filosofia és la de l'home qua
treballa i qur juga. 1.11otin
P14 que el riostra totern signi

reequirol, l'animal que treballa
i mor Mea. Fono ton immens
hin! a la T, Inea de lee nlarins.
po s em-hi per injiera el nostre
animal heralelle—aixa fa molt
Pp irl arre'ritinelei eoPm".Pntirga.irentIonamtaPnl.
Toer oerr e fuea g ene fi el nonvis.
men1 de rofario" cine anoto el loe-,
traban intreeant imprimeinin al
rnrrd renten!. 1;le teta henil ghton d'eaquiroa ls ton de fruir:
transform e m amorata energia. i
la elida! tindra e! orlo pral) t
fltoírt elisetrie prndidt ro una
forma que ron sera ben 11(‘
(oneratva, pera que pot sorna
hlar-ha.
Nlcolau d'Olwer
UNA SETIVIANA DE PERSEctb.
CIO CONTRA ELS BANDITS
RUSSOS
Moscou, 10. — .t causa (lela
actas de handidatge continua
que ocorren rs Nloseou. or-,
ganilzat la eimana de perana
illtrant la grial la pohlas.
Vid ve obligada a collaptorneo
amb la ¡ardicia en la persecul
ció dele bandits.---nadio.

EL OONFLIOTE FRANCE8SUIS ro ESTABLIMENT
CORDO DUANER ENTRE L'U.
TA SABOIA I EL PAIS DA
GEX
Parte, 10. — A%ni ha retal
es! :Aten el enrola (Manar n In
liii la dre la frontera polftles
d'Alta Saboia i palo de Gas. n.
Radio.

.eerrremeer--7tergeMer--"'
•
.

▪

a,

t

al

-

•

e 11PAIr
Di„umenge 11 de noveaDie
—

ravietiatntirAe•
.4=11111111.11115111==""

COMER

NA NC
COTITZACIONS
BORIS IIIATI

Nord .
Alacant
Andalús. , ,
Orense.
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53.0
14' O

sal. .

Plata
. .
G. rietrop.
Norte.

.

4313 6375

41'

DIV1112.8E8RTANCIERIES

30281 NIT

Obra Alt
nata Tafle
1371 0310 seis 031' Fr a iles. •
5945 5010 59 5 .9
Suissos.
50.50
5309
50 !Mane,. •

Obra Alt Bah Tanc
61 e u 90 01
5.9 70 5g•70 595, 5971

S033
14'7
6 .25 83 5
4.'

4295
13410
9710
3355
3ass
717

le

1.Ires.
1.11ures

121'

Dotara

121'

1191)

128119 2050 Marca
1 i9 50 corones. •

30/DIA DE MADRID
interior,' . . .

.

Tenles

olieres

.et7"

Franea
Nava

7840
43825
3353
291
115{7
10037
6715
200

York

Espanya
Salsa
ileanda
Palta
succla
Portugal

Berlin
Copenhague
Yokohanta
Beiglea

mame

gruora.

T ein;mes , malestar que havem descH • Nellk- s Titades ob • igaeions indos.
-mis de càstig de les époqtr . s. ;*
es de folla prosperitat.
PelpAidxal que sembli. costa més
ifadnithistrar - se en les èpoques pr65peres'lque t„ les estretes. Les pròspers
de s een! •••".
enorgulleixen o cariesturit4;
estretes reclamen treball,
esfollr'i'seonseller moderació
csfalvil • •
r

•

•

•

Co
ca més que mai. quan la irrefle
o l'atolondrament ha fet una
xara
interessos creats, convidar-se
a st
a la meditació i la cautela
qu .
va tenir O temps, i no deixar- . ,!egestionar pel to bursätil que
tan 1 hmmt pren un to genera': gr adua • s eta motius que lii pugui haver
per
-depressions dels valors dotes'min
litigué el panic no conclutjxi a
p ins a la primia ruina i, sobretot,
dist per a no involucrar injustamert uns valors amb altres que estigui' nets de culpa.
No-hem de dir res mes.

9.2. -4555

..•
tOzva

I_

93'

Argentina
Brasil

9015

Grecia
Noruega

136'
123
136'
134:0
135'
as
7'50

Ulises .

oGilars.

314'50
SUCRES
270

•

Dintunarea
Iterlin
vieron

Nova York
tic-viable

'Canea o novbee,

alare
3131 g

51'40

•

‘.•

Insp.

Tanra anterior
.
obertura . . . .
>55gun telegrama .
Tunca
. • • •

Tart -a anterior

.

Obertura . .

ALCOHOLS PURS
rectifican de
Especials

96/97.
*
Cliniques, laboratorio. bar.
macies, perfumeries

de tctes classas
VENDA A L'E7:GROS I AL
DETALL

d L

ami

•

d'una del mateix dia 1 de desembre ife 192:3. al demicili social de la Compro,,,:l.
Als efectos de Eart irle 12 it-sis
Estatuts, queden designats els
següents Baties, en p is quids els
sonyors accionistas hauran de
dipositar Ilurs aerions amb tina
antieipaciA minsum 11A Set
(orden • Illiirament 'd'una tarje,
d'osslst.'mria osf e g n a norn set':
MADRID: llene Crutral;Banc
1-r,ose i !latir eh-. Dispara.
BILBAO: flanr de Risraia.
BRUSSEL.LES: Banque
BERLIN: Dmtsche Dank.
FRANCFORT s/fr.: Dentselv!

Barl:

Francfort s/M,
ItIRIC: Cci. dif Suisse.

isl. 3 sto novernbrq 192
—El pre,ident ( 1 ,1 Cconsell d'Ad_
mini ,t rariA. FI Marqués de Comillas. — El -e,.retari, Miguel
Vida' I Guardic'a,

Creus

Artir/PI

328

'relatan

Garatge Americà
Provenga, 192
Caberles Dusilop 820 per 120 i
anees mides, a 51) pessetes.

Ma-

eisas 920 per 120, a ptes. 200.
CANV1 : VALOR/3 : CUPO»
Rambla del Centre, 18

ANTICH

Guants pell
Istem Camussa
Vestits franella
Vestits eslam

1027
104S

17 88

133)

on•t• c.

DONGto-l• ni, Sto •E•
IST, SE.YORA st
1 09•RaGetabbeo CZA
etha Pttai•

8
tO
26

P.
P.
P.

Armilles-Butarul,s

Sueters

L'Unica que substitueix avantatjosament la ¡lee, fresca en
¡'Ús domestio i en l'alimentraisi
dels infants. Fascieles le frane
a qui 0(1 dema:si a la sociETAT
NESTLE A. E. P. A., Gratino
Layetar,a, 1.—Barcelona,

Dr. Noguer Morè
r esecaras:a en mientes de la Ven 1 ea[ten. Iorector. per oposIcha, II Sersel
do rycro, nl, al› de t'inmuta! t t e :a

: Fembla

Is

Eis, IC:: Telefoas A. f:6I i 562:: Aparia de Correas 563

• Direcció telegràfica i telefónica: CATALONIMANK
tis

COMPTES CORRENTS — COMPTES DE VALORS
CAIXA D'ESTALVIS — BANCA — BORSA — CU
PONS — GIRS — CANVI DE MONEDES — DELEGACIO DEL BANC HIPOTECAR' D'ESPANYA
DIPOSIT DE VALORS EN CUSTODIA — SUBSCRIPCIONS A EMPRESTITS

▪

9.

▪
•

1 leül11111 Plidi ig lli PA iI
1 CORSA !
I AGENT DE CANVI
E

1 PASSEIG D GRAC,41, 17 i

Complsuientaotó d'orares
1 de Ltursa eit va;ore al euni- i
tat i en lnunudes esteange- 1
i re g . hilen. elte ló d a J ontre
ai tes eorneratals i prästecs
! ;sobre inerca . series 11 V.1iJura; subaeripelons a etn-

▪

ZAI D • 8181 13 11211 1111 8111 21 111 11 le a a E a a l

Et

dels Hospitals Ce
lira. Campahá Casse .. Ex-Interna
Paris. Enfermetats de la dona:

Parlo — Conseil de Cent, 322, entresol.

31olge agregat dels Ilospitaes da Parid. Gola
Nas 1 Orelles. Consulta do 4 a d.
econòmica d'II a 1 , lela. de les Flors, 4, primer.

•
91.111n~1~1111~3.11.35

nieves i Ea, S. en Cta.
BANCA, CARVI, VALORS
Rambla del Centro. núm.
I Telefonx 1230-1231 A.

.
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de Is Hospitals

de Parto. Pell
Doctor Montaña veneri. Sant Pau,
33, pral., 2.*

1

••

4*.

imemmie

HEMORROIDES Norme

Cura radical garantida sanee operaele.
Dr. Cardoner, especialista, ha tras:lauat
al conaultori de la Rambh
lee Flor.,
24, a la ROnda de Sant Pere, de
30, pral.. 1.•
De 9 a 10 del mati e de a G cht
la Larca
- ha raeré. la nava conaulta de malaltire
del. esos i articulacions, delorrndats 5
Casanova, 71, pral., de 3 a 6.

3

EI

Dr. Jacint Martí

p
tuberculosi.

Indicador general d'autórnnibus i altres
vehicles de transport públic de passat-

gers a tot Catalunya
LA MES CLARA I PRACTICA
De

venda als quioscos 1 estaclons, etc.

En

ich

Est

Dce

RES

El
si
La direceiri tärnira
Eolsra 11;1 estat confiada a 11- trii
lustre finginyer senyor Eat ,ve Ile
'l'errada s. el mori fssim
cae
do reorganitzaci4 del goal • 1.•5
tiran apreciar !non acial be
ur
les nevsones calientes que II0

finifrrit II
(InhhOlf
bondat ile destinar un CEprli PE
MIIIPMfeelmmr•Yfemems

la tindran es que hagin d'assortir-se d'un bon corte de vestit
o gabany amb els

alta niovelat.. quanta! superior, a 40 pos.

setos sirle
11511 res,
Mellú fi i elegant, c lasseixtra, a 45 pessetes corte de 3 tnetres.
1:status de posilitts re sultats i variat lisos Irt 1 1, .a
pesseles corte de 3 oletees.
EttlainS doldalS, 1 iSla i trama, durada infinita, 63
pesSeLes corte de tres tnetres.

Gabanys 1 abrics esport, esplendist assortit, de 25
a 90 pessetes corte de 2'50 metros.
Pantaloneria seleeendialla, art teles negres i Halls

que'

I,'

nreurleixen, en
general, i ant r ,i-

ut

i
ts ¡

atas.

Puig
' Per

iu

!CifiPET5

DE

COCO

.CARETTS ORIENTA/.
PER A SENYORES

11.1

E DI' ES C ARFS
DITSPI X OS ESM PANA

compost d'un corle de 3 mi g res Prime!, pura llana, i un corte de 3 metres camussa, per
a bala, por 25 pessetes.

Lot

novetats. en Triebtines,
'Cremi - Marocain, Prunels, Estams,
nes - Cllesleos. t.:a:11E158PN niSO8 i cisellados. Ca_
nedys. PelnI de Be, Tigre, figuren, Odalisca.
Fleinticks.
assortits en arlicles per a vestits ja,

Elles assortits,

eitiela, '5) II sastre.
Vendes solament al detall 1 al oomptat . Preu tia - Panyeria I novetats per a senyors, se n yores I nens
LA TEXTIL CATALANA Nssssi regialrat•
Ronda de San! Pera, 8; Plaça de l'Angel, 1; tapInerla, 2, I Vla L.eyetana, 25

1
IE

pant-vos. ;ter an1104 favor, !e§ RE,
ans,
gr.:teles no t s expresaives. em
toro aten' antent costee
que
mea
servidor, q. u. 0.1 . ni..
H. Echevarrili, S ji
Proidon1 de E. C. MelroptoY,li e";",
tz . .1.
c

O FERIM
PER A SENYOR

a

el voatre reputa,

8, /leuda de Sant Pera, 8.

Xeviot

s:e

oi
/11

7:

LA TEXTIL CATALANA
GIIIA CATRINA DE FE111311111111

en

Ist

construides

olnl nci.S.

que amb motiu de la recent inauguracb de la Nova Casa ampliació de

Dissabte, ro novembre 1921

st

fil

llT

Los galones

S'han adquirit al extr-m
do la Bula t esrretive fnin s qu e -afirient a p e r a les. necessilal de

LOTS RECLAM

R. Surinyach Senties

a,

Iota nornialitat•

Una facilitat mes
per a vestir be

PER POCS DINERS

.lm

Sd
rnent 111 lit7aíiQ.
5. Artualment es proo,doix ella
al rove.timent en fortriz . ', de
er
lea estarions dTrrt. , 1l i lUenfort. III 1 it ntodernst TU 1 5555 5 [
IiNla
Ineeänies quo au g menten notarosidiment.
islement
E. C. La
6. El orist , a eärree
Metropolitä, de la part eons- Une'
!Nilda. As ronforme al pre ,s npost. podent asseguraretn
es orintintiaran les obres amb

lfttle
•

1 UI

obres del Metropolit
Transversal es prossegrpixen
:unir gran intensitat fins al punt
cuto el 11(1111/1/ • 51 rr5lill`Pra orimat4
a les galeries ha rujat it 115,1 0
del doble des ddl (Ea tino F. C..
Motropolitä el" Barreloria
-in! curio de l'obra per

fin a al present. pertnef en comanirar la Placa d'Esnarva amb
le s intredine , ons de !a Mara de
In rniver .:itat. i seran integra-

J. de Llobet

l

1

fer
els

Lee

2.

4.

prealsts, eta., etc.

Direcció telegrefloa
l
"N'ARGENTE"
Telefons: 446 A. 1 493 A.

IST

los 10.109.3n0'6

reseindida.

Sucursals a Girona i Lleyda

4113111 1111121111113 Id r119

consolidat credit

de la nostra Societat.
La defensa clds sagrats In1i-res:sus que estan confiats al
Cansen d'Administració de la
nieva presidänria m'obliga a
consignar ce lo següents fets:
1. Sogons estat do Tresoreria d'aquesta dala, després de
pagades toles les Menciona,
sellos' ell e es ilegal ni una pesseta d'endarreriments, queden a
disposiciA de la Societat pome-

:3. 'El Motr000lith T”aliseersal As rompiolamonl ealenng a
ilita So p ietat rontrartista,
arnh la qual nd ti; altea relariä
que la nascuda de la contracta

AGENCIA le. 11 Cerrar Crau Coberta, 8 - Teletan H. 637
111
AEENCIA núm. 2: „ Sant Andreu, 146 - „
M. 67 1
ei
t.LE n4IA núm. 3; ,, S3111191 j 11, fil - „
G.134
N

En aquests darrers dies s'Isaa
posat en evidencia les maniobres de certs agiotistes que
brin intentar crear a retitorn
i q s obres del F. C. äletropoli(i
Ibis Bareolona, i de la diafana
huid() eriniranica de la dita Societat, un ambient d'inquietud
completament absurd. perit qua
pialria perjudicar al mateix
temps eh; interessos dels n ecio-

j Cona, ruerions.

CAMBRA CUIRASSADA

id

Distingit senyor director de

LA PUBLICITAT.

do In erintraet a mulo Engiuverat

e

aalu ,t r.11 Coneulta de 3 a 4.
PALENCIA, 200, 55r551055145.
•••••••n•••••••n•••••

P.

15 40

1904

52

Distes i el ben

BARCELONA

•

1661

—COMuNICAT

RAU DE CATALUNYA

LECHERA

Ocio

desitgin.

r

.

_

18 43

7'50 P.

'

Aquest és el perill i e' catatie d'autoritats. directas i P rvsident s en general, d'allí d'aquí, i de tot arreu.

,_c.

1815
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5599

5925

•• cmcn ••n •marete
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Agent de Canvi Corsa
Maca sil' Santa Anna. 2 5. 2.on.

