PREUS nz

'asaetees .
t. eninsuta
atarles noma.
Anees

8033C1311813
:

rig
SS

pabos,

o --r--

~ele I 13allarde

3

ANY

IMIIII1111111111111111111111t1111111111111111111111i11111111N11111191111111111111111111112.

XLV—NUM.

BARCELONA, D1MARTB, 13

15,561—PREU: 10 CENTIMS

LA INQUIETANT PE
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. Si les coses anessin per aquest cerní, o per un camí que
En, acostés, quines perspectives s'obririen al problema de CatalurY;) ? Sense que sentim cap pessimisme sistemàtic, direm que
ha proporcionat una dada no massa satisfactòria la insisrala de N'Ossorio i Gallardo a proposar com a solució d'aquest
la implantad() del projecte d'Estatut elaborat per la
losa Comissió extraparlamentària l'any 1919.
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La

Política

ENCIES SOBRESSEIDES
tal sobressades les diligencies
marial, que es venien seguint pel
!;s: militar de Figueres contra Chi-ntlat fi: Caaslelló d'Empúrics senyor

FUTBOL SUBVERSIU
Diumenge passat, d'Arenys
de Huid ce Presenta al camp del Fiaba! Club POtria, d' aques t a localitat,
encuere se celebrava no partit, ardenant-ne la inmediata susPensió.
L'alcalde csmentat, digne successor
del que fa anys sofreix cl poble d'Arenys de Mina, considerat subversiu l'esmcutat Club de futbol, CnXi
cona les ballades i festes que pensava
celebrar la secció recreativa del Casal
Latala amb motin de la festa »tajar
que s'esta celebrant.
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rials del nostre diari, ha hagut d'ésser
ejote
posat d'acord amb les actuals circumsL;ncies. Per motins que comoprendran
perfectament els nostres atunes, ha calma substituir el: editorial: dels priers meso: de LA PL:BLICITAT
pels apareguts dins el règim
a Cual. Na seria ovni possible de colleenonar els primer:, si no fos prescindhat d'una gran tort o mutilant-los
considerablement, cosa que no votan
¡ce.
.4 Leí, dones, el volum d'cditorials
que d'aci a pocs dice aparcixera, estora format pels nie's recents, i constituira com lan breviari de catalanitat,
propi per als dies d'ara.
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!Dortern als nostres lectors aquestes noticies perquè les concenen d'un marcat interès en l'hora d'ara, i sobretot perçaipoden servir d'orientació ent 'a del descabdellament dels
Per la nostra part, amb tota 'indiritat declarem que el fet
peines ens interessa és el de la c' ça general que la interinit Inaugurada avui fa dos meso
abarà d'ací a tres. quatre
mesos mes.
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RIA GERMÁNICA

DEL IIIIECT0111 CONCEPCIONS 110 MON, DE TREN DEL PRIMO 1 UN

Avui fa dos mesos del pronunciament de Barcelona, secunt ver diverses guarnicions d'Espanya. D'aquell cop n'ha viel present regim militar. Però aquest té un caräcter interl,
egoEs han declarat explícitament els seus directors mateixos;
fa que, a mesura que el temps avança, es parli m65 in g leentr.-ent del règim que seguirà al del Directori.
Quan vindrà el canvi? Aquest punt és incert. Tanmateix,
mes enea., un mes enllà, es coincideix a creure que el canvi
produira en la pròxima primavera. Es sabut que en els priere dies del regim nou, el general Primo de Rivera parlà d'un
bestre d'actua ció, com a pròleg a la instauració del règim deAl cap de poc temps, es va veure que amb un trimestre
° n'Id havia pron. Ara es dóna com a segur que el pròleg haudurat un semestre. En efecte: en un interviu celebrat no
m.dt pel president del Directori espanyol amb un periodista
mares, el primer va dir que creía estar-se encara en el Poder
urant quatre o cinc mesos.
Aquests càlculs coincideixen amb les informacions, d'orin robablement fidedigne, que han arribat fins a nosaltres.
es \eus alludides anuncien que en el vinent mes de mitre hi
auri, eleccions generals a l'Estat espanyol, i que el Govern que
ucceirit immediatament al Directori serà mixt d'homes civils
militara

lui

DE

d'elles.
7c,rnm . veurem si al final aquesta
aunada dóna la cara..."
LES V.-ICANTS DE REGIDORS
P ärem retal& el rumor que esposa
fropOsit de proveir per R. O. les
v acante de regidor que hi ha a
~Jineta de la nostra cinta!.
Re collim arta el rumor complcmeni.tegons el qual han refusat cortesael calece diverses persones a les
segons s'atostuma en casos son!t'as, s .h,
premaneent.
ELS EDITORIALS

DE "L.4 PUBLICITAT"
Et Pr imitin palmases* de metiere,
líela de fiera 45845editofria deis dita

Cal recordar que el Casal Calcula,
addicte al han; de Güell, fou clausurot
'Ti-entinen?. gracies o l'acció esPanyolitsadora de l'ex-conservador i
garciaprietista, puntal de la U. M. N.,
scnyor

Ca4nj' s.

(D•l flamero, •risil•t especial
COLONIA, novembre.
SI no fos per la zona d'ocupació anglesa del Rin . Alomalaya, seria avui un país completament isolat del tilín) occidental. Traspassar la zona d'ocupada franco-belga, es una cosa
desagradable, complicada, com
totes les creacions de la burocracia militar. De fet, travesser aquesta zona es com voler
passar una frontera en temps
de guerra . Entreu de ple en la
suposició de que son un espta
o, almenys, un contrabandista.
Us registra un oficial flanquejat de dos o tres soldats, amb
l'elm de guerra i una baioneta
que fa esgarrifar de fan fina.
L'única manera de passar es
per la zona anglesa i prenent
els trens que Anglaterra exigeix
que es facha per assegurar les
relacions entre Berlín i Colònia.
Hem pres. a Berlin, un d'aquests
trens. Hem sortit a la una de la
tarda. Fins que s'ha fet fose.
hem tingut al nostre davant
aquest paisatge de l'Alemanya
central. trist, pla, deixat de la
mis de Deu, aquest paisatge semi-lacustre, de grisalla clapejada do boscos de pins. Davant
d'aquest paisatge no es perd mal
la sensació que aquests boscos
són encara poblats pe! germänie primitiu. aquesta mena
d'home que es mea facil figurar-se a treses del convenía°.
nalisrne ridicul de l'opera que
de la naturalitat inspressionadora de Taca.
El tren anava quasi buit. A
Alemanya. no viatge ninaii. Es
enormement car. Les tarifes es
calculen en mares or. Pera es
sempre aquest país igualment
ordenat i organitzat. Ni un minut de retard. Tot correcte 1
net. Quan hem arribat a Ham .
Hile alemana' de la zona d'ocupaci
ó, era niL. Hem vist uns alte
rom une grana vasos de
lee, sobre la foscor. L'especiaele del gran camp de l'estera&
il-luminada amb ares veltaies ele
color d'oa, posats rnolt alta. As
(T'un dinamismo ext raordinart.
De Hm fina a Colar/ira per les
ciutats de la Ruhr, aquesta impressió del ferro tivant i torçat no es perd mai. De tant
tant es veia, abans. entre les
xerneneies. les gruesa i les fäbriques. el resplendor de sol de
posta d'un alt forn. Avui, tots
aquests scai apagafs.
A Ham, han pujat al nostre
departament uns senyors de Colònia. Al vagó han continuat la
conversa que ja tenien comenead'a• Parlaven. naturalment, de
polit tea. A les vores del Rin. na
es fa res mes. avui. que parlar
de política. Un tinnyor d'aqueats
roe-ea si es aficionat a veure les
coses pet dentó econamic, cap
mes economía que qualsevol
professor. Si la so y a ancló és la
polftica, et ä al corrent, amb
sin detallisme microfenie. de tot
el que passa i el que es din pst
mar' sobre la ReV8 regló i el seu
gran problema. I abra es compran. Tot els l'oree a tenis' com

a única idea fixa la política. La
visió del soldat francas, Mane,
negre o do color de xocolata,
amb /a baioneta que fa esgarrifar, no es perd mai. Un habitant del Rin f.o pot perdre
la sensacia que t6 la seva terra ocupada. Necessita un possaport dels altres, ha do traeter constantment les autoritats
d'ocupad& de com un pres a
dins d'una gäbia. Aquesta sen-

sació de gàbia, Pe exacta. Franca i Bèlgica han rodejat la seva
zonado tres !Mies de filferro de
punxes, de filferro de camp
concentració i de trinxera.
Els senyors de Colònia parlaven. naturalment, de política.
Pera parlaven d'una mena de
politice desconeguda, absolutamena a casa nostra. A casa
nostra, perlar de política vol dir
parlar de si els regidors, els
ministres o els diputats paren
In mä, fan un bon matrimoni o
diuen ximpleries. Quan es pensa en el que es parla a Europa i en el que es p arla a
Espanya, n
V. '
es veu l'allunyat que testen/
del món. El fet més característic de casa riostra es el divorci
d'idees i de passions entre els
intelleetuals i el poble. Aquest
fet, vist per un altre cantó, -explica la distäncia oue hi ha entre Espanya,
salvant les coses que es salvin — i el món.
Aquells senyors de Colònia.
que no eren pes intellectuals
sinó gent d'afers 1 de negocie,
tarden la seva concepció de l'actualitat internacional. El primer
d'aquests senyors era un pacifista integral. Portava les qüestions cap a l'economia. Franela
al Rin — deia — fans un mal
negoel. porque td un 13éreit do
-cena churrienta seatiallies ceiriipletament improductiu. Aquell
senyor, era el que sisal diu avui,
a Alemanya, un marxist El
marxismo te. en els noAres
dies, una significada diferent
d'ara fa dos anys . No vol pas
dir obrerismo. ni soelalisme.
.Hitler i els reaccionaris bavere_
sos, es titulen nacional-socialistes. S'havia de trobar una paraula que precises i distingts.
S'ha trobat la paraula "marxisme". Marxismo vol dir, en els
nostres dies: interpretació i solució econòmica de les passiora
que treballen l'Euromt
Mes clar. encara: marxisme val