Jullol

3260

F. VEHILS VIDAL

Ronda de Seta' Pau. :12,
riftrier23211111.1

Q• n pr•n•n

una junta espee;a1 de I 'es aeeiona "IV'. per a dos quarts

33'

CANISE,RIA

Teléfon 810 A.

MIREU QUE ES
FORMOS!

51 n ,4

320

2, Portal de ¡'Angel, 2

ANISATS

A.

51a5r;

eso

86.
7 5 5P
74

/111v1

per a

Ceuta-

1871

GAFES
Nova Orleans
'1 an , a 9 novbre.
.
Lue.potnnie
11100 l'anea anterlor
Obertura
. • • •
Dese/Ubre.
907
aún telegrama .
Marc
.
T anca . . .
bu51a1P

8070
30725

Pau Bnca

Pobre.

es-se

Seson telegrama .

CANA D'ELECTRIC1TAT
Es convoca els senyors acrionistes a la junta general e g Iraordinitria que se celebrara el
dia 1 de desembre de 1923. as
dornieili soeial de In Companyia
—Avingurfa del Comte de
fialver,
segon, Madrid—, a
dos quarts de dotze del mati,
per a deliberar i m'omitir sobro
la modificació deis articles quatre, sis, onze, disset i vint-i-nou
deis estatuts de la Compan y ia, 5
autorilzaeió al Guisen re'avió ami) el litigante/a de 1151den! Is.
Als efeeites pr e viAos en ras.flete 17 dels Estatuts, es ronvora a tina junta especial de ir,
acciono "A". pon a les «otee, i ;t

1

Cotitzacions del dia 10 de novembre de 1923
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DeiGan • -• enrera — en ¿peques si na

estretilS. nc-malo — no eren possib'es
nas(rgis 'aigfies tèrboles com els
del Bine a Terrasa i el Banc de Barcelona ni era concebible criar amb
farilitat a emisions de societats o emeireaeS
e no fossin ben arrelades o
Eta afl
ben d'acord amb la pu'saciú
come'
o industrial de Catalunya o

LIIUdes .

Or
• Isabel.

Octubre

,

•

Franco

"

Soletubre

treure d'un iracas pUblic es turnar a
vestir el seny racial. co ma a llora trastornas per diners del diablo. amb les
robes de la severitat.
El, &mes de l'Esta:, durant la semana no han estas pas Iliures de p:cadesa: d'un quart a Inig ente-, segallo les séries. baixa l'Interior, i vota
un canee en els tito O grossos l'Exterior recula.
Defensa el, mateixos canvis de di,
sabte passat l'Amortizable, com és
•
pol cupa que en escriure. si D'as
vol. el pròxim anide nostre ja estara
tallar, i pugen uns centims les capanladeo obIgacions del Tresor; part d • aquesta petisa rcaccia és deguda a's
cupons que caminen i als titsals duraat
moltes sesmanes es feien insensibles
i part pel hice resultat. que co el darrer anide are:unen:aves/ ja com i per
lt é l'esperare/11. del canvi de titols i
la subscripció co metallic de dilluns.
lía estat, però, més que una satisfacen) esposada i viva una satisfacci0
d'interessos creats.
El fi de mes, des de :es Catimes sea'
sises ha milorat.
Tanquen anuesta tarda al Mercat
Lliure els Nords a 60.&,; el Alacants
a 59.50; els Andaltisos a so: els Metronotitas-al a 120.3o, i els Metropolitans
Tranversals a 119.50. Aquests darrers
es cotitzen ja amb desembars cumple:.
En dir que e; fi de nit . s ha milorat
ens referim a les accions de carrils.
Aquest matí liasen Ilegit la R. O.
Otte crea l'oficina anexa al Consell ferrnviari. de !a qual R. O. n'arribaren
ahir noticies a Borsa que motivaren
un nou impuls a la puja iniciada.
No saben p reveure el resultat practic que pugui tenir ni 'es conclusions
que en el termini de vint dies es dio'
posa que es formulin. pera la nastra
sinceritat ens dóna la sati s facci ó de
poder dir que reiern en la R. O. de
referencia. ultra el ban desig d'una
saludó en tal abs" Majan/Jade, un ‚seruna revelaci4 ene In
vi d'equitat
remoreja can mi rin invisible, de ale
hi ha c o neixement de la tiiiestió, estudi,
tccnicisme necessari, en una paraula,
a rt /.
2...AA • ••••
1-•n
ri6 0 f e.. • .1.
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Lit 110131, SENANI PER SETINA
Aquesta setmana a Borsa hi ha hagut una fortissima baixa d'a:gunes
obligacions industrials, dels grups de
les delectricitat, precisament.
Les Cooperatiws de Fluid
del 6 per roo baixen a 45; les Productores de Forces Motrus. del 7 a 7950:
les mateixes del 6. antigues , amb impostos. a 69: les noves aixi mateix del
6, • Eures d • impostos. a 71 i les Mallorquines d'Electricitat. a 54.
Aquesta inclinaciO. que tan de 1)6
es redreci, a la fresa nn jauen les
acciono del Banc de Terrasa a 5. les
del Banc del Barcelona a 6, la Barcelonesa de Navegado:, del 6 a 22, les
ob igacions del 7 deis Tallers Hereter
a 30; el nairament de les Cases Barates del 6 a 66'5o; del Ritz del 7
a 80 i del mateix Ritz dcl 6 a 60; la
desfeta absoluta d'alguna n'Ira empresa i el eilend de frads que plana damunt l'emissió reixent des Bons d'Enginyeria i Canstruccions. malgrat l'aval
d'una entitat de cridit. ha portal a un
estat general de pesadesa totes les
obligacions industrials, el rotllo de les
quals durant la seta:ara ha fet
tima.
Moltes d'elles, però. s'han salva t de
n. q ab l e baixa de tipus. per la sera
st,Edesa i rel padrinatge no negat
cases . de 13,rsa, però aixii no ha.bastat
a ni-, seisió per aclarir i 'ombra que
damunt del ratlla.
mrnes perjndieades han estat les
fe-ra.Arie.e. del Nord d'llacant. Les
de** vera- de 6, insistentment assenyalaues. : k costee ontimme, haz estat
'et • 11nes
,...
que s'han apitruat a lar
fue. .., o,:p;% avene de 103.15 a 104 pe:- a
él7t•re5s tti a 103.25.
CrAn qtle tota l'escala que vèiern
rlat-auts si. ;nest valor ja
estat
iada.ja::at l'imminent cu:n5 semestral
do Je de rovembre restaran als volts
de llar. que és el que C7C,:etee des de
fa * 'm' y es i mig un-si; poeues set-
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LA SITUACIó D'ALEMANYA

Itler fuit 1 Ludendorf promet no
tornar-hi Inés i és alliberat
oil Kahr torna a aixecar el cap :: Una proclama Estat de
guerra a Baviera :: El Lvarn de Berlín rebaja
el control militar interaliat
L'ex Kronprinz
10.—Segons la Gasela del
dista, el procui ador general
,ri ha pres declarac ,:,3 al gealendurf —Hacas.
10.—Telegrafien de Munich
meral Ludendorf, després
,tingut al quarter de la polialliberat ahi:, despres de do .va paraula d'honor (le no
d'aquí ea davant en cap alcentenars de
. amb alguns
s seus, zlacionalistes socials,
s'ha refugiat a l'En (12
—Navas.
lerairrs. to.—E1 "Daily Mail"
.ousti de Berlín que el cap del
trent baveres. Hitler, es troba a
gtheim, frontera austriaca, i que
ci partidaris.—IIavas.
ROCES CONTRA EL GENERAL
LUDEN DORF
10.—Ha estat instruit
!roces contra el general Lusbrf.---Radio.
VICTIMES DEL COP
D'ESTAT
I0.—En l'atac de la
14
resultaren
endatur
i alguns ferits.
Lelendorf i Hitler es rendi1-- !lavas.
10.—Les baixes so. s per ambdds bändols en
successos d'aquests dies
N.ell d'un centenr de morts
its 120 ferits.—Radio.
,iiOVERN BAVERES NORMAL
DL—Segons els
• informes rebuts de Munic,
,:“ .g ura que la calma esta
ahaerta a Baviera, i que von
Mg ha torna( a fer-se cOrdel poder, i ha prohibit
limeta (lea partit social naal.—Hayas.
KAHR ES REBIFA I
NÇA UNA PROCLAMA
SSOLENT EL PARTIT
NACIONALISTA
lo. — Poc després de la
a soferta per les torees d'HitLudendorf, ha estat publica.
::.a proclama signada per von
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Lt aquest document el comissari
Reich qualiiica d'acte repugnant
:et d'Ilaver els autors del ceo
al mancas a llar paraula noper mires ambicioses.
Dctlara que es consideren com a
es usa declaracions que els audl d'Estas ii arrencaren,
sacant-lo amb rerblvers.
ege:v que continua exercint el
Ir executiu i que en virtut deis
aoders dissol el partit caceoca i les organitzacions "Oberi •• i -Bandera Vermella
L pr,,elaina de von Kater acaba
t que els culpables seran
zats conforme a les
• ESTAT PROCLAMA LA
"1 MARCIAL A BAVIERA
hf. NTENCIES DE MORT
:0. —Ha estas proclamada
erial a Baviera. Les setsmort que pronuncio els
ndlitars seran executades
;nini de tres hores.—Ra••..1CAS DE MUNIC
ren UTEIX A AUGSBUR
CII io.—EI "Berliner Tageque una acció idéntica a
le ala entaulat a Augsha fracassat, essent eiere etiaguts els contrarevolusit !lavas.
riONALISTES DE NUkENI;ERG DESARMATS
1:..—Comunal uen dc NurenTse la pol:cia ha procedit al desial nacionalistes.—Havas.
JelfUS DE MUNICH INQUIETS
to—La població israelita de
it ear,a mostres de gran inquieta-1:x es temen violenta pers e cuPer pan dels antisent:tes. Nom'
han abandonat la ciutat.

,0
STRESEMANN PRONUNIMPORTANT
POLITIC
to. — El canceller Stresea s snunciarä &mil a Halle un
' ,,n t (Escara de carácter politic.
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11,IN :: ES RESTABLEI\ LES COMUNICACIONS
AMI: BAVIERA
er ifti,
• -- lla quedat sucenura periodistiPer. 0 que respecta ola suco i de Baviera.
14/11 qu e dat restablerts els
entre Baviera i la resta
lle;ch.—II a vas
PR ENSA ;1LEMAN YA 1 EL
Cop D'ESTAT
Be rlta, 10, .___ La "Gaseta
d'Alemanya" qualifteg

ha entrat

a Alemanya

el cap d'Estat de Mutile do simple episodi. Afegeix que es llamontante que una personalitat
de la ealegoria da LudendorE
s'hagi rneselat nmb el sesileve,
niments de Baviera. Ludendort
lin dei»oslrat amb nixb la manca de s.-mita pnlilin que molt
snvint so It ha reproval. El seta
paper polIlic sembla definitivament acabat.
La "Betel Aehe Zeitung',
gen narionalista, escriu:
"El aue va (acarree a Manila
na hit d'( ; aser eastigat; pe'l contrari, s'han de ter concessionsf
a Baviera i constitu:r un Goaren de limperi essencialment
nacionalista."
El "Viirwaerts" escriu:
"Cal declarar obertament que
ea que ha permes al moviment
baveres plumee un (mire d'a..
quest earivt e r, ha eslat la politica indevii-a del Ciovern Stresernann. Si el Govera do lima
per' hagués desplegat a Baviera almenys una part de l'energia que demosträ envers Sax,s.to
Ida, el cop d'Estat hauria es.
tal possible segurament."
EL "TIMES" I LA SITUACIO
A LEMANYA.
Londres, 10. — El "Times",
comentant la sitnaci,3 a Al emanya, opina que l'actitud dels
aliats ()avara cis esdeveniniculs
d'agur:11 pak ha rUsscr
pradont reserva t afegeix que
el D'acta!. de Versalles ha d'ósser observat a tot arreu.
Anglatcrra no pcsdria consentir cap repudiacid de les reparacions.—Radio.

LA TORNADA
DE L'EX-KRONPRINZ
EA CONFERENCIA D'ANII3AINADORS DEMANA COMPTE AL
GOVERN DEL ItEICH DEI. la:TORN DE L'EX-KRONPRINZ
Parí s , 1 0 . — La Conferencia
d'Ambaixadors ha cumunicat al
Govern aleniany:
Les informacions de premsa
han anunriat que el Govern
Reich autoritzil l'ex-Kronprinz
per torna a Alemanya.
Malgrat la confirmació ofitial, els Governs aliats no voleo ereure que això sigui ven tat.
Quallsevol que sigui el motiu
alegat per justificar-ho, el Go_
veril alemany no pot tenle cap
dubte sobre la impressió deplorable que aquest retorn pro _
duiria a tots els palcos aliats.
Per tant, els aliats criden latendal al Govern del Reich sobre la situació i Ii preguen que
ele informi com nu'I s aviat millor respecte si aquestes dades
que han estat recollides san
exacles.—Havns.
L'EX-KRONPRINZ PASSA LA
FnoNTEII., ALEMANYA
Amsterdam, 10
L'ex-Kronprinz d'Aleinanya
passat la frontera avui a la n'atinada.
Es dirigeix a Oels (Alta Silessia) .—Hayas.
L'ACOMIADAMENT DE i;i:xKRONPIIINZ
Amsterdam, 10.—Ume-Kronprinz nrril b il a Alemanya a les
dolze d'aquest watt.
A les qualmt' de la m'atinada
esperaven el Kronprinz dos mitonabbils a Ewlakalitis, prop de
Wier'n g on. En el primer coLee
Id anava tI Kroprthz neOrlipanyat del Burgmestre. i en el
segon els servents amb e-le equi_
Einiges.
Abans de surtir l'ex-Kronprinz Iliurä una carta d'acotniadament a la població dl Wieringen, en la qual dOtta les graMes ala habitants per les mostres sTatenció que li han dispensat i per l'hospitalitat reburla. Afegeix quo con) ipte el
covern huland,, a no te dret a
rftteniv-lo a la força. la poblitt • ió de aVieringen no ha cl,‘
Mer complicacions diplotnill,ques a causa de la seva sortida„
EL BON PASSAPORT
La líala, so.—L'ex-Kronpriaz
niíestä que tosa regada que no reconcix:a P,ctual Govern alemany, (1
passapurt baria d'aliar signas pel general Ludeturorf com a representant
del Govern

EL SEPARATISME
El GOVERN DE TURINGIA
Berlín, to.—No ha arribas a canfrmar-se la noticia d'havcr estat enderrocat el Govern de Turin0'a.4- Has
vas.

Dusseldorf, to.—EI cap del Govern
rhena. senyor Matthes, ha protestas
prop de l'Alt Comssari britànic contra la vialació de la neutralitat pmr
part de les autoritats angleses de Colinda, les quals han pertnes a la policia pruseiana de fer registres domiciliaris, deteidnt les persones sospimies de separatistne.s—Havas.
FRANÇA REITERA LA SEVA
DECLARADO DE NEUTRALITAT AL RIN
París, to.—L'ambaixador de la
Gran Bretanya a París, lord Cresve,
ha visitas M. Pineare. Lord Creu-e
ha fet•notar a M. Fincare que a Anglaterra es creu que Franca no està
apartada del moviment separatista
rhenä.
1f. Poincaré ha contestat que s'havia donas ordre a tots els funcionarle en els paises ocupats que observin la més estricta neutralitat en els
actuals esdeveniments.—Havas.
L'AVENÇ SEPARATISTA AL
PALATINAT
MANIFESTACION DEL DOCTOR DORTEN
Ifagúncia, y o.—El Govern rhenä
comunica que continua l'avenç en el
Palatinat.
Han quedat dominats els desordres
de carácter comunista que havien esclatat en alguna poblacions.
El doctor Porten ha facilitat a la
preinsa una nota posant de manifest
que el GOVC711 ale Prilesia te el
propòsit de proclamar a Colònia una
República rhenana que encaixi dintre (lel Pelele i afirmatit que el Goverte (le la República rhenana
posari per tots els mitiane a totes
les temptatives que fessin en tal
sentit els agents de Berlin.—Havas.
Coblenca, 9.—Un comunicat oficial
del Govern de la República rhenana
anuncia que les tropes rhenanes han
ocupat Neuestadt. Al Palatinas continua l'avene ad moviment. Les autoritats rurals ea van adherint per
si mateixes al dU Govern.—Radio.