dir imposició de la csancepeió
del sisón que tenen els jaleas- Es
per aixts que aquell senyor ha
dit: Al men entendre, e) problema mes important es sistematitzar la qüestió sionisti i
resoldre-la räpidament. Fins
que els jueus no puguin imposar la seva coneepei6 internacionalista i pacifist-, tole ele
pessimismes quedaran justificata.
Erem en aquest punt de la
conversa quan hem hagut d'enmenyar el no ;tras passaport. El
isenyor que parlava ha llega

l'"Espafie" de la coberta del
document, i ha dit:
—Betas aquí un país, Espa.
nya, per al qual l'expulsió dele
jueas
estat fatal...
--Persia — ha dit Peltre. —
Jo no puta dir tant. Els jueus
san el que PO el palo en ei qual
viuen. Jo us concedeus que els
jueus, a carda d'aser maltrae:tata. vexats, expulsate i cousiderals com . a päries han esdevingut la mea mds apassionada 1, per tant, la nies altotagent a per tant, la mes torta.
Perla aquestes virtuts les testen
els jueus segons el país en que
viuen. Si el país es bo i afinat
i la llulta 6s a fons complicada. el jueu esdeve una força
imponent. A Alemanya, avui, no
hi ha mes que això: marxisme
i anti-marxisme semitiame i anti-semitismo- I teniu certament
red quan dieu que les úniques
persones d'Alemanya que tenen
una idea enraonad'a de la situada són els jueus. El restant es
la guerra.
Ha parlat un tercer senyor.
mes aviat amb un aire de fachcia.
—Vós Herr Mülens. sou eatblic. i vós lambe. — ha dit dirigint-se als altres senyors. —
Jo soc protestant. 1 bd . Us asseguro que estem fent un paper ricticul. Els jueus estan mes
ben situats quo nosaltres. Per
nosaltres tot acabat, perqua el nostre Crist ja ha 'sin gut- Els jueus, en canvi, encara l'esperen. No trobeu mes natural, en la situació en que el
món es troba, pensar que el
Crlst encara ha de venir que no
pass creure que ja ha vingut?
Els jueus sóninolt vius, pera jo
ele trobo repugnants.No pur tolerar el seu gust de la catastrofe. en hl ha una catästrofe
hi ha un jueu. 1 mengen amb
el barret posat per poder fugir
els primera el el sostre del menjoder can . Internacionalisme
dieu' He perdut dos fills al
front rus: voleo que no en sigui? Pera al eapd'avall tulle leobat amb una baioneta a casa.
Que voten que tata? Haig ale detensar e! servía militar obligatori perqua edil( a mota i desves tenir paeit?nein. Deixeu
treballar a Poincare. Ell posare
les ceses de manera quo ens
trobarem de tu a fu ami) els
francesos. I llavors ja en parla _
rema En guanyaren una, pera
s'hagueren de fer un tip t'íu'-rer. La pròxima vegada, varean
els talons de les sabates de tant

LA SITUACIÓ A EUROPA Converses filo L'enlomari de l'emitida se celebra solemnement a Parla, essent encesa a la tomba del soldat desconegut, per sempre, "la flama del record". A Londres i a Brusselles
també se celebra, al be no amb tanta pompa.
Les novel de Baviera, si be continuen •ssent confoses sobre si Hitler he mitin detingut o que, pel contrari, ha reaccionat i compta amb
mas nombre d'addictes diapoute a
tot, acusen, però, la consolidació del
moviment separatista al Palatinat..
La tornada de l'ex-kronpriz a Alemanya origina gran rebombori, pUik

mentre el Govern cletnanya, i el
Reich no hi donen importancia, la
Premia arrglesa el relaciona amb l'afer Ludendorf a Baviera.

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA MILITAR

lógioues

córrer.

Tothom va riure. pera cadascú amb la seva arruga.
Josep Pla
Dernä apareixerh el segon arflete de la serie iniciada amb el
present sobre la situada de los
zones mes intensament agitades de l'impera Esta signat a
Colònia i du per hol: La anuaaló general de Rhennia . ---Ocupació. •—lleparatisme. —Comerdre.

kEROPLANS
DE

"Li encareixem raisistincia..."
Enear?ixer ks un cas més d'aquests
mote hibrids tan freqüents en cl català
actual. i que, pel sol fet de revestir
una forma catalana, molts accepten
com a perfectament catalans. 1- ti ha
diferents fórmules de catalanització
morfológica dels mots castellans. La
mis generalment utilitzasla és la supressió de la o final; Es la que, aplicada a plací), apoio, atropello, ha doma plac, aPoi, atropen. Una altra fórmula es el cativi de la terminada ecer
en eixer: careixot, prevaleixer, pererea.3ixer, fottordixer, no eón mes que
els inots espanyols carecer, prevalecer,
permanecer, favorecer, amb el canvi de
ecce en ilsrcr, prenent per moc al Me'
corresponents a merdixer i

recer i . crecer. EncaHixer és un nou
exemple . diquests verbo en dixer.

No eal dir que el mota ebtinguts
per aqueas procediments cómodas de
catalanittació 96n tan inacceptables
Com els mateixos mota castellana; tan
dolent és de dir encaréixer . l'assistència com•si diguéssim encarecer, rassisteneia. L'assistència , e e . moda, dominad ø . etc., pea:no eilcarescudel
Palea

BUTXACA

No saberla asen be si es de
butxaca o de maleta; ei (:S
aereple ata
t'Un 1,9 tracia d'un
gobio que es portara en sin reed de l'autonaabil ara !a mas
tolva facilitat que s'Id porta
una maquina fotogràfica.
Aqueet aparell slta construït
ande inotiu d'una exeursiú que
tiiiílrh Iba dintre el mes masa)
a travers del Sahara, tarsanazeda per la sots-secretaria &Mas
ronantica do Frenen, per tal
d'establir la ruta nula curta dii el Tirnbuetu.
los
L'expedida, sortlrä do Colomb-Beehar, punt terminal del
carril d'Oran, i seguirii l'itinerari Advar, \Vallen, Tesela i
Timbuctu.
Aquesta expedieló eonstarä
de quatre automabils "Citroen",
umb rodea sistema oaterpilar i
un aeroplä plegable, que serviría per prendre fotografies abrice del viatge.
Dirigirä l'expedida/ el tinent
aviador Etienne, del seriad l geogèäfie frenaos, i explorara per
primera vegada la regid yergo
compresa entre Wallen 1 Tesalif
dee . quilómetres).

Ha dit Garles Riba que "la
caneó Erice ha estat la flor de
tots Ola renaixements". No cal
sine, seguir-los. Del Poliziano a
Goethe, a totes les (erres, a
través dels segles, la renaixenca es tradueix en cançons. La
lírica, da cara a Fareigaitat,
agafa un ,sentit mes estriete
que l'acosta a la inefable dolcesa musical. Quin món, pera,
allunya Goethe del Poliziano!
En la selva de la canea; Hrica,
saín dues altes fites diverses.
Entro les "eanzone" del Polialano i eta "lind " de Goethe
s'alcen tres segles febrosos.
La humanitat ha esdevingut
mes greu.
. Agnuolo Poliziano, eompany
de Lorenzo de Medici, eortesä,
ansia del bon viure, es la mes
fidel expressió del sea temple.
Vivia en una societat despreocupada i sensual. De Sanctis
la deseriu en da seva "Storia
delta letteratura italiana", i
n'assenyala els trets ossencials:
"una profunda indiferencia religiosa, moral i politice, de la
qual ',eiern l'albada en temps
de Boceado, ha arribat a tal
punt, ara, que és costum i habit social, i es manifesta amb
una franquesa que avui semlata cinismo". El móri antic
obre la seva nuditat, i Venus,
la dea foragitada, mostra de
bell nou les sesee gracies eternes. En aquest reten' al mún
antie, en la Italia del cinc cents.
Agnuolo Poliziano compon els
seus poemas. Es la meravella
d'"Orfeó", la faula lírica ale
tan clara beutal; són les eslances divinament *anides; san,
en fi, les caneons. Tot Ideadt
no fa sinó refleetir com un Ille
extatic el seu temps. Plana,
per damunt de les pelees prodoses dels versos, la magnifica buidor d'aquello llores -. "El
Poliziano dita De Sanctis,
amb ägil justesa — tenia un
exquisit sentiment de la forma
en la plena indiferencia de tot
contingut. El templas era huid:
hi entra Apollon i l'ompli d'imatges i harmonies".
El temple era buit, ben cert.
Heu's aquí les cançons del Poliziano. Heu's aquí aquella caneó de maig:
Be,, venga maggio,
e il gonfalon selvaggio,

i aquella balada tan fresca i
acolorida:
I'mi trovai, foncialle, un bel meatino
di cuesco maggio in ne verde giardino.