LES REPARACIONS
El. GOVERN DEL REICH
ES NEGA AL RESTABLIMENT
DEL CONTROL MILITAR ALIAT
Berlín, in.—Segin s el "Ber.iner Tageblatt". el Govern del Reich es riega
a consentir el restabliment del control
militar alias. pretextant l'estat d'esperit d'Alematiya.—Havae.
Berlín. co. — Metes aqui ele prineipa • s parägraf% de !a resposta alemanya
a la nota de la Conferencia d'Amhaixadors relativa a la represa del control militar interaliat:
"Després d'un examen minucifis
profund de la qiiestiA, el Govern del
Reich, encara que no abri g a de cap de
les manercs el propi nsit de discutir les
ohligacions que restiten del Tracas de
Versalles es vcu no oh q ant Mima
a declarar que no es troha actua'ment
en condiciona d'executar en tot% els
mime aquestes ohligacione. a causa de
l'estat politic interior.
L'aparició d'inspectors aliats provocaria indubtablement incidente epre" dinla
dri tt a sienir- s e a Irs dificultats de
pa idea exterior. El Pelele pensa que
la Conferincia d'ambaixadors considcrarä que el mantenirnent de l'ordre interiie a Alemanya és una condici6 indispensable per sanejament econúmic,
base de In capacitat futura en el Telasil a les prestaei o ne del Reich, i recemixera que el moment actual RO (3
propici.
En conseqiiéncia. ti prega que ajnrni
Ire SCVCC exigencles atenent
ele•es . circurnstáncies".—Tfavas.
LA C;ERMANOFILIA ANGLESA
ALEMANYA SUSPEN FIS SEUS
PAGAMENTS Al, TRESOR BRITANIC
París. co. — Segens despatxos
Londres que publiquen els diaris d'aquest mati, el Govern del Reich ha
re"' lt enspendre ele narannents al Tresor britànic corresponents a l'impost
del 26 per roo, fixat sabre les exportaciones
Aquesta decisia, en feier coneguda;
ha causat vivissima impressió als cereles politice del Regne Unit.—liaras.
LA INHIBICIO DELS ESTATS
UNITS
Berlín. io.—Es confirma que els
Estala Units es desinteressen de l'actual simuló d'AEmanya.—Havas.
LES RESTRICCIONS, CAUSA
DE LA EXIIIIIICH) DELS ESTATS 1.:Nrrs
washington. 10. — En les
deciaraciona retes a la premsa
per una personalitat atiloritzada de la Casa Blanca, s'expliquen les raons que el Govern
americit adtlueix per firmar que
les restriecions imposades per
Franca ferien ;MADI el trebala
del Comilit de tecnics, la reunió del qua l es proposa per a
aquests dice—llaves.
NVashingion, 10. — No s'ha
donat cap indicaci4 encara respecte si el ministeri d'Afers estrangers acceptaria o rebutja-

Catalun

ris la asea participao16 en esa
que se li proposée un non pla
per a la COnferbnei g de Peras.
—Radio.
LA NOTIOUI WAINITINCIO
• VILAFRANCA DEL PAREDES
DELS EISTA'ri werra'a
PA,»
Lea "quatre paraulas" -:. Un ban
Parte, 10.—La notfele-qUe el
del bata. accidental
Govern deis Etats Units ha deEn la darrera ansió municipal, va
cida nbstani gue d'assislir a la inaugurar-se la sessió que podriem
propetada conferència de ropa. diree de les "quatre parauler.
racione ha castrad gran sorpreAlai, Uta que la coneurrincia fos
sa als cercles oficiala, no ama- mi§ nombrosa, en aquesta, que e n les
gant-se ell disgust I el pesest- anteriors reunions del nou Consistori.
misma sobre la eelebracló de
Ingenuament confessem que ens hi
tal conferencia. M. Poincaró no varen' deixar catare impellits per l'aha deixat entreveure encara In
fany d'oir els portant-veus del poble.
seva epinid, essent probable
Per?", ai las!, fórem decebuts: noque alto reservi per fer-ho en mis usaren de la paraula do, ',reine.
pròxim diacurs.—Radiu.
L'un delle va pla,nye's de *Ver
de la passarella damunt la (filia del
EL PROCES CONRAD!
ferrocarril. Vell afee municipal, el reVIOLENTS INCIDENTS
port del arrices del qual fóra llarg
Lausana, so.—En la sessió del proenutjós. Vell afee condemnat a mort
cense ésser satisfactòriament resolt.
cés Conradi han ocorregut avui violenta incidents durant l'encaramen ceL'altre rel demani que no fos reCrayler i baixada una quantitat consignada en
lebrat entre els generals
Dostovalov i Divorolski, aquests dos
presuipost per eixugar els interessos
últims cape Manes que es passaren i amortitzacie, d'un emprestit que roman a mig fer.
després als vertnells.
En resum e Vilafranca no va resEl general Crayler ha acusat els
psndre
dignament a la crida teta pel
esmentats generals d'haver-se quedue
Directori a tots els habitants de l'E,importants sumes procedents de la litat espanyol. No creiem, perú, que
quidació de l'exercit de Wrangel.
sigui un , reas. No. Estera segura
S'han canviat frases violents entre
els generals, acusant-se mútuament de que, tard o d'hora, hi acudiran oradors a trompón.. a Ca la Vila.
&lides de malversació de cabals.
— El hatIle accidental, senyor JauS'ha repres després la desfilada de
me Quer i Sellaré', ha fet fixar a
testimonie, declarant el sizbdit 61.1 4
Bergeau, el qual diu que va anar a les pateta i profusament repartir per
la vila un ban—el sets primer ban,
Rússia per assumptes : comercials, confessant diple fa poc temps estigué en potser.
Després d'un exordi en el qual • 6n
relacions comercials amb Rensia.
Aquesta declaraci6 cau'd gran es- alludides les anormais cireumstaneles
en qua ha estat ennstituit el nou Mur:tranyesa.—Radio.
tament, es fa una invitad'', sts conNO HI HAURA VAGA DE MI. tribuents per satisfer religiosament
l'import dels repartiments velnals penNAIRES FRANCESOS
dents de cobrament.
Lille, 10. — Ele pattone
Quant a l'esmentat doeument, hauhrers minaores del Pas da
vetn de consignar, dissortadament, que
i Nord dAnzln han arribat, da escrit en espanyol.
ca un acord sobre l'augment
Nosnitres, nue haviem Ilegit ten ban
sala eis ‚—Ilavas.
bil i ngüe del batlle de Barcelona, senyor Alvarez de la Campa, ens
crèiem que el senyor Quer i Sellarés
(Dnas Jaime), no volee illSer rnenys
--diikilment en les presenta eircumstandes un alcalde pet desee més—,
hauria fet igual F.ns värem equivoear de mig a mig.
DE BARCELONA

e

Darrera hora

L'ESTRENA DE "VACANCES REIALS", D'EN CARLES SOLDEVILA, AL TEATRE ROMEA
Amb el teatre ple, malgrat la pluja, s'estrena anit passada, a Romea,
Cobra del nostre estimat company,
esperada pel públic amb gran beteres i expectació. Des del primer moment l'obra enträ amb una felicitat
extraordinària, creixent l'interés en
el segon acte, i fent-se encara mes
viu en el tercer.
En Scildevila ha escrit una comedia deliciosa, plena de gräcia, d'ironia i de ciencia teatral. Poques ve.
gailes es vett en el nostre teatre una
obra tan intelligent i tan senil/sic
u aquesta apreciable joia cómica.
cont
Un cert pudor de companys de redacciú i d'atraca d'En Soldevila ena
priva de manifestar el nostre sine«
entusiasme.
IA interpretad& acuradissima i
justa. L'Aimerich, en el mutis del segon arte. fou ovacionat pel públic.
Holt be la senyoreta Ortíz i el senyor Grases.
El públic ha aplaudit sincerament
els actors i l'autor, i al final de l'obra
En Soldevila ha estat objecte d'una
franca i torta ovació.
En l'edició próxima parlarem d ' aquesta preciosa comedia amb mdi
deteniment.
J. M. de S.
TARRAGONA
Ele serveis de Beneficència de la
Altres noticies
Mancomunitat
EI diputat senyor Jaume de Riba,
un metge de la Casa de Maternitat de
Barcelona i l'arquitecte scnyor Joan
Ruhió, acompanyats per dos membres
de la junta de govern, han visitat la
Casa de Caritas per tal d'inspeccionar
els serveis de benefidancia de la Mana
comuni'at.
A la tarda han anat a veure els ter.
renys zilttdeirits per la Mancomunitat,
entre les platges Sabino s a i Rabassada,
que cenen una extrnsió de Faeno metres quadrats. S'hi construiri l'Esco'a
de Sol i el Sanatori per a nens escrofulosos.
--Per a la sessió de dilluns a l'Ajuntament ha dernanat un torn l'ex-regidor senyor Calixte Boldú.
—1:111ustrissim senyor Arquebisbe,
cardenal Vidal i Barraquer, està prac.
tirant una visita pastoral a diferents
pobies de la comarca.
—S'ha rcunit a Coraissi3 de monaments despatxant assumptes de telmit.
—Els mestres de les escoles
slaa adreçat al governader reclamara les quantitats que seis denen
per llogners.
—Aval ha plogut.

DE MADRID
LA UNIO NOTARIAL
. Diversos representats de la Unió
Notarial han lliurat un document a
la Presidencia en el qual es denuncien els error! i injuaticies de que
Eón victimcs els notaris en la vigent
organització de la coRectivitat, expressant-se diverses exposicions, entre les quals hi lia la de qua ito se
substitueixi el torn d'oposició directa per Iringres que, a judici deis peticionaria. s'ha d'obteuir pez la categoria inferior.

GIRONA
Una conferencia d'En Junceda sobre "L'humor 1 els humoristea"
Divendres paasat l'exquisit
xant senyor Junceda va donar la
seca anunciada conferència a l'Ateneu de Glrona sobre "L'humor i els
Immoristes". davant una selecta
concurrencia, que emplenava de
gom a gom els tenle de la dita enlitat, i en l a q ual figuravett m'ates
penyores i senyoretes.
Abans de centellear el senyor Jeanceda la sena intereesantlesima diseertació, el preside« de l'Atenen,
serene Caries Rahola, el va regiaciar eom a organitzador de l'exposició d'historieta del F etmanari "Viro
let", davant la qual han desfilat tots
aqueste dice, ata)) admiració, petits
i grans.
Remarci el senyor Rahola que els
autora dels dibuixos exposats--entre ella el mateix Junceda, l'incomparable illustrador deis famosos
"Viatges de Gulliver"—han triomfat plenament en el cor dels infanta
gironins, que han vist sorgir davant
Ilur esguard meravellat pelusa d'II(lisió i d'ensonmi.
Acaliä assenyalant la imponderable influencia educativa de la dita
exposició, i regraciant tamicé al senyor Pinada, per haver Volgut
glossar-la ami, una conferencia tan
interessant.
L'auditori va subratllar amb un
fort aplaudiment aquestes paraules,
i tot seguit el senyor Juncerla va
començar a desgranar el tema de la
cesa «aderéncia, captivant des del
primer menuda els g ens oients, que
li prestaren una devota atenció.
Després de fer unes atinarles olp•
servaciona sobre l'humorisme, dient
que "és una de les més delicades
flors Iesperit huna i que esta al
nivell de la mes fina de lea arts",
conferenciant va fer una lleugera
referencia a les pintares rupestres
de l'Edat de pedra, i a Fliumorisme
gräfic dels grecs i els romans, i va
posar de relleu els trets humorístics
de les obres d'art romà/tienes i gòtiques, esmentant exemples dels
claustres de les catedrals de Tarragona i de Girona, i de moles retanles i miniatures, en els quals han)
diria que l'artista, cansat de tant
repetir eta temes religiosos, busca
distreurc's un ale i fer-se mes agradosa la lenta, amb cacees més o
tnenys cántiques.
Alti!) la invenció de la imprenita, els malees es Ilencen a dibuixar,
gravar en fusta, imprimir i publicar
tot el que el cor els diem, donantnos l'embrió dels romanços, i de
les atontes, i tu/1heh dels setmanaris
de gresca amb ninots. Entre aqttests
artistes sobresurt Holbein, amb la
seva "Dansa de la mort", (le la qual
va fer un acabas estudi el senyor
Junceda, explicant el aimbolistne
dels personatges, i fent remarcar
que en aquesta obra "110 Iii lia quadret que no enclogui una critica, en
molts casos violenta, contra alguna
persona o institució".
Taetibé va parlar En Junceda del
gran pintor Goya, fixant-se especialment en els seus "Caprichos",
"Proverbios" i "Disparates", carregata d'allusions a personatges del
tempsvi
Re
seuLa
()lució francesa—diguéfa possible la Prensa, i aleshores
comença la darrera evolució de l'humorisme, empeltant-se de periodisme. La critica politica i de costums
és instaurada gloriosament a Eranea per Daumier, Gavarni, Cuan

Tm ~ato mirilla, mample
cineroble NO14 ole as fiel ii
mil del Barcelona, se celebraran
camp del cercle posee a pelete
me.
Fine a l'hora de tener topeta
d:Ache, Délaw, ese., i la popular incid, no se sap cap noticia de sespeese
fantil la recullen el Inda Topffer i
l'aloman). Busch, transformant-la en 3i6 per causa de la pluja. Amb tet:'
la moderna historieta dedicada als serbia que si n'existts alguna regar
nene. Amb bree pinzellades va u. Ha sobre els .setons seden. Perli.
de conservar
enI
borles condición,
senyalar el conferenciant el carieter de cada un d'aquests dibuixants, terrenys de lee, per als perlita de
que aviat van tenir deixebles a la tarda.
ATUVIERE
nostra terra.
En la darrera part de la seva con- SUSPENSIO DE LA REUNID DE
ferencia, el senyor Junceda va evoRECORDMEN
car admirablement l'obra dels nosPer causa de la pluja persistent que
tres dimixants, des d'En Padró. En
durä tot el dia d'ahir, ha estas susMoliner i l'Apeles Menees, artista
refinas i cultissim, del qual fer pesa la reunió de recordmen que orun gran elogi, fina els darrere, sor- garatzada per la secció atlética del
tits del "Cu-cut", cona el gran Cor- F. C. Barcelona hacia de celebrar-se
net; com l'Opisao, magistral; l'Apa, aquest mati al camp de Les Carta.
Prectorarem informar als nostres
intenciones i es p iritual: En Nogués,
un dele mes admirables dibuixante: lectora de la nova data que es designará
per a la ami celebració.
En Llaverlas, un dels minora "animallen" que existeixen; la Lola A.,
muslim
"artista que a la fieìoc i correcció
CAMPIONAT DE FONS
de dibuix dc la seres cargues anAmb 35 corredora es mea la inglcaes uneix Iota l'entremaliadura
cripció per a aquesta cursa, eitant-hi
meridional".
compresos els nostres mes famosos
Al final de la dissertació, quo va
ésser aplaudidisaima, van projec- rendida, toas excelientment preparase
i
en disposició de defensar amb toz
tar-se clibuixos dele principals autors esmentats, glossant-los amb tes llurs torees el primer Iloe de la
subtil enginy i malta ameras« el se- classiCcacie, que eta ha de donar per
resultat el presa tito( de Campió.
nyor Junceda, que fou novament
I.a suelda, segons s'expressa en el
ovacionas en acabar l seva tasca,
Reglament, s'efectuar* a les set del
curan mita els que el felicitaren
mati de la plaça de Tetuan, davent*
amb veritable efusió i admiració.
La clausura de l'exposici6 que va del local social de la U. V. E.
Els corredor, seguiran el cobre del
motivar la conferencia d'En Juneeda ha estat ajornada per uns dies, jutge de golde en trajese neutralisi seguidament se n'inaugurara una rat fine al quilòmetre 61se's de la cas'.
l'aquarellista senyor Rueda, i des- tetera de Madrid a Franca Per la luwpees una altra del pintor senyor quera, que es traba aproxitnadarnent
a mig quilòmetre mis 'elle de la
Frenen Vidal, de Palamós.
brin dels senyors 'Elein 1 Comlle
nyia. A l'esmentat 110e, el conos ea
SEXIS
ten a un costat de la carretera, fose
Lea teste en precie :-: Revista
el junte una senyel mitjancent una
Altres noticies
Sembla que será un fet que aquel- bandera, la qual ser* la 'mida di.
ta ciutat celebri festes en honor de cial de la cursa, eme que ele corre
dora l'hagin d'aturar.
Santa Cecilia, durant el! dies 21 al 23
Els corredors hauran de snobismo
del que som, puix segons noticiem, el
a la plaga de Tetuan, 36, lloc de la
comerç ha respeat degudament a la
subscripció oberta per la Comissió no- "anida, mitja hora abans de l'aseenyalada, coas a minimum, per tal de
merada.
remes/ala el dorsal i si g nar la filia
El propulsor i organitzador de les
de surtida, 1 assabenter-loa de les diedites festes Es el mella del regiment
posicions de darrera hora que ihagla
de cavalleria de g acat a fa plaga.
&ter per la o:mis:lió organittadere..
Un deis números de lea feces sera
Selvas l'article sie de le euro,
un certamen provincial, de bandea ciaquesta es disputara tense entrene,
vils, en el qual hi ha premis de 1,000,
dos ni auxill de cap mena, estant toCapo i .too pessetes, celebrant-se els
talment prohibits els serveis organitdies 24 i 25.
zats ja de corredora entre si, ja de
— La Unió Ciclista Reusenca orpersones estranyes a la cursa, i per
ganista per al vinent diumenge, dia
tant, el fa avinent amb insistencia
tr, una cursa de 85 quilòmetres per
que els comissaris
a corredors de varona categoría, ha- aquest extrem , ja
i control' volants tindran cura de
venthi valumen premie en oblectes
l'exacta observancia fraque« article,
que en cas d'infracció es castigar*
dad. Des de fa molts die% mane
amb la pardua dels vestís que poel sucre, per estar sesee existinciel
guessineorres p endre a l'infractor.
lee botigues i altres Boes de venda,
El comité organitzador pre g a ; tots"-— La revista "Gel" ha organitzat
efs que legueixin la cursa, la conveun concurs de futbol entre serme
niencia de flO apropar-se als CC7TV. •
equipa de la halitas, començant diudora puix ultra les molesties que a
menee, dia ir, el primer encontre.
aquests ocasiona la pols del cami. qualA l'equip vencedor del tnrneig se li
sevol indici d'auxili que s'interai da•
Taran remesa d'onze artístiques menar-los, seri immediatament penalitdalles d'argent.
zat en perjudici del corredor: P e r a a.
Vega ro passar davant deis cs-.VALENCIA
es
xes del jurat, i alai es podrá evitir,
Una barca enfonsada e. : Dos
ultra ira molesties abata, apuntad:,.
marinen ofegats
que els corredors e$ vegin privats ‘'..s
Valencia.—A les ducs de la mati- desenrotllar Ilurs energies en degu,Ia
nada, la baca "Pepita", en ter la
forma, la qual cosa es neeeiseri evimaniobra de veles per entrar al port,
lar en be dels resultats de la curbola, a coneeqüeneia d'una ratxa
sa tan important com el Campionat
de vent, calera a la mar els sis boFons.
rnes qtte ditia.
La cursa tindrà bloc a l'hora asseEls näufregs començaren a lluitar
molada nn suapenent-se ni adhue
amb el fort onatge i a donar crits
cas tic pluja.
demanant auxili.
POMENATGE AL VETERA
Dos delle, anomenats Angel MenTOBERA
doza i Remen Tagrera, de 55 i 65
anys d'edat, respectivatnent, no triPer al dia 2 de desembre, I .sport
garen a desapareixer.
Ciclista Català organitza, a ManteaEl negus "Dolores", que tornava
da, un homenatge al vell peelatista
també al port en aquelh momee, coEn Francesc Tobeea, pels molts tremandas pel patró Manuel Gonzalez, balls que ha efectuat en pro de lessentí les veus dels näufregs, i el pa- mentada entitat 1 del &liante.
tri, manà arriar la vela i donar fons
Entre les festes hi figura una cut*
tirant un bot a l'aigua, en el qual
Sa ciclista de neófita amb el circuit
el patró i dos mares
Isi'ehristaHaren
estucada. Massampinyo, Sardanycda,
Coll de Montead* i arribada a la Font
Es dirigirle al lloc d'on partien
Puelenta.
els crits 1 salvaren de la mota el
Amb aquest motiu, el senyor Tobepairal de la barca enfonsada,
ra,. que porta molts anys 'gays de
Francesc Gurrea, el mariner Manuel cameló de veterana de l'E. C. C., va
Pico i altres dos mes.
rebent innombrables proves d'amistat.
La barca desplaça rail tones
TENNIS
Sla comentas molt la coincidencia que un dels marines, que en
L'INTERNACIONAL DEL POMunió del patró del "Dolores", En
PEIA
Gonzelez. sorti en auxili dels nauEn acabar el termini Ex« per
fraga és fill del pateó de la barca
dinscripcions al concurs
enfonsada, Francesc Gorrea, i en
orgagitzat per l'esmentada societat
reconeixe's es desenrotlla una esceaquestes sumaren un bon contiugent,
na emocional«.
con pot veure's pels noma de les in==:=E:=DBMIN1 dicado a continuació:
De Suissa: Peloux, De Gsaffenried
De Blonay.
D'Austria: Dr. Relly, Zborzil, Dr.
Munk, Herzfeld, Horch, Grossmann
i senyora Relly.
D'Hongria: Kehrling.
D'Alemanya : Kreuzer, K Idnsehlloppe, Ladcke i scnyora NepFUTINOL
pak.
De Txecoslováquia e Bohrer.
CAMPIONAT DE CATALUNYA
De la localitat: Gomag, Elaquer,
Tal com anunciàvem en una de !es
Sindreu, Morales, Noblom, Riera,
nostres edicions anteriors, els partits
Tarruella, D'ano, Kaufmann, Juanico,
del Campionat que corresponsal jugarTormo, Andreu, Saptussa, Suqué, Mir,
se avui, són c:s segitent e
Carriga-Nogue% Gonräkr, marques
Primera cangoria. Crup
de Sant Romä i altres, fins a fer
Ihrcelona-Sans,
conjunt de al inscrita; a mis a mis
Martinenc-Europa.
hi figuren dotze senyoretes, entre alSabadell-Espanyol.
tres, Rosa Torras, Isabel FontrodoGrup B
na, Mames. Fabra, Tarruella i barsBadalona-Atletic.
cesa de Segur.
Terrassa-Aveln.

a

D'ESPORTS

Júpiter-Gräcia.
Srgo»a categoria. Grup Prometió.
Secció Llevase
Granollets-Llevant Catalunya.
Racing Club-Poble Nou,
Ando-cucar-Ilmo.
(Secci6 Ponent)
Manresa-Samboiä.
Igualadi-Atlètic.
Sanfelinenc-Hospitalem,
- •

Record d'alçària
Novnment "La Hispano-Bufe-e
sa" o'ha superat o sf mateixa n
cric acaba de batee el seu "retord", portant-lo amb "Badis
Lecuinte" fina eme .timet
tan.
'

▪

,. feUfli l Rtp *rec la! de le coneitucie
• Barcelona d'una Societat d'Amics
del Cinema, ajmilar a les existents
l'estranger.
diumenge,
enferincia
nent a la serie de conferén'oses, moráis i instruCtives
;•ariest•
leed da diumenge a dos quarta de
7%luatil;les donen a l'Institut aSalesil.
iertt,e-Rocaf , ei, anirä càrrec
Serrat, i versara sobre el
Y
d Iii•gosep
tema "Els cientifics egoistes enenoiess_de l'iá'ionia internacional auxi• liar .Esperanto"
i

asarsnssinmaum
BONCORRENT A L'EXPOSIC10 DEL. NOBLE, DEL VUIT
Al. QUINZE D'AQUEST MES,
PER UNA PESSETA QUE
VAL L'ENTR.O.DA TINDREU
OPCIO A 1: :`: DELS MOBILIARIS QUE SE SORTEGEN
CARDUS
Portafe-rissa, 10
n

..romommaa.n !.

ABRIO8 OONFEOCIONATS
La casa millor assortida en

Fabrica ' IMPERMEABLES

AMA tualila grasi ffhimany iP

classes, Abrics, Gabardines, creadors de les peces de
dos usos "DOS EN UN", preus
de fabrica. 11.41.31ES, núm. 8
do totes

(t. en G.)

Estufes de petroli, marca SUMUM, les de mínimum de consum itnib el IllitXIIIIUIII de calo-

(cantonada Corta Catalanes).

ríes. Llum brillan', petroli retina, per a estofes. Servei du repartinient a dornierli.

FERRETERIA, BATERIA DE Ni

ALGUNA DE LES HABITA-

Ha estat nomenat professor ajudant de la catedra de Tècnica anatómica d'aquesta Facultar de Medicina el doctor En _loan V azquea
Sans, que amb tal motiu esta rebent
moltes felicitacions.

11812

Assortit complet

IMPORTANT
Al Govern civil va ésser facilitada
una nota que diu:
"No is cert, com duia un diari
de la nit, que el governador civil
hagi dit als periodistes que no sap
el dia exacte de l'arribada del "Monarca i de la seca esposa" sind que
va manifestar "SS. MM. el Rei i la
Reina".

Jactes per eminente; animes

3Iagatzems de Sastrería EL SOL, Hospital, 55, i Mendizabal, 1. Especialitat en la
mida. Grans extstencies de vest its i gabanys coi:recelen:Os per
a senyor i nett. Preus moderats.

Gerros re.r a agua, forma noeleganl a 2 pessetes. Vensels és ooniprarlos! Nomes a
les oatreiteeii s, de Lluís Inglada
Fumbhi de i . - Plors, 8, i Ronda
. 5.
de Raid

S

NS

Botillería,

Sastrería Ilossell, Asalto, 22,
Altes novelats en generes per a
la mida. Vestits i gabanys con-

JOIES V:LANOV

feccionals. Darrers models.—
Preus -limitats.

S angra

32

TITO A LA CASA

Telp.51.4,75114. @anyeras

DILIGENCIES PER LA MORT
SOBTADA D'UN ESTUDIANT
El jutjat del districte de Llotja
instrueix sainad per la mort del jove Eduard Rodríguez Gutiérrez, de
25 anys i estudiant, que va esser
trobat mort a casa del seu intim
amic Alfred Solar More!, que viu
al Passatge d'Escudellers, número 7,
primer pis, segona porta.
Si be en principi hom va creme
que es tractava d'una mort natural,
sembla que el Soler va declarar que
d'un temps enea el seu amic donamostres d'una fonda preocupa-

LOUVRE

GARANTITS EL

inn•nnn•••n,...i.. re.

_

METGES DE
COL.LT.G .
:LONA
E
El CoRegi á Metges ha dirigit
la següent circu• seas 1 < s aca
:arar obligatori per
"Havents e e
a tots e lš . mety( e l'es del llibre registre als dect de la tributació.
es posa en .cunc erneut que aquest
Co'negi s'ha en •- regat de la confecci ó de Iiihre • de presentar-los

PARAIGUES';-errt "' 14.

Casa

S

OmoRELLEs

PANADE8 I

CARRO, Carme, 10. Tel. 5396 .1.

pARAI[u::_S Rda. Sant Pere, 18

Eran aSS"Tiii en C3(03IeS

PRIMO DE RIVERA

LES SENYORES QUE VESTEIXEN A M B ELEGANCIA.

d'Espanya.

L'extraordinària exclusiva Gaumont

"0, la cultura fisica!", que s'estrena

aquesta nit al Colisemn, és una pellicula excepcional per tMs conceptes.
Als merits d'interpretació, "mise

scene" i fotografia s'hi afegcix l'atractiu d'ésser interpretada per Richard

RARA
RIITAURANTS
COMI.MITATS. tTC,
Amornmente empleo moderno

NO PERDEU AQUESTA OCAS
$10 DE VISITAR L'EXPONCIO DEL NOBLE, CAR US
POT TOCAR PER SORT UN
ISAONIFIC NOBILIARI

COMPREN ELS ADORNA
PER ALS SEUS VES.-MENTS

BLATS
I ?lavarla.

mune

1

ji: remadura

oe

de
de

.

.
.
And,lus'• dur
(Pitus en ve getes +00 kg. orase ..se

.
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FA !UNTES

ELS MAGATZEMS
" LA INMORTAL GIRONA"
identificats amb aquest criteri,
ofereixen a la seva distingida
clientela, i al públic en general,
les selectos novetats que per a
la present temporada acaba de
ubre.

BRUC, 88-70.. — Tel. 1531 A
BARCELONA

"QUIMERA DE ORO". — Sabó
de moda -MARYCEL"

S'empaperen habltaclone a 15
pessides. Font de Sant

4, Darrera do la Casa la Clutat.

diumenge, a les onze del
mati, tindra lloc al saló de l'Exposició del ',libre del teatre Goya una

Metal
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-rest /oeid.
le.
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AlCUA IMPERIAL

ABRIGUETS
desde 5'95 pies.

Sala tufliiera.- :-La flisbal. Incident. Francesc Bonaset contra Josep Pujol. •
Sala segona.—Universitat. Maquantia. Companyia Central
d'illuminaciO per gas Lebón contra
Domenee M umbrít
Sala segona. Interdicta Segó i
:sola emano 'I( ato Teixidó

AUDIENCIA PROVINCIAL

sols per poes tilos e ls trobareu a la CASA REXACHS,
que és on es fabriquen.
Central: Portaferrissa, 16.
Sucursal: Consell Cent.
339 (entre P. de Gracia
R. de Catalunya)

Llorens Gns.

Secció prinicra.—Drassaues. Cinc
orals, per injúries, contra Angel
Pcstaiia.

Secció primera. — Vid. Un oral ,
per estafa.
Secció segona.—Oest. Homicidi.
Josep Bales. Un incident, per aixecarrient de béns.
Secció tercera. — Hospital. Dos
orals, per robatori i rapte.
Secció quarta.—Barceloneta. Dos
orals per fut, un per estafa, i un altre per injúries.

settnann , fins a arribar al seu
prett corrent de 765 pessetes.
EL SORTEIG QUE S'EFECTUARA A L'EXPOSICIO DEL
NOBLE EN COMBINACIO
AMB LES ENTRADES EXPE8E8 DEL VUIT AL QUINZE
D'AQUEST MES, CONSTA DE
25 GRANS LOTO D'HABITACIONS COMPLETES DE LES
MILLORS CASES

1C U Lt EGIAL Sl

ELS TRAMVIES
PER A EVITAR L'AGLOMERACIÓ DE PASSATGERS
via celebrar una entrevista amb el
senyor l'oronda. per tal de tractar
de l'excés de passatgers que es coltoquen a les plataformes dels tramvies, havent convingut establir un
servei extraordinari a les loores de
més aglomeraciO. Els cotxes que
faran aquest servei sols admetran
bitllets pel trajecte total i no taran
pasades intermedies.
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Dignes arrugate Intermites 44/40 de
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•

•

improasió

ilesanimat.
— El d'abir estigué completament
INongeies. —
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Hules e Impermeables
Rosich, S. A.

coració d'Interiors

is.

Trebalant a :a Hit:rica de bugle
que hi ha al núm. 159 de l'avinguda
Ramon Nfolines, de /6 anys,
caigué daltabaix d'un pon d'aigua bu!lema praluint-se grcus cremades a
tot ei cos.