Els versos san verds i daurats, amb un verd de prada
hurnida, amb un daurat °limpie.
Dell temple; Potser mai !la paraula ha arribat tan aprop
la música cona en aquestes
"eanzone a bailo", d'Agnuolo
Poliziano. El sentiment de la
forma segella eis versus erais
una alta perfeeció. Pera el temple es buitl Es endebades que
ami) els moto impecables el
poeta vulgui expressar el dolor, l'enyorança, la desesperacita l'enibriaguesa amorosa. El
vers, de tan perfecte, fa una angelical rento y d'ales, pece, a
sola, no 'ti bat el vent de la
passiú. Es, ben al contrari, el
maloja panuraina acamar°, i la
mateixa moralitat sempre:
fono, iiiituòbil, com un pulseta
ge mort pera tenyit de colora
paradisfaques, el jaral( primaveral, o el prat flora, o les
verdes holles del maig en les
lilanques mutis d'unes pastorelles La 1110, per les-

Pe rit indi fe ren t a lote engaitan
religiosa, 110 é8 liara que la fugiteitat du les coses plaents. Si

llons,ard aeonsella 40 collir tot
seguit la rosa do la vida, Poliziano cantar?!
Chi giatane e bella
dhe non sic pu,to acerba,
clu2. non si rinnovella
reta, come fa retira:
nessuna :tia superba
alramadore ii maggio.

o be, amb paraules mes símilbtant s II les de Itensardi "fall _
cintile, merare it piu fiorita
eaiglialal la bella rosa del giarCl alia que passessin tres sedilo"
gles, i que la humanitat sortis
do la seva feliç indiferencia,
per arribar als "lied" InunanisSiIIIN de Goethe. Es singular
respectado del poeta aman:,
en els semi vernos tota l'anima bategant. L'ambició d'una
forma perfecta no fa (rail: els
sentiments que han de viuroIii dins. Ben al contrari, la
caneó — recordeu les do Goothe — estreny en paraules el
món dé les m'Intitulaos, Goethe
niateix elle- que nIngel no es

confessa volenterosament en
prosa, i en canvi "horn s'esplaia sovint sota la rosa, en
el secret boscatge de des Mus
ses".
El que era en Poliziano
tätie, immutable, apollini, ha
esdevingut, simpSement, humà.
La malenconia, la jeia, la trietesa, l'enyoranea, que sauen en
els "lied" jovenils de Goethe,
tenen ale d'humanitat. Do Sanelis constata en el PoSiziano que
en les caves cançons "la natu,
ra ja no te aquell no sé que
que us fa pensatius i us pren
en una (Solea malenconia; ja
no sou en el regne dels miste-'
ris i de les ornbres, en el reg -,
no musical del sentiment: sou
en el regne de da imaginada".
Es la natura estúpidament be-)
Ila, sense cap esperit que la
mogut. Es la Natura-Venus,
En els "lied" de Goethe, en
canvi, guaiteu dan la terra
tremola sota la mis de l'home;
guaiteu com el verd jardí de
maig s'ajup sota el pes de les
estaciona. En les caneons de
Goethe, com en lote la lírica
moderna, la natura ha estat
definitivament guanyada pel
poeta, sotmesa a les seves vo -s
lades i lligada a les seres defa-4
Ilences. El poeta, amb el sena
timent que li sobreix, emplena
el "temple buit" de la forma
i els palaus del n'Un exterior.
Pcdiziano, Goethe, belles fi-.

tes oposades! En llore mans
han florit, dictades, ¡apoques distintes i per distintes maneres
d'esguardar la vida, les caneons mes pures que s'han escrit mai. Potser toles les cana
eons caben entre Goethe i el
Poliziano, com un enfilall de
gallarets entre dos mästils alterosos.
Tomás. Carosis

Full de dietari
EL PUBLIC I L.1 CRITICA
Dcsprés de remeció de l'estrena, hi
ha per a l'autor d'una obra dramàtica
l'emoció de la critica. Cal dir que
aquestes Pues emociono no són
mcnt intenses. En la primera hi ha mis
substància que en la segona. Vol dir
això que la critica és insubstancial?
No, per l'amor de Dio! Això vol dir
que la sensacii, que rep l'autor llalors
que estä arrambat a una bambalina.
amb tots els nirvis de punta, és
plena i insofisticable que la de tendemä guau va fullejant els diaris assegut en una cadira.
El dia de l'estrena hi ha com a elements pertorbadors els amics, els encmies i els mitjos-amics. Aquests darrers són. scns dubte. els mis traidorament pertorbadors. Tanmateix, si l'autor conserva una espuma d'esperit observador, pot descobrir moltes coses a
través de les remors que arriben des
de la sala quan l'obra és en marxa.
Cap espectador — amic, enemic o migamic—pot ésser espiat per l'autor. Leo
remors del públic, dones. es produeixen amb una espontaneitat
so!tita.
Ali, con cal escoltar aquestes res
moro! Amb quanta humilitat, amb quan
ta serenitat, amb quanta prudència cal
valorar-les perqué constitueixin un veritable experiment!
Despris ve la critica, és a dir, el
comentari que fan els critics tcatrals.
Cal llegir la crítica. Hi ha autors que
assegureu olímpicament que ella no la
liegeixcli. No lis els crcicu. Le sola
cosa que fan és d'amagat, tancats amb rany i clau Ohne la seca
cambra. quan la familia sla retirat per
dotmjr. A:es:notes no sol, la Ikeeix,:t
sin6 que la comenten ami) viülincia,
sense deturar-se davant cap expressi6,
per ohscrna ame sigui. Eu lusa parauht.
s'csbraven. I.'acte d'esbravar-se uta es
mai un ade tlelicat COM el d'oierir una
flor a una dama o el de hallar un ¡ninuet. qui hi voleu fer? L'hontc.
compost al capdavall d'änitua i matiria. no !entere pot mantenir-se en el
plint alt de la finor i de 1.1 ga'ania.
Val mis, dones. llegir les critimtes a
la vista de la gens. sense amagar-se.
üdlutc manifestar ancla sota la modi,aciO possible les stipliques que suencriixen les contradiccions ene .tomporten
les diverses maneres dr jutjar o de no
jutiar ante repreSenten.
Es dificil? SI, natur.theat. Es di.
tia. lau majoria deis autors %caten E.
necessitat sie reforçar ks sentencies 1
de recUrrcr contra les desfavorables.
Alza es el que els autors Cli dlucn: tornar-Ati.
Val a tornar-s'hi? No, l'aa val a
tornar-sli. Ve't aquí una primera conclusió.

Garles stowevna
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Avui, (limarla, a les deu de la vetIla, continuara a l'Ateneu Reciclopedic Popular (Cartee. 30) la lectura comentada de l'obra (le Marguer: da Nelken "Condi •zión social
cle la mujer en Esparta", la lectura
de la qual forma part de la serie
d'actes que sobre Feminisme ha organitzat la Secció d'Estudis Politics
Sccials del dit Ateneu.

COMAS 1 Cnyid., S. en C.
Passeig de Gràcia, 2
'1 elefon 4 5 9 2 .\ .
La Inés ben assortida en

ABRICS CONFECCIONATS

CAPIT01. DE DENUNCIES
A Joan Romero, que viu a una
barraca a Montjuich, li han pres,
mentre cstava fora, 5,) pessetes.
- Eusebi Aparicio ha denunciat
que va avancar 5, 000 pessetes per a
b compra dels 'nobles d'un pk, i
que ha dcsaparegut cl llogater i vis
moldes.
Josep Moya, conserge del Cercle
Tradicionalista del carrer de la 136ria, ha denunciat que el dia 2 va
prendre una minyona. i que el día o
.sc'n sa anar, furtant-li juico per valor de 7,895 pessetes.
•
'LES PENYORES DE 1,A JUN .
T.A'DE PRO VEIMENTS
Et noinbre de penyores iniposades per la Junta de Proveiments es
tan nombr6s, que ja arriba el seu
impon 0 54,000 peSSelüS.

6R4NS RAMIXES
de I'l al 16 corrent, en jocs de

casseroles . olles, polo, cassons,
etcétero, etc., en alurniri classe
extra. Llorens Germano. Rambla
de les Flors, 30.
IMPRUDENCIA () ISLJCIDI?
A la tnatinada del diumettge va
morir a rliospital del Sagrat Cor
Joaquint Bausa Comas. d'ofici rajo.
lee, de 2 anys, que el dia 7 Ilavia
ingressat en aquel( lienèfic establiment. procedem de Sant Cieuis
Vilassar, residia, per haver sofert una ferida de pistola Browning, (l'entrada i sortida a restóp l ac, andi simptumes de peritonitis generalitzada, que li ha produit
la inorl.
El fet sernbla revestir cert luiste.ri, per ignorar-se si el disparar se'l
•produi cli mateix en netejar l'arma,
o si es tracta d'un suicidi.
S'instrueixen diligencies.
•
eQUINE0A DE 0150". - babó
de moda "MARYCEL"
•
Ahir, cap-al-tard, (oren auxiliats
dispensad de la Creu Roja del di g
11, Eugeni Retiran Rulaó, de-erist

C•et

anys; Vicens Chiva Tomas, de no; una cartera de cidro contenint
42 ; Manuel Chiva Rubió, de 13, i una cédula personal a nom de joMaties Ribas Mateo. de 28. Tots
juan Pérez; un abric usar coquatre presenlaven simptomes d'asfi
lor clar per a senyor; dos paquets
Tia. preillästiC reservat, produits contenint tres vestits, quatre paIla l'interior d'una claveguera del car- talons. sis camises, i altres efectes;
rer de Parlamellt. On treballaven tina hossa-moneder, petita. d'argent,
com a obrers de la Companyia Fo- contenint céntints; una cartera de
ment i Obres.
.pell ainh documents a 110111 de joaEs presenta al llar del succés el
quin' 'l'arnés Ilatamala; un Ilaví;
tinent d'alcalde del districte, senyor tma bossa de venid, color fose, conPegas, i el cap de la guardia urtenint insa• clan, dos mocadors i mebana.
tällic; tres dalas.
Els pacients, després (rauxíliats,
passaren al 0c11 donticili, C/1 Mi cotRESTAURANT ROYAL
xe de l'ambulancia.
Ealó de Te
rada da te dansant de 5 a 2h
de 8, i dinar O l'americana. de
Al carrer de Cuyas, Marti Requefo a !t. •
na Capsarrós ion Mossegat per 1111
gos, que li produi una ferida contuUNA TOPADA i UN sa al braç esquerra, de pronòstic
DESCARRILA 11 ENT
reservat.
Al/ir a la tarda toparen al tenue
elliospilalet un tren «le rarrega «le
Compailyia dels ferrocarrils CaPICUA IMPERIAL 17
talans i d o s carros que s'estmeien :t
luter .Martin 1 terrero, ile 22 anys, passar per aquel' indret. A C0113Cfou atropella/. al carece de Muralla. miència (le la topada el tren va desper tni automObil. 1 . ou auxiliat a la carrilar, scoise causar, però, cap
casa de socors del Passeig de Co' desgracia personal.
1011111, on se Ii apreciaren contuUN QUE S'ESCAPA DE LA
nossions i fregaments al braç dret,
PRESO
de pronóstic reservat. Passä al quarDimnenge, a les den de la mt, va
ter del regitnent de Jaen.
lucir de la 'rec«'« •Pres
AIlir es prac t icä un registre a un condemnat per un delicte cornil, que
bar del cane y ele la Unió, Meato bal.itava a la cella del correccio17111-se de cinc paquets de cigars de nal.
S'instrin.ixen
contraban.