7" 7

l'olrot remolatxa, estran g era. . de
de
Polis rernolalta, pele. . .
Turld de coco
do
"

ferina 110tuia . . . . .
(Creu s per 100 kg. anal •Ite asuma

39 a 40
• 9 • CO
30 • So
39 " 30
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eBARCELONA

Tumbé ti tau de/II:wat si s'/,' •

augmentat la taxa dcl carbó,
festant que tampoe hi havia tal
ment, sitió que barrejaven les
litats primera i segona i ara -

1

4444444~-~eee~
AQUEST NUMERO IIA
PASSAT PER LA CENSURA 311LITAR

ELS OFERIM

VAGONS ARRIBATS

f.
EaTeCIN
19 de Alai; 1 de rarloa; 1 do muta.
t•TeCau
e, de Alai: 7 de Diri g e: 1 de clvada:
1

DlIvOlina..—CaPnussa de llana

Pessates_

obrada, doble ample, genere de molla apariencia i
gran resultat per a vestits
i per a tbries de senyora,
assorlit CII ttolnrs
5'---inetre
Duquessa. — Seda negra de

re!leu, molt efecle i
qualita:, negro, garantit,
750
doble atiple
Cotolä. — Llana molt supe11(01,
d e 120 centimetres
attiple, per a vestits usitals
sastre, de gran noVietal, a escollir entre dotze

colors drstints

Tricot, --5013:s tubular negra,
id centlinetres ample,
gi21er,
d'actualitat molt
apropiat por a capes, ves-

Pa Seele

tits i combinacions inter'ors
t'Y—metro

Llenes.
variades per a bates i vestits, a prime a l'abast de totes les butxaques, des de
1'90
Cortes de vestit e n llana
Reps, molt sima i de la
Caiguda que elä generes
de

preu alt

-

decidir que la primera classe
zina es vengui a 3 pessetes, i la segoma a 2 .75 pessetes la roca.
El sucre, que es un dels pocs
lides que esta laxar, continua es, sejant al mercat.

en GENERES PER A VESTIR-SE i quo eapi •Juen una mica de corneta,

carro agur.)

1

DC

DC

eg
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DESPRES DE LLUR ABA R ATIMENT MOMENTANE EL!
PREUS HAN TORNAT
PUJAR
Preguntat el governador, per
Part dels vaquers, si havia autoritzat l'augment de la Ilet, contcstä
que havetrt-se-li trames .una instancia dient que a 70 céntints per(!i•••1
diners, i autoritzant el han de ijar les subsistències, si no és ca
ciosametit, ha autoritzat •lue CO i• gui a 2o céntims el litre.

A LES SENYORES
inteMunta

la

lo

SUBSISTENCIES

WATERS

PELAYO, 7

que sigui', un a je

e
anl

it

JAUME SAURET
I/O

cll

ue

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES, e t c

5 1/2 " 11
5 " 5 1/2
7 1/5 •
7 • 7 1/2

L'ir

La Junta Directiva de l'Exposició
en Lt seca darrera reunió, acordà
facultar l'alcalde, en virtut de la
proposta formulada en aquest sentit pel Comité Mixt, per nomenar
una ponencia, que estudies coni mes •
aviar li sigui possible, l'Exposició;
sollicitar un informe respecte d'una
instancia presentada detnanant el
traspàs del contracte per a la contrucció del Palau de les Nacions;
denegar una demanda de prórroga
del termini de contracta d'arreadanient dels quioscos del Parc. ele Mont
juic; autoritzar la celebració‘
präxim Carnestoltes als terrenys de
l'Exposicit; ratificar l'acord del
Comité Mixt, aprovaut la PrevisiU
trimestral económica; interessar
ministre d'Estat per tal que closi
curs al reglament de l'Exposició, i
deixar sobre la taula els projectes
presentats per la Direcció general
d'Obres fins que s'installi el nou
regim que proposi l'esmcntada ponencia.

BARCELONA

7 1/2 e e

ganaral:

...Atuee *.erioet'W.7,U

ien:
Toi

SIDETS 1

42 a 43
40 "
44 " 41
37 " 38
31
29 " 30

tul,
detallistes han cobea les seve s
con) sigui que de
no hi havia a la
Ilustra p
aquella tivantur de preus de dies passate. Encara que el preu assenyalat er a el de 108 pessetes per a la
rebaixa
t
una
pass
'
elasse .1bl:orca, es creo que Ola venedors no !muden mir at prini e:1
eta o Inés per cent quilos.
• 1 .. darles, hi ha molla mougela forastera comprada a preus relativament baixo s, puix es din quo no arriba
.
1
pessetes
es
posada
noetre
molit;
tracta de mongetes que en cara que comprados a Mar e e d amunt carro al
a vele:
Ila, edil procedents de l'Euro pa Central, Ingostavia, Rumania, etc.
• Les adres ciasees, Pral i Valencia, es pagan de 10o a 105 pessetes.
Late 1 farines. — No ha n canviat els prens. Aragó ha ofert alguna cosa, llevó a p 'cus tan alts, que els fabricanto Po stan pas Wapoisals a acceptar-los. -Ofereix 49 i 50 pessetes eta cont quilos eubre sagú procedencia. A
Clistella, Mansa i Extremadura van acceptant A/S m'ene ja coneguts.
Leb
persisteixen 'baixeä i cesent la labricacid local la primera a seguir el co rinnt, Ili ha algun fabricant
cedei5' 4a a 58 piissetea. els çad.,4uiloas

gat19140,4 Iasaallf e. •, • 014‘ Whilto e.

Exposició Internacional del Moble i De-

carro adul.)

¡

Mundee.
St lt angtrei,

51 3/1 a 21
52 a 32 1/2
ya "
iis
41 1/2 " 4: 1/2

de
de

.....

•

— Procedent d'Alemanya ha arribar a Barcelona cl bisbe de Mariamea
(Xile), doctor Martí Rucker, el eual
ha estat comissionat pel Govern
pi r estudiar les organitzacions universitäries europees.
ANIVERSARI DE LA MORT
DEL P. CATALA
•
g NI
Avui, diumenge, es complirä el
primer aniversari de la mort d'aquell
savi petlagog esc o lat . ,, el revereint
pare Jaume Catati i Comas, que dus
rant llarg temps portä la direcció dct
Collegi de Sant Antoni de les Esc•,..
les l'ies d'aque s ta ciutat, i que en i
xar-la va fundar la Residencia d'E-tudiants a Lovaina, que tanta
menada prengué i que va lasen arrasada per la invásió alemanya.
L'any passat, amb motín de la
Gr2
seca anee, els Selle deixebles
butaren armen, funerals que amb
tanta solemnitat es van celebrar a
la Casa de Caritat. Enguany, per
diumenge, la Comissió
Illomenatge ha organitzat una vetNada necrológica al CoHegi de Sant
um.
Antoni, d'aquesta ciutat, a la Tia'
a.
hi prendran part els senyors: Jurli
set
Olivar, Manuel Comas, Salvador
Mirarle i Eugeni Nadal i Camps.
Dilluns, a les deu del mati, se ce...,
lebrará un ofici de difunts a l'esglé-•
cía l'esntentat Collegi per l'eterns..
descans de l'anima de tan eminent
!t n
escolapi.
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Tapineria, 33
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TRES RALO CAPSA

Ronda de Sant Pere, 7
Plaça de Sta. Anna, 9

DEL BISBAT.
111Viteli' :iMiiie;tyáe de.-Pre;4

cardenal arquebisbe de Tarragona,
doctor Vidal i Barraquer, marxant seguidament amb l'exprés de Valencia
cap a /a seva arxidibeesi,
— El 18 d'aquest mes comeika ti
Santa Mirád al rectorat de Montan,
jor, que dirigiré el reverend P. Roe

Ei general Lossada digné que ha-

Ne. •
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Prenet: pastilles It

CAP

GARROFES

Debo silos t'arrea
Ferrita . • • • • • • • .
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ASSENYALANENTS PER A
DEMA
AUDIENCIA TERRITORIAL

LLEGUMS

Pretat en im p ele . ene de 100 kg.
Ge.d.Ji,' • ario aya..
Número 1 .
Annle-d O.
gegouvai .
7ereerea

71 a 73
Blanes arrume &ramales 5111/40 ola
", de 41 1,2 " 4:1, Alarme &unge! altarnates 50/65 do
41 • '42
I Peleme . . . . . . . . de
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1 Liarme'
40 " 41
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44 " 47
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(Predi en pessetea 100 kg amb sag
34 " 35
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ESC8.10111 Plata
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de
MOI can auger
ele
Negra Eas1400 11.• --.1 a •
37 " Cel
da
llene
I Resta Mateara •• '14 • .
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•11 " 43
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'Illue . . ,
ra
Eivlase
4.
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.
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Ne
(rrebs en poseetes 100 kg , amb elIC
Mallares
. . . .
de
draount carro aqut.)
t g reus en cal' 44 kg. ornan ese ila•
anuut catira auuld

(ro,. rIffed vellre
.
Feo..> kotrPm o Andslusla
Islone indrein. o anestesia
Casorio estrau g ere . .
N'eres e.,purIrra
Veces mulato/da .'
e •
V eces telilo n Kere0
d'eres verde.
Escalda ~tallista
ES n10018 Sial roo

Co

utdu

?MI COLOR 2 Te l e, E821;

Diu

"La formalitat i hon regim
en eis negocis ajuntat a l'eco1 baratura en els gimieres
sdn la màxima garantia de pau
prosperitat d'un pala."
Tot comprador que desitgi
efectuar amb encert les seves
compres ha de saber que

MERCAT DE LLOTJA

.1.re

Dipòsit

eeer.

ween

ArP W1

El trobareu a tota ele Centres
d'Especifico i Colmado. 1 al

gressius els següents dies de la

s1,0'

A UNI0.6

A la Secció' aegona; per no comparkixer els testimonis de arree,
s'lla suspis la vista de la causa per
homicidi contra el somatenista Jo.

tes 5'25, bullicfors de Ilet en

%.

Podeu comprar calçat completament di franc. Ripiandld Bazar. 71, Salmer6n, 71

Per a comerç I Idiomes, Taqui-meca, etc., eatudleu, senyor
o senyoreta, a ¡'ACADEMIA
COTS, carrer deis Ares, 10. Teléf. E031 A. La mes Important

rriffriSERIA
1

ESTUFA J . M. B.
Valencia, 316, Telefon 747 S. P.

„watt Dill ÇA TISES

altunini, 2 litres, i a pesos pro-

6

e

El millor aliment vegetal, indicadissim per a criaturee 1
persones delicades d'estómac.

Aquest dilluns, dia 12, vendrem a preus de fabrica, pesas

i‘o

su.oilieea .

Stil Gómez.
, Davant de la Secció tercera ha
comparegut Marceli Solé Vidal, seil'
sat duna estafa de 6,86o pessetes a
Joan Esteve. El fiscal va Amilanar
que se'l COUdellines a un any, vuit
IllecOS i dies de presidi
correccional més 6,860 pessetes
(rinde:un ització.

PlIRE PERAIRNYER

Rambla de lee Flore, 30

e

La Acial Academia de Bones
tres, de Barcelona, celebrara sessió
dimarts, dia 13 de novembre, en la
qual l'acadèmic corresponent, En Carles Rahola, donara compte d'un treball inédit titulat "Girona en l'ami
guitat".

Calefaccid ideal

Legada naci(sol: café LA GARZA.

PIETALL
ilreA
▪ LANC
'1 da
•
ORSLORERIA
OAIRTITERIA t COBARTO
FASITAUF1 EM ARTICI.13
D 'UTILITAT I ADORNO
PROPIO PER A

o

RESTAURANT BOYAL;
Saló da Te
rada dia te dansant de 5 a 2/4
de 8, 1 dinar • l'americana, de
9 a U.

Grans

IIIINZIN11173.1M1.1.

CRIITALLARIA
PORCELLANA
MAIOLICA
Pila
kt..

—

CORTS CATALANES, 813
NOBLES, JOIES, TAPISSOS
LAMPARES decoractó, pro.

CASA

lisi.

UN ACLARIMENT MOLT

Galeries Layetanes

Preus reduïts

ció, motivada, Segirça per la
conducta Ole venia,gibsety.aat la seva amiga intitlta,•ie etractava
alioli despectivaniene • ,
é
Dilluns a 16 'nit, rEdttaid - llagu
d'ésser auxiliat en una .farnacia, a
causa d'un fort malestar i amb
molta insistencia va demanar al seu
amie que el deixés anar a dormir
a casa seva, perque ell no volia venre mes la seva amiga.
Es fiel al Ilit i l'endemà, al mig(ha, veient que no es despertava, el
Sale ciará a la cambra, on el trobit mort.
El jutjat ordena que es practiques l'autòpsia al cadàver, i cono sigin que els metges observaren quelcom d'anormal, determinaren que
les visceres i líquids del cailaver
tossin remesos al Laboratori medie
legal, per tal de procedir a Ilur anäLes averiguacions portarles a cap
per la polleo semblen determinar,
però, que el mort era un morfinómett, i que trobant-se el seu organisme molt debilitar tainhé per una
malaltia crónica que sofria, tot plegar Miura estar la causa de la seva
sobtada mort. El fet s'aparta, doncs,
del caracter fulletinesc que alguno
diaris d'anit volien donar-li.

CIONS QUE HAVEU ADMIRAT EN EL CONCURS DE
LA CASA HUMIL, PODEU
POSSEIR-LA PER UNA PESSETA, VISITANT L'EXPOSI.
010 0E8 DEL VUIT AL
QUINZE D'AQUEST MES

Argenteria, 43 i
Telef. 288 A. 647 A.

PER A

i

Passeig de arbola, 2
Telefon 4502 A.

RAMON ROCA MATARÓ

i1

Senyors

COMAS, B. en C.

Estafes de Peiroli

-

r cs

A8

Talmadge. home extraordinäri, dotat
d'una agilitat sorprenent que li permet
fer els salts mes atrevits i les pirueteo
mis lantástiques.

a l'Administració de Contribucions
per a la reglamentària legalitzacid.
Dins de breus (lies es comunicarà
tots la data que podran passar
per la Secretaria, per abonar laniport del llibre i deixar el nom per
registrar-lo.
En encarregar-se el Collegi de tota aquesta trato:nació, loo fa amb
ver goig, per tal de proporcionar
una <2mm/tia, i per tal d'evitar molèsties als companys.

A la dita reunid poden assistirhi tots els aficionats, encara que no
liagin estat convocats previament,,

rE S ISLIGIO

'CRONICA:' JUDICIARIA
peovev04i•

15

corte

NOTA IMPORTANT.—cads eompraaara nova que v131 a aquesta ,astt e.s cOnverlett en parioqulana Exa, 09.
adunar
Aunest ye el resnliltal de servir he I no abUsar Cii els iirens.
IIIIe

Corts Catalanes, 616, ENTRESOL, 2,, (quasi xamfrà carrer de Clarts)

el

es

e

a

A

n1-
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GRANS

MAGKTZEIRS

-

L

Obsequi del dilluns dia
6

12

ENGROS I DETALL

PABRICACIO PROPIA

Draps esponja grano per 2'50 pessetes
4
44
46
6'50
4.

•

1
GRANS REBAIXES A TOTES LES SECCIONS - FLASSuDES I EDREDONS A PREUS DE FABRICA
Jocs de taula • Generes Wafles de pròpia fabricació - Jocs de llit. -Confecciona blanques Generes de punt 1 camiseria a preus sense competencia - Lianeriai i sederia

OCASIONS PER A AMBULANTS, REVENESORS. HOTELS I GOOPERATIVES
Realitzem a baix preu totes las peces de confecció procedents dels nostres mostruarls
ogimmimmimmummnimmummeasammommemmemmumnimmumminnyinammmummummimmommommememmemmigimmanimm~»~~"~mils,

ELS ESPECTACLES
-TEA TRES-

••••••ffloos000ffloossoso4

Teraporada d'hivern 1923-24.
Compan y ia d'Opera de primis:Orne cartello.-Continua obert
rabonament a la Comptaduria
del teatre (carrer de Sant Pau,
núm. 1 bis, entresol, de deu a
una, de dos quarts de quatre
5 set i de dos quarts de deu a
_once de la mt.