PARAIGUES CARDUS

Calefacció

ideal

ESTUFA J . IR. B.
Valencia, 3 ir,. Telefon 747 S. P
1.a secció de Culmra de la Cooperativa "I.a Dijinidatl" 1Villarroel.
I(.31 atenent a molts precs prisentats
›eus soris, qu e da obert curs
elemental d'Aritmética els dimarts
i dijons de cada setmana, de dos
enarts de den a dos (mutis cronze de
L votlla, a càrrec III prolessor en
Mateitinlidities acopo'. N'Agapit
obrint - se el curs el di,, 13 del
cuerna.

verda, see.

Relació deis objertes 1 robat s
positats a la Majordomia
pal:
Una arrecada, al semblar d'or, per
a senp nra; (lance at1111 quatre
elaus i un elaví; lin clauer ami, set
etaitetes i dos clavin',; una Hilo- eta
amb targetes a nom d'Enric Peris
Puig; un inoneder de fiel!, tonlenild un taló a nom d'A. Gonzälez;
un nentnatie per a roda <1%111°111UId; una elan; Ull padiuct contenint
una corbata, r I OS colls i un paren de
pun3 - s per'a senyor; tres leitllets del
Palie d' Espanya; un paquet contenint III pantaló, tina 'americana i 1,11)
parell d'espardeuyes, una camisa,
una cartera i alineo objectes; Oil certificat a ' favor de Joan Julac Serra-
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ASSEMBLEA AJORNAI)A
1.a Junta 1 I ircetiva de la Germanda! dc 1.11 Unió Ultramarina posa
en coneixement de tots els seus associats que l'Assemblea que hacia
t'e lenir Ilne «lía 13 de novem1,re. per 1anses insprevistes, queda
atontada fins a nou avis.

ARAT( UFS Ferran, 14. Casa

OMBREL.LEB C 1.

A

p

EL CENTRE DE PEPORTEDS
BARCEUINA
Per celebrar la definitiva installacia'. al seu non f . stalfTe de la placa
de Ce.ahtnya, van rettuir-r.e dimitenge a la tarda els socis del Centre en
un "vermut «l:lionor", que 110 fon

sinó el inaliu per prendre possessió
del nou local.
El president, senyor Garcia Atine,
es congratula de l'esperit de germanor existent entre els reporters barcelonins, tenint sentides paraules per
a 17 inemória dels cornpanys morts.
TambC agraí les facilitats i Yap lable aculliment que baria reservat
el Cercle Mercantil Hispano-Americä envers el Centre de Reporters,
a les quals paraules correeongué
en nom d'actual, eh senyor Olivan.
A la nit va tenir lloc 011 banquet
al Itlajestie Hotel d'Anglaterra, que
es veié molt concorregut; el tuend,
esplèndidament servil, fou el següent:
Potage Saint-Germain, filets de
sole florentine, carre de vean mascotte, cluMx-heurs a la polonnaise,
calecen rol/ a la broche, salarle de
saisott, coupés vanille, gatean mineileus, panniers de fruits, cafe, lietteurs et havanes. Vins: Albert
Blanco, champagne Lion convee reservee curte muge, Fati minerale
Forrnier.
A Yute Id assistiren les autoritats
locals; el president de la Manconntnitat va e,a.u/sar la seva assistóncia.
olisequiant, perO, els reunits amb
unes capses d'havans.
.1 racabante»t (le lacte, una e,
missió feu remesa al capita general
ieteri d'una sollicitud per tal que
s'interessi per la sort de tots els
conde:mi:sis per delictes d'imprentta. El general barrera promete fer-

Responent a la nota que el director de la Casa d'.1mbrica remete al
1,resident del Director' cridant - li
l'atenció „obre el peni'l que significa
per rexp.rtació sic Voli (le
la l'eninsula, el propòsit de l'Argentina (relevar els elrets de Duana sobre reme/112 produCte. Cl SotS-secretan drEstat notifical a la dita
entitat que ja s'han donat les ins_
truccions oportunes a rainhaixaib ir
espanyol a Buenos Aires permie faci les gestions que convingui, per
tal que es Mantinguin els actuals
preus.

Nninero Buereres ande
711 1011 i tapadora de' metall ben
niquelar, a 125 pesseles.
11115 s 11 IAS eeislalleries tio Lluis
INgilada, de la Rambla de les
Flors, 8, i Honda de Sant Anloni, 5.
¡'en als dies 20. 22 i 24 del corrent
111e 5 tic novembre estan aluneiades
les conferencies que donara a les senyores de "La Huila contra la mor-
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IBANQUEF2
RAMBLA DELS ESTUDIS, 13, 1 BONSUCCES,

D
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VALORS - CUPONS - GIRS -CANVI
Negociem el cupe, del DEUTE
5 Ci i0 venciment
15 de novembre

AMORTIZABLE

1:Associaci0 (le la Dependencia
Mercant i1 celebrara 17 festa inaugural de les seres classes el dia 15 del
corrent al teatre de l'Esquerra Bar,
ArihaIl. 21.

Nfanuei Comas; Pensanunts sobre la
brevetat de la vida i de la inri, Fra:1(Tse Nabot Martí; Sati t Lloren,: del
•11un0, J. B. Caba; Den M'U baleó,
Aguilar de Sagarra; Lope de Vega. Juan Antoni Parra: El doctor Caralla ha mart., . Dr. Narcis Comas,

Prendran part en el (lit acte els
senyors Companys, Escorza, :Merino, Torremadé, doctor Sicart, i representants de les corporacions ohdais.
Queden invitars tots els dependents, signin o no associats.

Demaneu al vostre estanquer
PAPER DE FUMAR

- Podeu comprar calçat completament de frano. E s p ió n

Passeig de Gräcia. entre cls carrers de Rosselló i COrsega, ahir, a le,
set de la tarda, es trenca un cable dels
tramvies.
La eirettlaciö Acedà interrompuda
tres quar15.

1

- - Davant del carden de Baliarda. Rafe'
Berdejo Ciera, de 84 anvs, ion atr..)pu-flat per una nuititt'tia de tren de la
Companyia del Nord.
Li no 41 n11 una t'orla pressió al pit i
al costal esquerra, de pronòstic rese:val.

Es de bol, gust adornar-se les
senyores els son-, veslils
nbries 1111 . 1, sdorraments que la
moda Imposa. Les nost ros PCir(1),11'Pl 1 1 1111 >Pivote ossortit a l'aeredilarla casa Panedés I Carbó. Cai q ue, 16. Tel.
5 3 9 6 A.

ICIE V • L Al‘111V A 1.1N10.6
A les tres de la matinada d'abir CO
declara un foc al Mercat de Sant Josep.
111 acurliren els hombres, apagantdo
tot segun.
1.es pérdnes sin/ de poca iniportzinCia.

8ISIITERI 1

est

3 17
5/39

Vr

DE RECLAM
Llonganissa l e flitott "Siberia", a pessetes 580 cis 4 O 0
grant5; llard por,.
beria". a 3 . 9 0 pessetes lIatitla i
vuite de quilo; Foie-Gras )(Titim "Siberia". it 090 pesseles
Mortadr'lla lo ii 1118 "Siberia", a 1'20 ileseles Muna
rir
Ferrer - i Conlpanyia.
Platm Catalunya, 1 2; tetero/1 . 1 1 2 A.