Teatre

Català Romea

Telefon 3500 AV

Arri. LS'res formidables protrames, tres. Tarda, a dos
garlo de quatre, la mes emo_
eonant de les obres d'En Folch
.Terres:

L'infant que no sap son nom
popular. A dos quarts
' . •.s veritables exits. La no- dia en tres actes, d'En
soldevila.
VACANCES REIALS
coneilia en dos artes, de
inti broma, d'En Vallmitjana,
' DON PAU DELS CONSELLS
Mies pes.setes
leitaques
DON PAU DELS CONSELLS
VACANCES REIALS
tI.Jiä. tarda. Butaques atia
t7., 5 pessetes. Tres hores
i7 .1na i e, ntinun. tres. El truc
senyor Banyuls, Liquido 1
ttego , El pintor de miracles.
• Vacances relato i Don Pau
zis cansells.

ELDORADO

aaNTPURIE - ~die

Ans!, diurnenge, formidable cartel!.
Tarda, a les quatre:
SERES. CUNYATS
Cl veritable vodevil astraeänic,
en tres actos,
EL MARO DE LA RAWASSADA
ltit, a les deu:
EL SABIO DE LA RABASSADA

i

Ep.seterrant presentacid.
1)erna, dilluns, a les cinc.
Entrada 1 mueca UNA pessota
L'exitäs:

LA «REMETA MAMA
alt:
EL RARO DE LA 3411/41saaa

eimeesebeeetemeesemee
44444~4141•44•4444.11144+
TEATRE COMIC
Temporada delates

Comodita

41•11123-24

dramatiee

ROJAS -CAPERO

diumenge, colossals fun-

Tarda, a les quatre, I nit,
a dos quarts de den, dues MUNO/hines obres, dues: 1. Grandlús
Salt del drama en tres aeles,
l'ion,.

oc Raleas

magnifica presentadó; decorat non.
II. La celebrada comedia dramatice, en dus artes, de ilenaveUte,
LO QUE NO MUERE
lEL AMOS)
ell e s, tarda, gran niat i n t' e Popular: darrera represtitlarial de
Cenioeninant drama en cine artes,
La mujer sin nombre. :%it, Batalla
de mis« i Lo quo no muere

1

Gran compendia de sarsuela
de JOAN VILA
en la qual figuren Roser
Leonie, Maria Lacalle, Francese Gallero i Marian Ozores. - Avui. diumenge, larda, a dos quarts de cinc.
L'entremés
El caprichito
El xamOs sainet en un acquadros, de Fertres
te i
nandez del Yillar i mestre
Luna,
TRINI LA CLAVELLINA
Exil, exit, (hit
L'extraordinaria ment aplaudida sarsuela en dos artes
i dos quadros, d'Antoni Paso. música del rnest re Guerrero. La luz de Bengala. Decoral de Itulbenit i Girbal
i J. M. Iglesias. Vestuari de
la casa Puntita. Nit, a les
den. L'entremés Pa que la
viä esté hablé. L'exitZts im
II os artes i dos qualiros
LA LUZ DE BENGALA
D-n.:1. dithins. tarda. Pa
que le vie este hable i La
luz de Bengala. Nit, El barbero de Sevilla i La luz de
Bengala.

EMPORDANESA

Carrer del Pi, núm. 11. Barcelona
-Espectacles per a Infanta
Empresa Sindicat Musical de
Cataknnt,
.1i. diumenge, inauguració de
I\ ni, dIttUenge, 11 de i-M7-'- - ,, .1,,mporatia
CINE TITELLES
ubre, a tes 330 tarda. 1, La
4+11+11414411444~444 .444*
fflipre 0vaeionada opereta en
;teteS, del mestre Guerrero, •
TEATRE NO
montería. 2, La popular ope.1'
n dos artes, La dogaresa,
Gran oompanyla de sarsueun excellent repartiment.
la, opereta I revistes de
t. a les 930 en punt. Tres
ras del gènere Iíric. I, La sarPEP VIÑAS
, uela en un acte i tres quadros,
de
Chipis, La tragedia
plerros, 2, La sarsuela en un
Avui, diumenge. tarda,
tres quadros, nuestro ViEL PIERROT NEGRO
. Dolors Montes. 3. La joia 1
I Los mosqueteros del Rey
del mestre Caballero,
La viejecita, prenent-hi part
l t,•: . Gaietä Pefialver
°tal, • . ornpanyia i nodrit chor
NO.
La montería, per Chiloprn, t
32 professors d'orte P, fialver i Los mosque- • PrOxintament, La Doteros del rey, per Emili Ven_
prcitesors, 50:
drell
44444$ 44.0+4•44.644.44.444*
•

CI

U

TRE NOVETATS
CIRC EQUESTRE

,den • -(npenyli internacional errotat:ct &mitre. e3mieit 1 muta,
eetor: Mr. Ventura Cerinas
lO U. n ::nmenge, dues extraordinär
:non, tarda, a dos quarts
I . -Me 1 nit, a Ies deu:
Eva er, osmi de tete la companyi•
-;

g rao s .irrIsteS almgone,

Min

Eutilie, flIferrista:

The Lxnzys, celebres perniles;
Ventura, amb els sens gossos
3 , HInIstrals; Trio Etryantee,
bes .,y0releS I un Come: Caras., Fura, Imitador oriatnal; Trio
Norma . acraates saltadors; C.
Chrt ettc -eten, campld de mama a
Teto Oanotos, tranipoll amen; The Asas (San), treupe Japoleía, p,",,* 1 Geeorne, diverthits, Mea ,ftlia do rtunns, Silva
Ni ncni, augustes de solfee.
RIN

.44+55.54.55•565044.5554~
0444444444.444444444444.4
9
°a

Poliorama

S'

Companyia de Comedios
Avui, diumenge, tarda, a les
tres en punt, primera sec -

ci ó
MILITARES I PAISANOS

0

A les sis, sercid especial,
nit, a les deu, gran moda.:
LA COPA DEL OLVIDO

-.4.64444+VD444,44,44,444,114e

.444+5~4444444~rifflen

laguna. limarla I t ameras, no hl
!aura 11,1ó. ojoso, /La 1 5, quatm i ntermitente debuts, gime'.

Teatre Barcelona

144444•4444+644444444.441+

Temporada de l'ardor

l'Orfeó Gracienc
Au ditorium, Astúrles, 83

eatre de

Vii "Estudi Cirera
ritnrrs actnrs i directors, J.
h ra 1 E. Lluelles. Primera
e triu, Pepeta Velero. Primer
toi rinuir, Ulula Mir. Aviii
%caer. 11 noventhre ile 1923,
d os q uarts de cine de la larda,
c el e brada comedia dramàtica
sis artes Sherlock Holmes.
le rmeds amenitzats pel ter.
Ibera. Llotges amb sie enJeS, 10 pessetes; butaques
ea i circulars, 2 pessetes.
Ir ades per als socis. 050. Esn dida presentació; admirable
l el a. El leatre mes luxós
ferta hle de Gräeia. Lloc de
eió de les familfes, tara
Per
.ollit repertori de les obres

e per

l'economia

'deis preus.

Gran companyia de comedia

ALBA - BONAFE
Avui, diumenge, tarda, a
dos quarts de Cine. El pas
de comedia dels germana
Quintero, A fa luz de la
na. Tereera representació
del grandiús iAiL en tres
actos

EL PAN NUESTRO
Nit, á un quart d'onze. La

comedia en tres actos, de
Guillem Hernändez Mir,
1 El. PAN NUESTRO
Demà, dilluns, nit,
ILL PAN BUI1411180,

ditimenge, sessid matinal 4
d'onze a tina: La muller del Fa- -P
rae, 111 Jornada: La sombra del
pare; El terrible • Caeamen" An. •P
tualitats Univarand. Tarda: Senyal
e> d'amor. N11: La mu:ler del Farad, P
• III I ültinia; La EMbéme, per hala' P
rla Jactibuti. lenta, M il itas. ?da. .d.,
,P dame Morland, I Jornada; La in- -•
' ..P
'' flutntia oculta;
)

Y

.1

ofs***********4444~444

Diana-Argeritina
Excelsior
Asqi. El tren número 24, 5;
EI llapis vermell, Descans daminical, Curses a l'Autedrom.
lardd, Pitjor que una sogra.

'featres Triomf i Marina
i Cinema Nou

GRAN CINEMA DE MODA

l a...i (1119.11;Vi ms. de 'NI Iggrut l '. -el: O1 ':;
1
, blema reeolt, per Orlas, Leonis I
'11 Gallego, a ratee : escenes de In01 hl ...'
broma:: El precep aventurer, pel t
), gran alleta Mactste. etonemnatits
4. tt“ n tu .. MI, els i mt, cl e l dia:
▪ Problema reaolt i El princep aren- t
..0 tutor, Irr Marmtr. Ininarts, pre- t
h ceulacid de nutre/tic/ Albertud ati.11 y
e la sesa sensacional pellicula Juli 1.
ett repatee. Avis: burant la matinal '1
ea, in es despatxaran butaques y.
numera/1es (al r a la sessio Tul,
i
quart de set de la tarda.
i
44414.11454,44481150.550414414a

655654.55555555511.55544+9
Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia

i

e
e

SS 5111111'

Aval. 'flan-muge. Curses de si.
decars a l'Autedrom de Sitges,
La mestressa rural, La línia da
la mort, El tren número 24, 1
Pitjor que una sogra.

Cinema Princesa
Telefort 1371 A.
Avui, diumenge, programa
oxtraordinari. La grandiosa
atracció PUJor que una sogra,
isia
interpretada pel ;mulla(
Max 1.01,1er: La filia del Raval,

tiralcit del solet•ti.
gcmilzt Aitir1;1; Fatty en dia da
paris al, , bmoila;
camp,
Partlt de futbol entro el F. C.
Barcelona 1 el Valencia, La II.
nia de la mort, gran film (Ira inätio. vienen') de l'entinen(
tor Frank Mayo; Nicomedes är- Debltre, assumpte
niit. tot estrenes, entre elles
Don Juan Tenorio, obra de l'itn_
mortal piiet;i don Josep zorrrj_
Ila;- L'ombra del pare, creació del simpittir artista Charles
Itav, programa A juria ; La mestressa del Ranxo, gran drama;
El rival del xerif, dues parts de
broma.

KRISTOCRATI C K u ¡di SA A L
CeNsmitertGRAFt•
TEMPLE

DE LA

- gato
hm,' Es ru/N \ si 5F, - - s M II le: 11E1 NIO le: I : ANIILIE S IdsTI nUille:e s sent ob sequiada la imanada
.N y ttl, ti/luneto:e. sessIti matinal l'ottz e a una,
pre. • 111. i1111,1111 811111 , 1,S bines e, deSpalS111,11 111111111111S
¡ atol, nit sorprenent sessel
1 speeial ale les s15. Tarda, pcuneca s1nsid a b... /,...n.,
numerad., Per a la
la sal jan
P reldecid - Metro".
4 •.,0111I. c .: necia!. a les sis .. a lotes les sessions
segons rubra lid'
Eugenia Gran9et 1exelusivai, lideressant USS11111111. 1 ilraftl..t.e
endit e nts arlIst e s Rodolfo
ruld norr a l llonoral ale mazar, ' untan Cleaeld del,
Ya/cut:no 1 la ideal t sarilla Anee Ti • rry, eiimpl eiant el ;ene/santa la precmsa
1 set/time:da/ comedia El mea valent dol noble, tnlerger e lat I I' l a ingenua
aceda Larr Ilanlon. 1 la divertldi, ma cinta. de molla broma. Otscans dominionl. barree dia de la g ranillosa obra Eugenie Grandet.
11 11 1115, 111111111, I • XträterlItnarl 1/ruin:anta anda 11111111 . , gral.,. esll'elle , sis mingna
del Trust, P r MaY A111,1 1,11: Silente "tenorios n l, de irracs riall , s, veriiable es.
115'
deve111/1 . 1 111. 1,1111 1.411 . 1 . H. primera Jornada de la P ellIc U ld
clusea d'ad/lesna E:Al/presa), obra aLament intetessaut :e go, 13 celebre noa elrea de Van../gne i pl,pular autor • e•A Cabs.11, en Xnetr" ucurndr 'Autent lut e rI pre . tada per la genial arrima (t'anee s:a lIlle. ',Vra./. ..11 1 . 1 1/11111 1 1 . Ile "Aruba? tuna", ma g nifica presertInelG; 113 rima ziainadera p-e amista:, de gran broma.
sil*

e

Asad, diumengo, tarda, ible s sesquatre a sis I de lis a
stons:
¡AM: la (farrera especial.
Rail extraordinarl de la
SELECCIO EMPINE
I. El drama ale la marea - Universal". El segell del sitenel, cread°
Tsurn-Anki, muller de Sessue
Ilayakawa: I/. La remesa-ha dramalira, alel Programa Ajurta, El que
pot una Alla, per Fand fiennett.
dell, renoeició
'MI, a un quart

Dijous, 14 de novernbre, deu
nit. Recital de piano pel
pianista compositor

1

Avul,

a v a i.frI,G1 ita bi al,eiswa erxrrteat s. ralamtiraliO. lar« 4
I

su.sIISIISIII,

COL ISEUM

SALA WERNER

total del programe.
Actualitats Gaumont; II. La roInNia - Universal" Com un tonto
de fades, 11, 11171a ale la

Walkyria

Saló Catalunya

„

Aval!, ~menee, primera sessiil de
tres amarlo de quatre a ola: preis:
binara platee especial, 1.1'75; Ireferencia, 1 pesseta. t.3egona
de sis a ella; preus; espeelaL
pesseta; preferencia, 1'50 pts.
Terrera sesslú, a les dell;
espPrlal, 0'75: n reft / rinirl a, 1 1,13.
La pelacula
El cleseene dominical; remos: loor-1a El Asile blau,
pt 1 celebre
re art:a
s Apoties
Ilayakuwa. I la grandiosa pellieula
cintura Set ansa de mala tart, per
Max Linder. A la sessiti de la nit,
estrena de la g randiOsa perdenlit
d'interessant argnment Pobre mainada! Densa, 011111n0 . 11.11,1111 dar
la eulossal peairi la de I 5,uon metres, Ele mistpris de Parle.

/ Monumental - Pedró 1

E S --

Avul. /11m/tengo. sessId matlna/
d'onze a una; tarda i lilI, 0..01.0ordinarls programes. Los
les v.:mil/mes Torchi s'ernielice I
El desean' dominical; el g111/111163
/Hm El llapis blau. Pel mq, bre a,pea japOnt'S :n 0•111. )133sakaWa:
jornada de la gratallosa pollina&
El tren número 24. .0 la sesssió de
la isst. estrena de la pidlleula es'
• tranrdinaria Le Sohierne, per res• trella de la pantalla Marta JarobInt, I estrena de la VI 1 larrera
• )01 . /1311.1 (le El tren número 24.

4444444444~4444444«

La Sin ventura

HINIII5 ,11[ 43 fII[I1[S

forinnsa

t ./lad y , %VnIt a ns: 1/1. Pernplines, Ilop
de rna, lueettla cAndea per Blister lieaton, que mal no ritt;
IV. Inerme/1i intisieal per l'orquess
tra de 2, 111 - 1.11. 4 . , 1 11 . S. diri g ida pel
mestre seo/ or 10.11 Cuntellas
Ar. No idluizie mal, pel botador
de meta lit •g attald lienny: SI. 1:ex/q u'uva 4/auttictit Oh, la cultura
(laical, primera j.l'odur,la
.sallador !Sanan; Taima lee.

PREUS, inclosos tots ele impostos:
mdaca Ile piatea o ama
pts
i/tea/te amb entrada.

ilzealr. • mur, entrada.
.
Entrada general.