Constatas novetats

;ida. S. Port. 18 EL LOU

5 69
3

3311
3258

Sut

C. Orl. Tabacs
o

Salmerón , 71

tefIl
g. ral

JU1101

Orleans

l'enea antertor .
Obertura . . .
5eg0n telegraMa
Tanta . . . .
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S'inicia a Munic un gran movimed
a favor de Hitler... que s'ha lliurat
sane resistüncia

fine
larf Arad les idos
irei

Gricii

La neu
nombre de 518
necea
!lardar«). :: Mes noticies
En l'Ultima sessió celebrada
por deoer
Des del divendres proppasperla
sal la rufaga s'ha fet. mestres- per l'Ajuntament, al final va giuol
fer Os de la paseata el cone1 d • aquesta comarca, no deii'apillié
ici
val un moment les muntanyes gut propagandista Manuel Ltas011a del record
que ens volten, corn tantpoe la tan, parlant d'una pila d'asplana, que la neu cobreix. El sumptes municipals d'higiene,
estética ciutadana, finalices,
,•memetre ha baixat fins a 6
Atenes, I 2.-L'am b ai xad o r grec a
etc., etc.; sembla que encaraParis, I2.-Ahir al mati, amb mo•
grati s sota zero.
Washington, senyor Rusos, ha sugCIL
- El mercal, del diumenge varen quedar-li coses per dir, tiu de raniversari de rarmistici, se
gerit al rei la idea que abdiqui la
estigue molt desanimat, degut ro que promet una altra ses- celebra solemnement l'homenatge
corona o que demani una llarga Sisic; d'interés; sense tenis la im- anunciat davant la tomba del soldat
al mal temps.
cència fins que s'hagin.celebrat les
~1 s'eportencia dels discursos dels desconegut. A les non del
Grades al regim de ta
eleccions i el plebiscit nacional.
fectua als Insvälids el Iliurament de
vs no es troben ous en aques- que parlaren a l'Ajuntament de tes banderes dels regintents dissolts
El rei contesta que, per la seva
Barcelona, no obstant constipart, no adoptaria cap iniciativa, i
. 3 vila, i des de fa tres tetinai de reserva als sub-o fi cials que liaque es lliurava a la confiarles' del
ras !es tocineries no maten. El tueix una semblança servant vien de conduir-les. Els banderers,
Govern.
les proporcions.
aa lit ha es vedette i moltó, que
en nombre de 5oo, formaren en co13'47
Es desment la noticia que el rei
sti bans que regís la taxa es pa- Han entrat lladres al lumna al pata distribuits en vuit destrobar-rne
Em
sento
feliz
en
?d'unjo, ti -El senyor Knilling, que transportava forces separatistes. blics.
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taxa ordena que es pagui a mon Hach i a la Tipografia AuA l'esplanada dele Invàlids s'orcom un modest hisendat.-Radio.
havien estat agafades per ordre Hayas.
El rei deixa al Govern la responpe s setea.
sefana: del l primer s'emporla- ganitza el seguid militar, precedint que
de
del
cap
nacionalista
Hitler,
han
esDusseldorf,
11.-Els
nacionalistes
sabilitat de solucionar la crisi, la quall
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ANGLESA
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valor artistic, i del segon oh- teria amb música i seguin totes les
Mentre les tropes de Hitler es
han atacat els separatistes, reLondres, 12. - Tota la premsa anAtenes, 12.-Es diu que les gestions
jedes d'escriptori. Per ara no tropas de la guatzdeió, adhue alum- feien forjes, el mati del passat di- bretch
subseripcions :: Nova revista :
sultant des motu i uns quinze ferits.
glesa dedica molt d'espai al retorn de del grup militar capitanejat pel gehan estat -descoberts els autors. nes de les escotes militars, carros vendres, a l'intelior de l'edifici de la -Ilavas.
Altres noticies
l'ex-kronprinz. El "Sunday Times" diu neral Russos, el rei ha decidit allud'assalt, cielistes, aviació i aerostacid
Les muntanyes VeilleS
"Kommandantur", un destacament
UN BANC RHENA D'EMISSIO
que això ve a complicar una situada nyw-se d'Atenes durant dos mesos, fins
senyor bisbe de Girona ha
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propi
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'in ban-annneiant que el-df: ()casi() perque els mostres llur na 1 de Marina, senyors Maginot poblaciO esta a favor d'Hitler, el
"afatin". d'Anvers, diu que ele tractat de Versalles. Mai ha oblidat
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(le
Biusselles, Hanneque si intervet el a la Rulsr era en
tau-es portin l'escalf
, ..tori militar corleé-filia un
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eennini Cric, fineix el 30
nth va reedrrer el front de les cions de altinic, i prepara un nou mn a 3 1. Jaspes sobre la sitna_ sures per impassibi llar que l'ex-krnn- aliats, i mai iba ha aspirat a obtenir
rondinica
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rront, perque els industrials
orina es llenci a cap aventura.-Radio.
diverses delegacions patrieti- coi, de forces.
Les organitzacions nacionalistes ció a la !tulle. Del mateix re- UN FUNCIONAR( DEI, t;ovERN avantatges sobre els aliats, grades a
alta de glesild a de Santa Mariat ques i davant de les banderes
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mps l'ara una inspecció a fi Alarma. -- Obres . -- Altres no- veril i dels marescals, so sane concentraciú.-Hava 3.
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ALEMANYA
les non, es senti una torta de- les banderes, saludaren els oti- cat una proclama declarant que se- dl treball als porte do Duis- ha sortit avui cap a Doorn, amb
tra com ara les fabriques . limad ó. causant la consegüent cirtls antb l'espasa i ele paisans
l'objecte dn conferenciar anib
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semblants a la recent, les quals no Dussehlod atril; ita delegat del
lebrada asta per la Conferencia
'
r, persisteix en pujar.
LA POLITICA DE BERLIN
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A HALLE
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els de la Rulo i et a deis territant-se a un eanvi d'impresEl
cancanea
Hallo,
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ira que havia ,explotat abans d'uns tres minuts. Un alt re (listoris ocupats.-Radió.
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tes de la Conferencia re:alistes
PRUSSIANS
aigun alarmista destilada, presidida pel general
declarat quo el Govern no te- a la Comisen) del control
Dussehlorf, 11.-El consorei
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i al retorn a Alemanya
de les organitzacions irreguters de Thyssen
ama poc concorregut. S'han Duana esta travessant 1111 pe- París, essent aclarnadissima Baviera i de tot el Reich en general, seus t'inane ohrers, i (l'ara P11.- se al Mora le l'ex-kronprinz, res-kronprinz.
rinde de fonda rrisi Lee opera- per la multitud. Dura prop i tas cada dia mis precaria.
Parlant del cop de Hitler I
os ous a 2'40 pessetes;
davant imta adinetra sitió els quo
P' n im u ramo robut els repite.
cienes Duaneres. cada (Tia es d'una hora.
-. do la Osma. i conills,
sentants aliats Instruccions do
L'Associació Rossbach ha declara estignin disposats a trebaltar Ludendorf elle condemne enerEl president de Iba República
e
gieament, declarant que l'esLa ceo, molt eseas- fan mes rmplicados.
Hure r.speetius Governs a besque en l'actualitat considera impossi- den llores (hades.
al
general
Couraud,
femental aelq haca perjudica', ternera completes i preeises per
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un cop d'Estat important a Prússia.- ció ha esta', adoptada per nitres enormement Alernanya. D'una tal (Te pogner discutir amb utiarara:hiele, els sintlicats obrers manerzt especial va cendemnae litat andalós assumples, han
als dies 24. 25 i 29 del molt endavant . Hora creo quo tropes.-Radia. ENcEs.
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mAGINoT
tonim anunciarla la viper cap d'any marra inauguPER STRESEMANN RESPON ORGU- han fet públitta la seva protesta la eimilliela Ile Ludendorf, del a plastar ronsultar Ilovi1Ment els
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contra l'alsdiora do la jornada qual el país tenia dret a espe- esiernials t'oy ente i tornarse a
-- rai del nostre ven a SEMPRE, LA "FLAMA DEL
LLOSAMENT A LA NOTA
reunir dernit passat, dimecres.
- L'enlate del len eXpréa
rar un aUra procedlr.
de vuit, hores.-Havas.
; , lat doctor Guitart. Se
RECORD' •
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Tarnbe va combatre enérgipara una grandiosa rebu- franrios amb Fespany
Berlín, ir. Contestant a la gestia UN ACORD SOBRE ELS FERParís. 12.-A les sis en punt
l'!8
causa,
insegur;
aixe
tiC 1114
de la tarda, el ministre de la feta riel senior de Margerie pel que ROCARRILS DE I.A RUHR
Sajonia a la riostra vila dar la indignació dels viatgers. Guerra. senyor Maginot, va en- toca a les conseqüancies que portarla
.Paris, la.-Telegrafien de Dussel(Latingida dama N'Agustina
cene° la "flama del record", la a Alemanya l'estah:iment Tuna dictas dorf a "I.e Journal' que el repreTARRAGONA
vidua d'Escudes.
dura militar que tendis a mutilar el sentant del Govern del Reich
qual ha de cremar perpetua(Conferimeia leido:mica de dos
mera damunt, la tomba.--Havas. Tractat de Versares, el canceller Stre- signat un acord pe' qual el Reich
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CASTELLO D'EMPURIES
sematin sa proclamat el dret de dispa- posa a disposicid del Monopoli franquarts ll'onze de la venta)
A BRUSSEL.LES
sar liurement de si mateix el poble co-belga de ferrocarrils la totalitat
Vacartt :: Multa :: Altres noDimissió de l'alcalIncendi
EDICIO SETMANAL D'ESPORTS
Brusselles, 12. - Alar, i alemany.
de vagons i maquines que siguin nel'assassinat
ticies
ten
TS
de :: La causa per
ami) rnotiti de l'aniversari (le
Ele esdeveniments de Munich-digaé cessaris.-Havas.
troba vacant la plaça de
de l'alcalde de Reus :: Un bo- l'armistici, una compacta i im- -són una prova /11i1 que el Reich dis- EI.S MINISTRES COMUNISTES
'ari municipal d'aquesta
Publica aquesta setmana:
peliera comitiva d'invalide de posava d'autoritat i de torea per reme mort Altrcs noticies
DE TURING1A ACORDEN
i mb el sou anual de 4.000
DIMITIR
Altir a la farda es produi un la guerra, entre els (ratas figu- primir tot reovimerd violent.-Ilavas.
• s . IlOm pot sol-licitar-la incendi a bord del contratorpe- raren nombrosos cecs, va re' 71A ,ESTAT CONSTITUIDA LA
Weymar, ia. - Els comunistes
O
termini de 30 dies, a diner "Osado", a sonseqüencia córrer els prineipals cauces de
que formen part Id Govern ite TuREPÚBLICA Al. PALATINAT
des de la publicació de d'haver-se incendiat el dipòsit la eintat (fipositant una gran
Cbagúimcia 12.-Ila estat constad: ringla han acordat ditnitir-Havas.
AL
.a al "Boletín Oficiar
palma llantina la tumba del el Govern del Palatinat ,e1 qual
HOLANDA, ELS ALIA'I'S I LA
de benzina d'un botet.
n provincia.
soldat desconegut.-Havas.
publicat una proclama auundant la
TORNADA DE L'EXFou sufocat als pocs mo- Ha estat multat amh ments, evitant-se que es proKRONPR INZ
constitucid de la República del PalatiU10 pessetes Pea-alcalde albisnat.-Havas.
I.a Hala, 1 t.-Els representants
dipòsit de municions.
pagues
al
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WASHINGTON
senyor Planas, per infracDusseldorf.
Els separati,tes diplomàtics de Erattea, Anglaterra,
A les set d'aquest ves- COOLIDGE A LA TOMBA DEL rhenans continuen progressant at la • Bélgica, Jan() i Italia han presentat
reglament d'Higiene PeREU
sessió
le
pre
s'ha
celebrat
SOLDAT DESCONEGUT
comesa durant el seu
latinat, com tambe a la regid de Co- al ministre d'Afers estrangers la noCAMPIONAT O CÃÎÅLONYA O FUTIM1
(le l'Ajuntament, despatxant-se
ferrado d'alcalde de R. O.
ta de la C:onferéncia d'Ambaixadors
Washington, 12. - El pre- blenea.
trama.
de
tots
els
assumptes
l'ex-kronprinz.-Flavas.
EL
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ANDALUSIA-VALENCIA L'AFER
relativa a
A Spire, capital del Palatamt,
- Des de fa alguns dies el
Cotillee ha dipositat
L'alcalde, senyor Ferran de sident
r ellotge de la Cal thai no toLa Hala, t 1 - Es confirma que DELS JUGADORS GALLECS -:- LA PUGNA ENcelebra"f una primera sessió cl Gomal
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a
la
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solQuerol, (lespres de dues !licenl'ex-kronprinb ha franquejat la fronrs . Segens sembla es tracia
dat deseoneguL L'arte s'ha ce- provisional.
l'una desavinença amb l'al- cies de wat dies, ha presentat lebra( sense cap cerimémia. La gendarmería alernanya, que saia- tera, amb passaport alemany, i te- TRE ELS CERCLES CASTELLANS -:- LA SELECla dimissió per motius de salut
CIO DE GUIPUSCOA
via atrinxerat a un edifica ha acceptat nint-se coneixement el Govern holiaras.
dels seixanta anys.
Eultimatum que seis va tratnetre pchs latidas.
Ha esfat aixecat l'arrest 1 per pasear
la
Seguidament ha ocupat
Una pota de caràcter oficial ho
separatistas, i han lliurat les armes a
I sebresseida la causa que se
LA COLONIA BELGA
fa constar alai, afegint després que
presidencia el senyor Calixte
e"g uia pel jutjat militar de Files autoritats d'ocupad&
CAMPIONAT CICLISTA ME CARIEN
una
demanat
Boldú, qual ha
París, 12. - La eolenia belSairt proclanzat la República rIxtia- Holanda no podria admetre la posPiares, contra el nostre
seu
l'expedient
aramieitt
del
El Campionat de futbol a la Península. Extenses Ido>
revisió de
ga va anar alar al cementlei na a Bortm, districte d'Andeenach i a sibilitat d'impedís que sortis
amic N'Eurie Negre,
territori un súbita estranger que no
16 c ausa d'una denúncia, segons sobre les obres del passeig de del Pereladiaise, dipositant co- Linz, districte de Neinvied.-Radio.
telegràfiques dels nostres corresponsals a Mamacions
Saavedra"..
Dusseldorf, 12. - Al Pazatinat e:s hi era presoner-Havas.
rones davant ila bomba del solfenble, teta per elements masr
id , Bilbao, Gijon, Múrcia, Vigo, etc.
d
DECLARACIONS DE L'EXseparatistes confina f eat :mpor.leti
La Comissió de Finan- dar belga desconegut.
coneguts a Gasten() con] a
KRONPRIZ 1-: TRANQUIL.LIa lators de separatisme.
Les Associartions obrares ce- prngressos.
ces ha (lesignat el regidor seTAT I BONS ALIMENTS
La gendarme . ..a de Spire.
de
lebraren abur al mati un mfting
nyor Antoni Masané per obrir
Berlín, 12.-El corresponsal del
CASTELLO
una inforrriació . -de les denún- si Trocader per commemorar da atrinxerat Feadiei di Li PrefecATLETISME.
Herald"
ha
visitat
l'exRUGBY
-:BOXA
NATACIO
York
se''New
Fultimatum
dels
Les respor.sabilltats munlcdpale cies tetes per un regidor conseaeptitt
tura, ha
l'aniversari de l'arnastici.
De pros/filetes es reben no- paratistas, i ha llintat les seves armes kronprinz, el miar li ha declarat:
nos" El delegat militar que inspectra un caporal dels celadora
TENNIS -:- PILOTA BASCA -:- CROS
REM
-:No concedeixo entrevistes, puix el
ticies d'haver-se efectuat so- a les autoritats d'ocupació.
d'Arbitris, al qual se li han
t; olla l'Ajuntament de Carnet
COUNTRY
Pele voltants de Neuestadt fou as- que desitjo és viure tranquil i sense
conceda, dos mesos de Ilicen- lemnement la commemoració
detingut el funciunari
Frecis i rufagues