3
pta.
t'as

Lee itotges, de quatre a deu entrades, • ra6 de TRES ta. l'entrada.

p
Probable/no)/ en atinesla scsst . % es

PARO

gola 1 Worms, Jazz.

gBand vInent.
Me 40
Moda.
Verdura. Di-

narte

64444411444444444444444.44

Venus Sport - Palace Ball

RESTAURANTS

Antont, 62 1 64,
Tigre, 27
Avui, diumenge, tarda i nit,
ball de societat per la banda
Venus Sport, dirigida pel senyor
Ponsä, estrenes: Fox-trot de
l'opereta "Benamor", marra
"Lituche", tango "Llorena".
Ronda de Sant

¡Pati Blau!

Cartagena.

El salé més dolido de

EXPOSICIO IN-

Barcelona

TERNACIONAL
DEL MOBLE

CONCERTS::
AMICS DE LA MUSICA

Grandiós èxit del
Jazz-band VILA

PARC DE MONTJUICH
Avui, diumenge, dia 11,
GRAN FESTIVAL POPULAR
A les cine, concert per la
Banda Municipal
: : dirigida pel rnestre a :
Lamote de Grignon

Concerts inaugurals
DIWarl-. l 3 de /pi% timbre, a dos
den n it
qua id s
Recital de violoncetio
GASPAR CASSADO
Blai Net, pianista
Dimecres, 21 de novembre
Recital de cançons

MELANIE HACKER-HALFOR
Tomes Buzó, pianista

Els graos elässies BralimsWolf.
Dimarts. 27 de novembre
Recital de cant
RUDOLF BANDLER
Lilly Bandler, pianista
'L • li Mina' r ql 1;1 ranró”
Each, Haydn, Mozart, Zelter,
Weber, Loewe, Wolf, Hermann,
Pluedemann, Mussorgski, Cornellus
Palau de la Música Catalana

111111 3111M[11 1
IConcert tarda i nit
44444444444444444444+44.4
- -

CAMPIONAT DE CATALUNYA
Avul, diumenge, a les tres da
la tarda,

SABADELL-ESPANYOL
(Camp Sabadell)

BARCELONA-U. E. DE SANI

LLICA DE
de Música

Les associacions Reus, 01rona, Olot i Sabadell celebren
els dies 13, 13. Ii i 15 de Raerespectivainent.
MAGNA SESSIO MOZART
en la total II 1 prendran part

it • alla qualitat:
artist
Jan Smeterling, piano,
Antoni Piedra,

p p

met al cap de

5 MORES

(Canip Torrassa)

(Camp Júpiter)
Per entrarles i localitats als
canes de joc.

CASA CA4ELLAS
Cartee fle Saeta AMI, ilk,
(Prop de la Rambla)

G4444444444444444+

APOPLEJIA(Feridura)
e- PARALISIS Anila• de pecho. veez prmatexe.
Arte-

demás

enfermedades originadas por la

e laperteasles
y radical y ee
ße enrasa de un modo perfecto
tomando
rtoeseleroele

Saltas por completo

-- RUOL *(--‘
>

enfermedasituomas precursores de estas
zumdes:dolores de cabeza, rampa o calambres,
s , cabibidos de oidos, falta de tacto, hormigueo
frecuentes de
ganas
das Ide.smayos), modorra,
d de
dormir, perdida de le memoria, irritabilida
caracter, congesaones, hemorragias, varices,
etc., desaparedolores en la espalda. debilidad,
uol. Es recemendado
cen con rapidez usando Ilt
suprime
por eminencias medicas de varios paises;
delinea
de
una muerte repentina.
el peligro de ser
sea tu
que
no periudice nunca por ptolongadomanifiestan a
uso; sus resultados prodigiosos se
el
hasta
las primeras dosis, continuando la mejoría
Con el MISMO
lOtaltestablecimiento'y lográndose
salud
envidiable.
una existencia larga con una
Barcelona.
VISTA: Betel*, Rambla flores. 14.
y
y principales farmacias alt tspaa. Portugal
Los

violf.

per piano i or-

questra.

SEBAST/A I SEBAST/ANA

ópera eötnica, en un acte,
que serä posada Pll escena amb totzt propietat.
Tots els socis de les Assoria-

Ante( kas.

eions de Milsíra que integren la
Higa tema ,Iret de eoncúrrer a
qualsevol d'aquests enneerts,

COLISEUM

/ AFICIONATS A LA FOTOURAIrldt
Revelat de iado« 1 Osbliklüld
1 tot tre an de userstert la re-

Badalona)

JUPITER.ORACIA

RUDOLF GROSS
El programa esta integrar
per tres ab, iles obres mes
representatives de tres
deis generes més excetlidors del divi Moxart.

assabentarä dels requisits que
stin precisos per la !hure enhada aquests magnes festivals.

ENTRADA UNA PESSETA

e444444.40444•444 5 84•3444*

TERRASSA-AVENÇ

nir, mesh,.

sollicitant-lio a Petilitat de la
qual forniin part. Els soeis tle
ll'Assoeirteiú de 31fisica "da Camera" tallen ignalment dret

a un dels 25 ntobiliaris que
entren all sorteig.,

(Canip Martinencl
(Camp

pm,l'ess, n rs. int.ndires

1

'Diles les entrades expe.
dides as-ni diumenge porten
un número que Mina °bebí

144444.4•844.8.34.3.4.44•4

BADALONA - ATLETIC

l'Orqucstra Simfònica de
Madrld, dirigida per l'actual ,iirertor de l'orquest ii Konzertvorei n , de Mu-

Concert,

PUTXINEL.LIS
:: Traca xina, amb pluja
:: de joguines
•-: FOCS JAPONESOS
Elevad(' de globus
aerostàtics imitant Zepelins

(Cainp Barcelona)

MARTINENC - EUROPA

Tecdor Ritch, tenor.
Elena Pda,
Alexandre Grieff, babe,
orquestra de
i llIla

Sonata, per piano

ESPORTS - FUTBOL

Associacions

•
a

;

Corts Catalanes. 595 al 599.
Telef, 3535

•

SOCIETE GENERALE
de Banque

pour fEtranger et les Colonios

Sucursal de Barcelonä
Plepa de

Catalunya, 20

ORQUESTRA PAU CASALS

Avui, diunienge, 11 novrnibr, a

CONCERT POPULAR MATINAL

a terminis. Pianos estrangers

res.,-ors Derksen. An-

.411.4444104.4444+94.4404.114441

les limo Ial watt

Vendes

a I, Memo do
patinetes; de Me
(Marte (le ele
vide, SESSIO TE anda
patInatie general
exhtIncions pele pro-

Programes i invitacions:
Ronda Universitat, 31, te. '
lefon 1474 A.; Rambla de
Catalunya, 72, telef. 932 G.

A la Unió Musical
Espanyola (Casa Dotèsio) seis

HARMONIUMS» ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER II D'OCASIO

,1
n. ta.".•'5.0-1!
t •• .
1'1
W 111V 1 .t..."*..¡•,,k,

PISTA DE tEEL

proJeetara El eiatge dele Reis a

coneúnair-hi.

PIANOS, AUTOPIANOS,

i

l s

DIVERSOS

•

1-.1 1 ruta general.
1"
.
Les lanosas, de guatee • deu entra...* e ra6 de !selva -•• ..... dä.
PRESO per a la FUNCIO ESPE, CAL, amb Inealitats numerades,
inclosos teta ele impostos:
Butaca .1, plarea o 3111-

r
1*

Ronda Universitat, 31

Corte Catalana.. 1555 al 5119
Velaron 3586 A

1444+11.11041114•4444444444•14
444444+11944444440~~

444444•••••

Gran Teatre 001.

Z

3

.r.6444444.4.444•44****644.,

Pi.04e+Wee4444~6.414.11d

SALA

p

44444+444~4C44+.44/444,

ISRAN sato e MoDa
PROGRAMES sEtec

.41.41444414.01/44/4444444.ffle

/ Gran Teatre Espanyol

Gran Teatre del Liceo

Palace Cine

Programa: Beethoven,
Preus eceniunies. Despatx cada
dia a la taquilla del Oollseum

•

Tela mea 'omegas de eamn d3 g orl i
;• OA!XES DE LLOGUER

rmsea.......1.1...M111111•1318111111~..

:XJ . 44.can:oh1,

er4l'iser

inaisiairairaäräumaarmeass:

ESCHER WYSS Y C ZURICH

PLIt A FABRIUU« D1L
i CANDRES FRIGOMFIQUIte

I

NOTIstil • meratemme •

1111A31/111tIll SIN P110000010
FRNIORIPICR
puma» DI mima Di Pm*

•

A LJTOFRIGOR
1111/ES

•

mas .

Sobres tontertiolo, a 6 pto. el t000.
Pape, do barbo, a 9 ptes. resina.
ramito: de visita, lliurament Mune-

•

EARCELONA: GIRONA, 112
MADRID: PRIM, 2 Ti

___

ligielenzuminernimillliM111111111•1111111111111111•11131111a11311B131111M13111111111111111••91111111Me

Si voleu vestir
bé 1 a preus

Ir

molt limitats,

Decidit ja a adquirir un bon autombdetermineu-vos sense pensar-ho
per un

coda la confecció dels vostres vestits i
abrics a la sas-

Hispano-Suissa
i despendreu bé els vostres diners;
amb la dita marra tindreu al vostre
servei una minutas perfecta i sòlida
«formal o tau ä quedar malament per
carretera. Podem demostrar-vos la sera esmerada fabricad() visitant la nostra fàbrica. Solliciteu-nos proves

diat.
Talonaals de rifo per o Nadal, i Talonario lloguer, de nm fulls, paper del
millor, a o'so mes.
Rifa de Nadal, grans nove g ats per fer
participacions a la clientela.
Atafagues dr pare& Bonieues plagues
amb anunci, a 0'25 inca.

iI

9-pral,
Bons generes i
dibuixos selecr• •
tes : :
.• •

iláit trua

PAPER DE
FWVIAR.

ES!
•

M I ILLERP,

iCLASIÇO

Solars
en venda des
de 60 cèntims
pam, peu del
tramvia. Poden visitarse
diumenges de
10 a 1
Carrer de Pe.
re IV, número 556

(PURGACIONES)

Monte-siso, lO - Teibtess

•

todasana manilestationcx, ursirüis, pros,atiti.
goles sesii”ol, ate., por crónicas y 'Aniquitit,
de' que «al, mi curan pronto y ra icalmente co,dlos

Cachete del Doctor

Classes

U

per a brasers, sac adjunt 40 quilos, ptes. 14'50.

Pinyola

personals

Antracita, Cok, Especial, Boles, Llenya, Alzina pura

Cultura
General,

A
U

a cALÇATs simoN :is
m
:

o

3

N
..

:

i

Liquido a la fábrica mateix les mostres
calçats amb tares que no podem :

U
: .i
•

1lliurar

a

als comerciants

e.

a

Comen,
A
C
E
•

O
N

A

IN

!PREUS DE SALDO u
1.
vi
is
a: Fabrica ile calçat: - LLULL, 21 L:
(darrera el Para)

•miummommuzimmasimminu,

Idiomes.

L10EU DALMil

Carrer de Valènria,
núm. 245 (entre l'asseig de Gräcia i Rambla de Catalunya).
'Tobt. 1845 G.

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERÍA. 6-VIDRIERIA. 12
Telèfon 1378 A.

La Mutual Agrícola
de Propietaris S. A.
per a
L'EXTRAC010 DE LETINES
Es reben avisos
CENTRAL
Passeig
Sant Joan, número 30, primer. Telefon 1378 S.P.
SUCURSALS
Passeig (Ye Sant Joan número
95, principal. Telefon 2037 G.
Coello, número 169. Telefon
número 2025 G.
Francesc Giner, número 513
(Gràcia).
Carretera de Sano, número
135 (Sane), primer pis.

amb c-m .7, tä5cia
TABLETEA

GABA

refrescants, desinfectants.
sobiranes contra l a TOS
i afeccions de la gola.

PIANOS

Labors,

lion•man•umazamoomomentoalam000

LA TOS

1 Son peralou:s conseq tien•
eles les evdareu predent

Obsequi de
la Societat

Agente esci.sim 111)0 na Just 01,1 1 Risas,
.s. Vi C.. 51oncad., 21.- Venta, 5 pta.. frescor
Sauna. Rambla de las Flores, 14; FsiimaCts 05LAST, Princesa, 7, y prinCipale. farmacia:, de Es.
pasa, Portugal y Américas.

modernes:

A

Solvré

ene depuran la sangre y ion humores, comunican a
la orina sus propiedades antlaipticia y microbicidse.
8115 admirables resaltados se experimentan a las pi,
lemas tomas, la tnejoria prosigue hasta el rompíais
y perfecto restablecimiento de todo el aparato gei
. ninp urinario, curando» el paciente por el solo, ein
inyecciones ui lay ados en que hay• de intervenir el
inédito, y.nadie enter• sis su enfermedad. Basta
Tomar din& caja para convencerse de ello.

senyoretes:

E

085e A

Barcelona

Telefon 43-87 A.

ea

CARBONS PERMANYER

L

Garatce Bruc, 866.

BLENORRAGIA

Senyores i

a

Apartat 566

Rambla Santa Mánloa, 7.

mi
entlamozzaaanzaaamaamitaamaaaaaaaaaaa

Per a

Escriure detalls

ACIERTE:

Cromas fatal, amb anunci, a lo macees el 1,000 (minina= 1000).

Amb @remador patentat per a petroll
Proveida d'extingidor autnntinie. Sense tul) II
de vidre per evitar trencades i els sens acci.
Gente. Arnb mirador die mica blanca filtren- U
cable per apreciar la seva perfecta combustió
CALEFACON) "AULLER", la Mes higiènica,
•
cómoda, pràctica i económica.
•
Da venda a lee minore casas de Baterla de •
oulna I Ferreterles. - AgSnoles a Me primal. •
pala entona d'aspan»
Unlo oonoessionad autoritzat per a la venda •
•
general a liman»:
V. 800IAT8 - R. Estudie, 8. - BARCELONA •

Fontanollai

PASSEIG DE GRACIA, 20

Cociere: osé bittlets de Baya% potestades, des de 3o Mes. t,000.

!ESTUFES AMERICAN

▪

Rofastes
i Comas

Vallat i Bofill, S, en

atea 1,000.
Tapetes perfionades, a as ptes. 1, 000.

I un sena fi d'articles de propaganda a preus lhnitadisedms, per
ésser fabricació exclusiva de la casa, que garanteixen un reclam
constant 1 durader

treria

Agente exclusius:

IRME

Immens anorak d'originals ~es
do bolsera, a qualsevol preu.
Miralls reclama, eme anona, Ice pes-

Corts Catalanes, 550

Llagare o coasprard a Catalanya local d'una
40.000 paras,
ami) force o sense, bo Dei establir una indústria textil

- • CAMIONS -

Aismoismosompairro

sus,

AL PER •
LA
MAQUINA
A
LA
Pm •ri-r* INDUSTRIA
•

PONS

AUTOMOBI LS

/4 In

RIP* 8 Mi

Procediment &parid - Vida a Eapartya

canageamerce TOCINEMEII LUN.
1 111115 - PARRNMEZ DE XOCOLATS

•

1•111111111 I MI is

1

GEL

a

Am

‘P-RIGORIFICAH1

"Nesilé"

Contra remesa de 25 dlde . ;es .(mig van en-.Fjete's
1
\ is
1 ganzades en el pot de
Ferina Lact.r.ada Nestlé, e
regalare una >echase runa
i un lada numere: per al
sorteig d'una nina do gran
laman). Aquest sorteig s'efectuare entre cada cent
partictpants.
Les etiquetes poca
presentar - se a les oficines
de la SOCIETAT NECTLE,
Granvia Layetana, 41, Barcelona.