ältaes

!Meló munlelpal ::

elle

Es proclamada la república al Palatinat : L'agitacié a la Rhur
El non ministre alemany de l'Interior : El retorn
de l'ex-Kronprinz : Les reparacions

12.-Als

12.--1:Agincia

3.

LA PUBLICITAT

ELS PERILLS DE L'ESPORT PER

I

I,

110MA 1 1111G111

12. -

Informació

Litt Giménez.

cia.

amb diferente actes.-Radio.

saltat abans d'ahir a la nit un cernid

barrejar-me en els assumptes pú-

SIS PAGINES

Catalunya
DEU

CRNTIMS.‘,.

.

ROPISA.--4Weelineee ,relida",
•
tou„tree *Cae, de Carlee
SCddevile.
Després de l'estrena de "Civilit:ate, lanmateix", aquell esmalt preciós del nostre teatre d'ara, tothob
va vetire en la persona d'En Carles
Soldevila una gran esperança per ál
nostre teatre. Una esperança d'un
color verd fresc, aquell verd galbi
que diuen a fora color de pruna multada de rou. En Soldevila, que és
Oil home conscient, intell giten SI
tiO borne conscient, intelligent i
agut com pocs, sap molt bé tots els
perills i totes les dificultats que hi
ha per "vencer" en una obra teatral, avui dia a Catalunya. Una certa atonia del públic, una certa depreciació lad hrdl ssle
pravació del gust, una certa depravació de l'escena; la manca de sensibilitat de la rnajoria (Id/ornes que
aquí s'han dedicas al teatre, la dificultas dels actor; de preparar i
"sentir" una obra, per un seguit de,:agències i causes que ara no val
la pena d'esbrinar, etc., etc.
Avui dia un borne que vulgui fer
!rabie acolliment que havia reservas
una entrada de caval siciliä dintre
l'escenari del carrer de l'Hospital
s'exposa a caure de p asaos contra
la petxina de l'apuntador.
En Soldevila sap mole bé aquesles coses, i borne prudent i agut,
després de l'èxit de "Civilitzats,
tanmateix" ha provat de resoldre
ea tres actes una farsa lleugera i
picant, d'argument suggestiu. on
pasmes bellugar-hi Hita-en/eta la ironia de l'autor i ragilitat de la seva
ploma.
I la primera cosa que alma d'apreciar en la comedia d'En Soldevila
és la intenció. Després de la intenció, cito de la comedia. Després del
tot, la qualitat.
La intenció de l'autor (es veu ben
clarament) no Es presentar cap problema nou. cap conflicte moral, cap
anàlisi psicològic, d'aquella que
obliguen a agafar tota la troca dels
riereis dels personatges, totes les
vibracions de l'anima, i amb mana
de confessor, de cirurgià o de malabarista. anar-les presentant i descapdellant en presencia del públic.
cabdellant en presencia del públic.
La intenció d'En Soldevila no ha
estat aquesta, ha volgut -entretenir" el seu palie amb elements de
farsa a la manera francesa, no renunciant, peria a punxar de tant en
Sant les orelles, amb el mot agut,
la frase justa o cl concepte picant.
Obra Ileugera, no obra profunda,
és el que ha intentat fer En Soldecita, acose oblidar el "vaudeville",
sense oblidar ropereta", peró recordara aquestes dues classes de gènere teatral, no com un comerciant
de la ploma, sine, corn un digne i
agiliasim escriptor comprensiu, que
sap viure d'acord amb el bel/ temps.
i que no refusa la gràcia i l'encía
de les coses epidermiques. Aquesta
es la nieva manera de veure la "intenció" de l'obra.
El to és un to amarg, pintat daribetejat de dolcesa, pera')
amarg en el fons; en aquesta obra
lit ha un cert horror al sentimentalíame. Se cerca cl grotesc, se cerca
el cine o linicliç de l'anima humana, es fuig dalli, que es tendre, dali ó sentimental, cosa de la qual
francesos no prescinde-lame mai, i
en canvi, alguna autors anglesoa SC111
saben passar amb una grfscia admirable; des d'aquest punt de vista,
l'esperit dramätic d'En Caries Soldevila té una certa filiado britänica. El to de la comedia es cegant,
net i llisquent, tina mira fred, sense
grasses, sense perfumo, acuse caiefaccions.
Ara partem de la qualitat, zi:azó
és, el que per a tots no t3 sorpresa. La qualitat de la eomédia es la
emalitat d'En Soldevila de sempre,
d'En Soldevila nuvelladoe, d'En
Seidteila periodista. Aquella prosa
reta i pedida, aquella "claredat",
aquella precioiö d'instrument de laboratori, aquella__sintaxi un pum
afrancesada, fugint del pinazresr, del
típic, del **sentiment verbal". Prosa
àcida i clara, per dir-lio tot tal Colll
s'lla de dir, sense una paraula de
mes ni una paraula de nenys. No
cal dir que aquest to tan intelligent,
aquesta manera precisa de dir les
coses, du a leacenari de Romea una
distinció desacosturnada, perquè, per
desgracia, la majoria dels autora
catalana ignoren les beceroles de la
gramätica i escriuen un català de
portera, pere, de portera que "parii
.
malament".
Veiem una mica Fargument
Vacances reials", es evident que la
presentació d'un Rei d'opereta ha
estat explotat diverses vegades, Finteressant de la comedia d'En Soldevida is la -especie" (le rei d'opereta; rci financier i acanallas, (Musa
manera una mica inconscient, Búrlate de malcriaban/e i res més. 'Iota la comedia, tota la intriga sentimental, tota la infelicims del marit
cnganyat, tota "la barra" del rei,
cdses que es presten a consideracions
d'interès psicològic, Ponen aquí un
interés "contercial". El fet que un
qualsevol es valgui dels amors (tel
rei cont bi es valgués d'un anunci
lluminós. per publicar les exceliencies de la seca mercadería, vet-aquí
la gracia, la nocetat i E-mi-crin/era"
de la comedia.
Les escenes de farsa, l'escena del
marit enganyat co el tercer acte,
anals eis ministres del Reí, és una eschis deliciosa, fila amb tota la grà •
M Ileugeresi d'esquirol que
-ishAridee e gastar En Caries Salde-

piimer refulta, potser: in-

sinuat només, les escenes no arriben
'agafar aquell gruix que aggfen al.
sepia i el tercer acte. Totes les
figures catan ben vistes, i posades
al seu lloc, i amb la pintura i la caricatura . suficient. L'ilnica figura
que em sembla que no encaixa bé
dintre la comedia és la de la reina
mare.
Resumint, la comedia d'En Soldevila és una obra original, lleugera,
äcida. de la millor guatitas capeessisa. feta amb intelligencia, amb
i amb "sentit coma",
Ja interpretació, justissima per
part de tothom.
Ein Grases va fer un rei natural,
una mica desvergonyit, ple de joventile i de hon humor, elegant i
just. La Esperança Ortiz, en el seu
paper, va donar al públic tota aquella gràcia i aquella frescor femenina que sap donar als papera, que
cenen com l'anell al dit.
L'Aimerich va estar senzillament
adorable, jo no em canso d'alabar
a l'Ainierich, perú es que aqueas
borne és un actor de debó, un actor
de primera.
Josep Maria de Sagarra
BARCELONA.-"El pan nuestro",
sainet madrileny dels senyors
Hernández Mir.
Quan un veu "sainet madrileny"
ja s'espera una olla sense carn, seisse gallina, i sense cigrons. L'eterna
qüestió de la gana i la miseria, del
pis que no es paga del pare feble,
dels 'sois gandula. de la noia que se
sacrfiica. de labra que Ella enganyat
un bretol. Sempre sure un taverner
amb bon cor. una -aula" impressionable, i tota la pesca.
Aquests comediògrafs madrilenys
no saben sortir d'aquest terna
aquest tenla admirablement tractat
per algunes persones, corn p. c. l'Arniches.
En "El pan nuestro" surt tot
a ba.a, Pe rZz surt ' d'una manera que
fa pena i fa apretar a córrer. Ili ha
pretensions, fina autor; dramàtics
que parlen de la glòria com en un
drama de l'Iglesms. Mare (le Déul
quanta poca solta.
Lainica cosa que sal la pena de
la comedia són les ganyotes, la cuy,
el gest, i la caracteritzaciú de la
formidable frene Alba.
NOU.-"Los mosqueteros del Rey"
Continua representara-se, amb
èxit creixent, l'opereta d'En Cassindr Gírale, música del mestre J.
Obradora. Sentida una cosa estaLlena Clize•si . actifeitei k/bres no..porten abaits el segell de llar estrella a
Madrid el públic vingui obligat a
mirar-se-les amb prevenció. Pot dirse avui, pero, uqe s'Id ha entregat
enterament, aplaudint i reconeixent
les belles situacions que conté aquesta que ens ocupa.
El llibret no descobreix res de
nou, c5rtalitrnht. Eins potser que en
alguna moment s peca de massa
Ilarg. Amb tot, no és pas inferior
a les mollea cbres ensillara, que han
tingut un èxit sorollös.
La música, del muestre Obradora,
respira sinceritat, tindrit mole remarcable en aquesta epoca. Mes el milsic s.'ha vist tan forçat a carregar la
partitura que en alguna moments
aquesta perd. Ens agrada Inés el
primer acte.
La companyia del teatre Nou s'Isa
eznprès l'obra amb afecte.
El tenor Vendrell, si no "vesteix"
gaire el personatge, canta d'aquella
manera que ell sap ier-ho, i es
guanya ovaciona. l'atisbé és força
aplaudit En l'ep Vinyas, que te ocasió de huir la sena vis cómica. SenSien no poder donar mes noms deis
que es distingeixen en la represenMeló, merqué l'empreaa ro indica el
re/mi-Muera en els camella. Concretaren' dient que el conjunt es excellenta tant pel que C5 refezeix a les
actrius com als actora.
La presentació es tumbé mole
acurada. Aquí un han triomfat ubres
d'un valor Len dubtós, ha de re- ei‚er forçosament aquesta opereta,
yergue ello val.
B.
POL 10RA M A
L'estrella en aquest teatre (le "La
copa del olvido", episodi cómic en
tres actea dels senyors l'anides i
Giménez ha constituït un deis ardes
1:1é5 assenyalats del teatre modern.
L'obra, que eatä plena (le situacions cinniques de bona Ilei i contrasta finissims, es n'oh celebrada
pel públic (Inc acut a aquest teave.
El decorat i la companyiä són dignes de l'obra.

CRONICA DE CULTURA
CICLE DE CONFERENCIES
- La t'isla de temes i ponents

del ende de conferencies, organitzat per la Joventut
es cona aegueix:
"El govern deis Municipis",
pel doctor En Jets%) Maria
m' y ucal i diputat de la Mamecomunitat.

"L'etica i l'eficacia en els
sistemes 1 ribut aria", per litt
Franceac tl'A,
advueat

i secretari (l'Acoló Popular.
"L'Administraeiú de Justicia", per En Juli Vila Ortiz,
advueat i publicista.
"I.dautonomia universitaria",
per En Manuel Thi6 Ilodêe, expresident de l'AblinclaCi6 Catalana d'Estudianta.
"La iniciativa privada e n la
Laacade pacifiensi6. » p elar, Per
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Continua el règim de balares pressions a EscandiEl temps ks nuvolós a tot Catalunya, registrant-se
alivia i Oest d'Espanya, amb temporals i pluges a
algunes plovisques a Lleyda i a la regid eostera. En
llores ha nevat en abundáncia
la mar del Nord i a l'estret de Gibraltar. Les altes
les darreres
24al
pressions són a Italia, observant-se fortes boirades a .
Pireneu, i plogut a la resta de Catalunya. La temperatura mäxima ha estat de 18 graus a Flix, i la mil'Europa Central, Nord de França i canal de la Mil.
.
nega.
nima de 3 graus sota zero al llac Estangento.
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VENTS SUPERIORS, A BARCELONA. ( Sondatges de Tatmoslera lliure, a lea 7 del mati);
250, 500, 1000.
Altitud, metro:
Direcció:
NNE., NE., SE.
Velocitat metres per segon:
Piafó de núvols a 1,030 metres. Nimben.
OBSERVATORI METEOROLOGIG DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hores d'observació: 7, 13 i :8 llores
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 7631, 7622, 7625. - Turne/linee sec: 10'7, 15'2, 136. Termòmetre humit: 9, 12 ' 2, 12 '6. - llamitas (centè ssinies (le saturació): 79, 68. 89. - Direcció del vent:
NNE., E., ENE. - Velocitat del vent en enceres per segon: 5, 1, 1. - Estat del cel: tapat. quasi tapat,
nuvolós. - Classe de núvols: cinnula-nimbus, alta- strats; eúnitils, alts-cfnuuls; :trata-anuda.
Temperatures extremes a l'ombra
Mäxinial 16 * 4. - Mínima: 67. - Minima arran de terra: 5'4. - Oscillació termométrica: 9'7- Temperatura mitja: 11'5. - Precipitació aiguosa, (les de les 7 llores del dia anterior a les 7 horra del dia
de la data: inapreciable. - Recorregut del vent en igual temps: i7o quilòmetres.
En 11. Muniesa Andreu, redactor de "Catalunya Social".