: RifiRLT I BRUMA
VidrIeres d'art : Emanan al roe sobre vidre I alean : %%tres 1 cristails plana t corbata Baldoses. ba/dosetes, gravaos, biselas 1 mirilla
Guantera, aa, entre Corte 1 Sepülseda
BARCELONA
TELEFON 1,348

DE CORDES CREUADU
AMB MARC Pi

A

Sublim marta

R.MARIST AN Y
fundada el 1870
COMPTAT
ASSOS LOGU ER

HIPOTEQUES

CaSa

AL

L. ME CADER
Compra.Vandaeinaull

18.PlaGataialuno.18

Pelayo, 56.2on. 2na.

PETITS ANUNCIS CLASSIFICATS

DESITG ru Bona corred/ore, aptes 1
b- m amb clientela eonegnda
Per a II renda, a la plaeu, a rom/ss10, de
Sinn
generosos, excellent vermut 1 tuunpan3
de marra. 15111111 que us presenteu
cense reunir aquestes condiciona, (lobina
Termes refereneles. Passelg de la Buena
MODISTA as
ntlmero 17, principal, primer. Barcelona.
• ugat
falten per treballa en fabrica
NOIES »guinea. S. Usen', 30, S. G.
' . " Peees' aum
CAIXISTA enremen''
els anuncie,
ne.
°salta. Escrlure a LA PUBLICITAT, 0.7.
es Detenten per rentar I poNOIES lar etiquetes a les ampolles.
Informe,Cerner.
' a que
CORREDOR Y
(practiques en lohn. Presenten-se, audb
cla/s,
tingui conelteferentees, dIvendres, de null a nou,
ement . Se curia. es becessita. Enflore
al earrer de Clarts, 119, palios.
o LA PLBLICITAT, B. T.

OFERTES DE TREBALL
rerb,err.'2,1

MAINADERA
AT, B. T.

es n ecessita. Olerlare a LA PUL C I

NA per fer reines, el necessIta. Ea.
DO 122's erlure a LA PUBLICITAT, B. T.

cambrer., ea necea/Uta.
CUINERA IEacrltire
a LA PCBLICITAT, B. 7.

m iN ymus Per tot, es necean*, Es.

crture a LA PUBLICITAT,

B. T.

APRENENTfa dfalla
°""per
051""
a"" .
a treball
friciI. Cernida, 43. b011ga.
per

APRENENT guanyard
a tan " segtHda,
de Plana',
es
nereselta. Planeta. 41 Grieta.

OPERARIA Pbquee rs "I Pum
" Pea"
tedie.,eusi
es rieresalta. Liarla, 15, de ats a volt de la 'lit.
APRENENTA alta.
P"iii"a"4,
ea necea.
beige, u/s4,
52,
botita Ponle Sec.

CAMBRERA

tr
e.117,ca;iiiereenerstli

1'1 BLIC1TAT, B. T.

40 pestelos. Dia gonal, 459, primer.

per a tot, es neceselta.
Escriure: LA PUBLICI.

MINYONA
'iAT, B. T.

deslija ponerla per a matrUnonl de
milis edat, emb 011a de dlnou
fa poc arrtbals d'Aragd, amb mult bona
Informes. RIV): Sant Jeront, 34, leer, fina.

ES

FADRIN re modistas, ei feCdieften.
" U Liarle. 38, peer. pra.
MINYONA
TAT, B. T.

sneiri: I re si n adt,e,,/ andina-

miNyoNA

P or tot es Permita. Limare

LA PUBLICI-

prectIc
ilfuelx abatirles limitades. Balcells, 34, Piare hure,
Perpignan. Prince.

FARMACEUTICS

Se 1,011 11 a , /non
ENCARREGAT pràctic,
Pe neees-

moDis
N'IN

TA Pata. bona fadrina. Lapu•
In /Vid, 202, sepan.

yo

A

TAT, B. T.

per a tot es neressita. Eserlure a LA PUBLICI-

CA m BRED A d'un, 25 &ny', es neHm mala. tserlure a LA
PUBLICITAT, B. T.

mouo RIA
TAT. 0 T.

per a tot es neeestite. Es(T'urce a LA PUBLICI.

a tol. d'uns 22 anys,
MINYONA Per
es necessita. Escrlure a

1.0 PUIlLICITAT, 11. T.

es necessita. Escrlure
CUINERA . LA PUBLICITAT, D. T.

mur sabent trances. anglés meensH, • Le nograns es Semana per ampliar
im negoel de productes qulin/ce ando
representacions estrangeres. La retritolció sera proporcionada al treball. Escriure a 1.1 PI BLILITAT, nütnero L I.

APRENENTS aZneats Per a carrosEscriure a LA PUBLICIITAT
e,a0n.rsium.

CRIATS , de3515
a""'"
Shell. ESerlure
a LA PUBLIC11AT, B. T.

APRENENT de
"PUresana.euel"ele.ei
E , crlure a LA
BLI('1TAT, 11. T.

1.A PI BLICITAT, II. T.

NereSaltern corredor
"OLIS ne 1111 que ung ui a la {Anea
o
dtford, bona clientela d'olls fina d'oliva.
111011 isendie aqueslei cidnillelOns 1 Eones
refeeenrid 0, 01 II 1 eumisstd. Inveln-vos
ver escril a Coll . nInneli. YO. liospnalet
del Llobresal. Ciarantola la reserva ea,
de no convenir.
i)na hora
COMPTABLE n'eterelx
diaria 1 diesablen
'torna.
0 PlbuciTAT, E. U. A

cominsln, es
PUM P.I'l

It. 7.

Eserleire • LA

qn:../e. Igul d'ollrl fuetee, es
1'«ita. Eserlure a LA
11111.1CITAT, Ir. 7

mosso

2 ° a 30 011 5/11 , es rte.
deCe551111.
Escriure 5 LA
PCBLICITAT, B. T.

MINYONA

11 i 16 anys, ei ne RgCADER de
el -solle. Estriure a LA
PUBLIcITAT, II. T.

es necesitan.
CAMBRERA premien,
Etcrlure a LA PUMA-

d'eserlptorl, Mute de
quintes, es nerellella.
LA PUBLICITAT, 113. T.

j our couentedor del negoel de neo• mallos, es tweessIti. Escrlure
LA PUBLICITAT. B. T.

Intrantla
REPRESENTANT 1asan
referenrle,5

*Input premies en
MESTRE aerraller
ten pressuposto. de les fol.
ruszicrrhi, 8,

AUXILIAR ""
" irar,Agde
ire LA
»Wanda.
riete

AUXILIAR

raerla'
.1••••n

II

amas Mol, per a se-

APOTECARI tenta rannäels, qua
asearla. »entino lt J.
aft16• ,
0. onselb Av, merme primor&

B. T.

CM del rail) fi Pateada. raerla/la LA

Esenure a LA PUBL1-

CITAT, B. T.

abetos franca, anea,
JOVE mecanotrafla.
comptabIlltat, s'o.
actlu,

feral. Escrlure a LA PUBLICITAT, 2.

de 17 Oye, roferela.

cITAT, B. T.

DEMANDESDETREBALL
Irmulllorables, s'orerell a Criara orrldliell.
Exerlore a 1.0 PUBLICITAT, nnmero 4.

PUBLICITAT, D. T.

I forjador, s'oteraz.
SERRALLER Escrsure a LA PUIILICITAT, B. T.

formes per a
T ePulidor
m, at. s .„de
, teret,. E.„i u„
ANDAN
a LA PUBLICITAT, B. T.

AJUSTADORS!
irjers
ernmEscUrer;

ram de M'areDEPENDENT del
ola a l'ennros, de

de rompanyla, apta per
SENYORA planxer,
minar 1 cusir,

s'orerelz. Ele.: LA PUBLICITAT, B. T.
inecandaTaflt I trances, de 21
TAQUI anys, s'orerels. Escrlure a
1. 0 PUBLICITAT, B. T.

cuiNEpä
11 T.

LA

PuBLICITAT,

a LA

PUBLIC/TAT, fl. T.

de SO ares. s'otereis. El-

crlure a LA PUBLICITAT,

CAMBRERA

Se St
e.°1ere12.
Asentare"ya,
• LA
PUBLs-

preetle en l'article de
OPERARI riatge I t'Imitar' del rem
de la pell. s'eferetx. Escriure • LA PLIM.B.ITAT, B. T.

AUXILIARS tre"21P"".
"23, 26 1
19 anys s'Orerelien,

piwyn N r i

dree 23 I 33 tuya. s'oro.

111'1
11.
1.1CIV
TATI:r. 7.1"11. E"ri". "A

COMPTABLE

PEO

ae 17 anys. s'otereli. Eserlure a
LA PUBLICITAT, B. T.

T A decorador,

EspALE a 21 come. a LAfraterna.
PUBLICITAT,
11 T.

panyol, de 33 anee, s'oterelx. Escrlure a
I.A PITLICITAT. 11. T.
d Zkelpage.

MOSSOS de

dadero
t rgruel

1

colnnlals, 'orarelien. Escriure a LA IIIItl ICITAT, lt. T.

de 15 ayo, rorereta.

MERITORI Escrlure • LA PUMA.
ITAT, B. T.
9

u iNEDm. Inlenna,
s'otero'. Baerin•
is
a
'

le

LA PUBLICITAT,

Kotereli. Escrture a LA
PUBLICITAT, B. T.

TAPICER
CAMBRER

eeoferelx al lt erlUre a
PUBLICITAT, B. T.

LA

meeenterate 1 corAUXILIARS responsal trances 1
inan•, s'ofereIxen. Escrlure a LA PUBLICITAT, II. T.

BOTIGUERA r

JI anys,

(WAT, II. T.

yall'Pr12:

beilifuera. de 23 anys,
s'oferetx. Escriure a LA

CAIXERA

1 . 1111.1tITAT, II. T.

DEPENDENTS se nda a/J.,amnehsst

a maquina. circular,. II
<Lumen% del francés

gles. 5lont-ITIO. 18. Telefon 4525 T

Per a e5BASCULES d"«"Id
ravall, de e, 8 I
I les.

I t itiürlISI.

Parlament, ntImero

OEPENOENTS

ilyar un nob.cense nel•ar la nena ocupaetO ha/ r
cine es 11.110 en Panonct de dio; e
• inent.

pIntats. La casa o

mecansarst. de 30 ny.,
AUXILIAR s'nferclx. Escrlure a LA
PUBLICITAT, B. T,

pEpENDENT der ennfeerlOne. esEserfure a
1.0 PI BLICIFAT.
T.Preir.

B. T.

s'ofereix. Escriute a

BUGADERA S'Otereln
PUBLICITAT, II. T.

LA

CIMERA de
cnu3 ris ainY.
LA runeirzEr
a,

B. 7.

e

PIANO

II,' loltIts. fono Hit
partirulars. Metnde,
tiernIsstms. Ese.: 1, 10 PUBLICITAT, n.

VIDRES

reilotses,

per a
l'arte. a

itarbara. 17 • quiosr.

cretiat, cene barat. Einic Granados, 90, entresol.
cabello, iota d'arfe. barata.
Manotee. 195, interior.

CAIXA
» p ego« Pensin Awilea, es 000
mama Santa Nonlea,

11, principal, de tres a set.

0'75 I a 1 pes

PART 1;1roc.:1,:.1, :.r"1,1i`e)
'

tirgent.

FI sistema de tal

PrActle
1"1. mnliern.
SOHRIBES, Cannc,

TEOR1A

VENDES

GR

L.{.

ni -lenta

1.1
"-TEDUU que ;," 51.,"2.7:0Z1i
1

BLICITAT, D. T.

SO

direrlo. 1)3 ,.. : c a n
52, negon. segona.

magatzem amb telefon. prono
L.11 placa d'atairniya nelmetrla Insla
g : eg yats mnzta a comprador o rep,e,
13111 d'inettilliorablex rtiferMicies. DI ir
vos per esrrit a V. ¡anea, curve L
co/n. 10, primer, S.' G.

¡alLA PUBLICITAT.

APRENENT enquederelew'
Eserlure • LA PU-

a

rid, •

coohlter
5. 01 etara'''
reIn.
Emitir° a LA

ele 1115 171 , de Se anys,
TENEDOR Koferetz.
Escriure II LA

te'oferelx. Escriure a LA
PUBLICITAT, B. T.

SASTR

PUBLICITAT. B. T.

FoTGGR

34.

TRASPASSO rInr1252raetnem
.p„6ent

impar), TI
la I Illser•Itm.

T,

APRENENT

Or,ieui.

gnpuramons 1 »marres erimiques 01
[achino a mula tuddles. Teléf. 177...

APRENENT ctjrrej'. PolerelO. Ea.
TAT. B.

CITAT, It. T.

CUINF.R o

DR. MASSOT,

VERNISSADOR,as.°LrA"PeilD
TAT, II. T.

P1111,11 1TAT, II. T.

de magatzem, de 16, 17,
MOS S 19, 90, 30, 31, 35 1 16
anys, enferman. Escenas a LA P11511.
CITAT. 11. T.

Lsperisivat en tajd1,-.u• roliglosos. 1 Ir
›Irld permanent de quadrom a Foil.
salo, olenaralles. etc. Fabricarte. de • n
nunnure,..-No compren /dense • •
e.doesta rasa. 1 >. 31.ntralenn. itntr s.
dllnal PorIaferris831.

23 I 27 'n'ye.. n'otereleen. Escrotre a LA
PUBLICITAT, P. 'T.

CAMBRERA de
" anaa'
Escrlure
a LAl'ereeete.
PUBLI-

s'orerell.

TAPISSOS important d'Es•

ine:

o farmacia.
PRACTIC de laboratori
Escrlure • LA

PuBLICITAT, O. T.

Imcioor; e sapnoptn1141,1

COPIES

ELICITAT. B. T.

Escriure a LA PUBLICITAT, B. T.

PROFESSORAeof,
" Ide
"' "
"21!
anse,r "
e' 0-

CASA RERE

crlure a LA PLBLICITAT, B. T.

AjuD oT de xofer, de 18 anys,
11 I troferelt. Escriure a LA COTXER per
r"""mm".ererolo.stEscrittre
a LA PCPUBLICITAT, B. T.
en tota mena sie me"1s'oterelx. Eserlure
a LA PUNA:17' 4n d. T.

d'excés

DIVERSES

25 anys, s'oferetx. Eseriure a /.A
BLICITAT, II. T.

PR ACTIC

Cerdo, 3,scrlure a LA PUBLICITAT, B. T.
es nneessIta. EdwinCAMBRERA
•••••ra r re LA PUBLICI'rAT, It. T.

e111 per a Important con/Berta. Eserlure
Mitenclons, edil I te rerenclet a LA PUBLICITAT, ntImero 30.

C ITAT,

MAINADERA de 15 anys, Astenia.

CITAT, B. T.
1 novetats
CORREDOR merreria
por a menyora, goa

venda de comesDEPENDENT de
tibles, s'ofereix. Es-

APRENENT

MODISTA Earlure a LA PUMA

d'uns te anys,
AJUDANT devaCorredor
Iinee tlfälta. EscHure

electrIcleta avengas,
froterele. Earlure a
B. T.

de SO gays, roferelx. azMINYONA ulare a LA PUBLICITAT.
B. T.

paraules i a 0'10 pe

:: cada una

cerraller d'obres avençat,
.o
AJUDANT
terelz. Escriura a LA
PUBLIC1TAT, B. T

AUXILIAR

0'50 pessetes les deu pn

meres

mecaaügraf, de 19 adas,
s'etern.
a Emitir* • LA
PUBLICITAT. B. T.

COMPTABLE
Pro. teire.2ade
a LA PUBLICITAT,B . T.

a

pons e,pmSV'
rodé

Llogner, 150 pessetes. liad, R. Pis
d orlo catalanes, 320.

traducrlons a 3
ALEMANY • Ihm. renta 1 2
rourrnetimel • . l oan Talio, Son
Tercer. narrelona.

•

aparador placa rolla
Pe r a eino•leid 1 s5nas
»ulne• de bon gu •t. DIrIghe-vnr"
tal 91,0.

OFERIM