"El sufragi ilídividual, el vot
corporatin 1 la representació
proporcional", per En Joaquim
Ch era i Sormaní, redach.r
cap de "Catalunya Social" i
prefecte de la Congregaciú de
María immaculada i Sant Joali
Baptista (1P la Salte,
coolícratiside",
per En Rafel Capdevila, director de la Caixa d'Estelvis
Sant Martí.
Els falsos moviments
pinió", i n er En Joan D. Roca,
advocat i exleresident de l'Agrupació Escolar Tradlcionalista.
"La dona, danta de les
qüestions socials en ia Ilistäria", per En Joan Soler Janer,
publicista.
"La propaganda social católica i l'internacionalisme",
per En Joan Bastons, N' y e/ida! en Filosofia iLlefm'c 1 Publieista.
La primera conferencia findril 'loe dijous, Iba 15. a dos
quarts de vuit de la tarda, a
Pestatge d'Acciú Popular, Baix
de Sant l'ere, 1, 3 i 5.

la

Can deis Ilalialis

A les Escotes Italiancs Migue lloc el
diumenge passat la distribució de premia, corresponents al Curs 1922-23.
Prcsidi el cOnsol general d'Italia,
senyor Massini, acornpanyat del vicepresident de la Casa del Italiana. del
presídela de retinta/. Dunt Alighieri,
del director de les esmentades Escotes
del professorat d'aquestes.
CURSET A 1.A FACULTAT
DE MEDICINA
Dona, di mmarts. començarà a la Facultat de Mrecina un cursct extraordinari, de radiumn i roentgen, ureanitzat per al servei de Terapéutica Física de la dita Facultas.
Prendran pare en el dit curses els doctora. IJIi i, Grau, Cartilla Riera, Pellicer Cartelas. leartrina. Realrienra
Arias, Pujo! &MI, Vargas i Torres
Carreras.
Tambe i prendran part el doctor Recasens, de Madrtd. i eta professors es:
trangers doctor Ferona, Lacasagne,
Friedrich, Seltz i Dessauer.
Les inscripcions poden fer-se a dit
Servei (le Fisioterapia.
SOC1ETAT DE BIOLOGIA
; DE BARCELONA
Sessió científica per e! 12 de novembre
de 1923, a les sis (le la tarda, a la
Sala de Ciències de l'Instilen d'Estudia
Catalana

Comunicarions ottuncimies:
/ A. l't Sumer i J. Puche.-Simpätic
sensitiu, segona noto.
E. Mira.-Nota preliminar sobre cls
resultas, ele Ecriquesta internacional
(Fintelligencia amb el güestionari
Thurtnis - Id ira.
C. Soler Dopft-Un dispositiu
(le registre gràfic del temps de
meció. C. Soler Dopff.-Dispositiu original
per inscriure el tenms.
J. II. Corominas Castelaro.-Un cas
de leucosi linfoide.
CON IcE1li NCIA
Densa, dimecres, a les set del vespre,
donara tina conferencia pública a l'Escola d'Enginyers Insdustrials 111-lustre
catedrätic de la mateixa En Ramón
Marqués Fabra, desenrotllant el tema
"Oscillacions axial: deis motora Diesel
Marina", inaugurant el cure d'extensió
ticnica, organitzat per l'Asinciació
d'Alumnes .de Icsmunada-Escula.. • .

CRONICA SOCIAL
EN LLIBERTAT PROVISIONAL
El jutjat especial que instrueix eds sumaris per &líeles
terroristes, ha assenyalat la
fiança de 500 pessetes a eadas-

eun 'dels següents processats:
Joan López Luque, Llumín Martín Catalan i .Miquel Palau Cortazar.
Són pressumptes complieals
eti* el tiroleig ocorregut el 7
d'abril al earrer del Duo de la
Victòria, entre dos grupa de
biudicalibtrs.

L'últim deis esmentats processats va resultar ferit en la
collisió, cona també tres tramaSeitills.

El mateix jutjat ha ¿fetal ante de conclusió en el surnari
per • assassinat de ll'agent ele
vigilància Jesús Fernändez Ale-

gria, perpetrat el dia 4 de juny.
Estan processats i presos,
Joaquim Blanco 3Iartínez . (a)
"Valladolid" i Josep Espunyes
Bach. Processats en rebeldia
ho aún Josep Alamo, Pere Boada, Ilamon de iDus i Joaquim
(jarcia
ACARAMENT
S'ha efeetuat a la presó un
acarament entre quatre dones
i el ¡moc('e- • al Josep Marti Juncosa, de resultes del tiroteig
ocorregut al murar de la Cadena a m'inmerso d'any.
Tres d'aquestes dones varen
reconèixer ei :Martí con' un dels
Que disparava.
UNA NOTA DE LA SECCIO
PER31AN ENT -1)*ORGANUFZAC10 '11t1•:liA1.1. DEL CENTRE
AUTONoMis l'A DE DEPENDENTS 1 n E 1. CoMERC 1 DE LA
S • ha ci te-niat la següent no-

ta:
"La SeeCió Perinanent d'Orgailitzaci6 i Treball del Centre
Autonomista de Itependents del
Comen: i la Indfistria, que
estä. a l'aguad deds nianeigs

que realitz.a una v e- lila part del
cometa' detallista de Barcelona, constituida pels coneguts
proteetataris de sempre, celatra iles mode.sles millores assolides en aquests darrers anys
per la tlepondneia comercial
dedil elulat, prineipalment rontra ha jornada de N- ni( liaren,
es creu en el deure de mani-

festar als seus associats i
dependeuts de comen:
Sr//1.1,/gurí/1dt 1111f . 1/0 /Thil'all
11öSitS Z1111im..eials . 1 egoistes dels
tal. a

VIS

gencrígl,

atinada elernenl a.
Teninl i . tm yomple que la sita:tetó. 1101iiil'a ardua!. seguint

l'exemple observat . .en allreg

Estals on go n ornen priders mes
o. utenys ointilars. al quo • sinnt
constittill
'bistre, lía
reiteradament respectar
del tot iii legisliteió social del
País, 110 lii ha moliti per téniel' que el patronal detallista
de Barcelona giinnyi ara el seu
infunamentat plet. Preeisament
quito 'per tolliuni ce reconois
que - les reformes que arreu del
inón elan eetablert tendint a
elevar el nivell de vida de lee
claaßes treballaderes, no poden
cauta dintre el earnp. de • l'ac;
tirtrna lolitica.

reacciu4

nada, talment cona si es trae-,
tes de pintorescos sistemes
polities de duldosa substancialitat, no ini lía, dones, motius
per pensar . en que els nuelis
governants que es guien per
les orientaeions que dieta Vinieres colleet in, escolt in els
apelits Jets ineonseients anarquitzants que pultulen per tot
a rreu 1 pri»cipalment per Barcelona. I C a que el conjunt d'aquestes reformes socials formen un dret de tal naturalesa,
un dret sobre el qual les masses proletäries han basta i arretal nous coatums i noves

ordenacions mes humanes ¡mes
complexes,. que qualsevol arbitrarietat que- et lesiones, produiria convulsions tan violentes, que ftelhue podria venir la
completa paralització de tot el
fu»eio»ament de la moderna
vida económica.
Per fo que al .nostre plet
rrifereix, sBnposa. pel contrari. que la Comissió Mixta del

Trobati en el Comer': de Barrelona. organisme uliulial de

composició paritaria, es vegi
rodejada de totes les facultats
necessàries, per tal que les seves disposicions regulant el
regim de treball en el comere,
siguin e/- meterles amb la mes
estricta escrupolositat i rapidesa.

°SOLIVIE
(Extracta de ¡'Edició Set tnanal

d 'Esporft.)
EL CAMPIONAT CICLISTA
' SOBRE CARRETERA
(Barcelona-Figueres, 140 quil.:melles)
Poques vegades, potser cap altra,
haurà estat disputat aquest Campionat
Co la forma d'euguany.
Rcpassada la Mata de tots els Campionats (inc s'han portan a cap, no
hi trobem tampoc una selecció de corredors com la d'atuir,
Ens trolAvem en aquesta cursa amb
ums nombre tan decae de corredors
les dues modalitats en que es divideixen eta corredors de carretera, o
sigui corredora ràpids i de fort tren.
que feia gairebe impossible assenyalar
mie almas que palesés alguna superioritat sobre dels altres.
Tant en una especialitat coro en
•
ens trobàvem amb que hi havia
tres o quatre corredora que podien posar-se al mateix nivel!, essent del tot
aventurat decidir-se per algun d'ella.
Oposades entre sí aquestes especialitats, neixia un altre dubte: Vencerien els hornea räpids? Vencerien els
de fort tren? Tanmateix, la cursa era
una mitjania pel que toca al nombre
de quil6meeres d'una cursa de folla.
La carretera comprenia nombrosos
trossos de carni bo per tal que poguessin Huir Ilur täctica els lunes ¿'esprior, abrí caen també hi haría els
seus trossos ele costa, ceno són les
costes de Calella, les de Tordera i la
Costa Roja. perquè els de grama fons
poguessin cmprar-s'hi a la seva manera.
Les pluges d'aquests darrers dics i
el fort diluid de la nit del dissabte
deixaren la carretera, tant en els trossos bons com CO els dolents, transformada en inc basal i 'els csprinters fallaren.
LA CLASSIFICACIO
r.-Jaume janer, en 5 hores, 31 minuta, 20 segons, dos quinta.
2.-T. Garcia. 5 h.. 37 rn., 18 5. 9-5.
3.-M. Muslo, 5 11., 37 ni., 41 s.
4.-D. del Val, 5 h., 41 m., ro s.,
dos quints.
5 . -J . Miner, 5 h., 44 m., 47 s.
6.-V. Otero, 5 h.. 44 in., 47 s.. 2
quints.
7.-Temior Monteys, 5 h., 51 m.,
43 s.. 4 rmints.
8.-Marceli Ladre- Po,
9.-Joan Guitart.
ro.-Graciä Eceiza.

Sanz.
12.-Josep Bisbal.
r3.-Manuel Alegre.
14.-Benet Oyastuy.
15.-Jaume Canta
Després d'aquests corredora, entraren també Casas. Llopis, J. Sant

TENNIS
EL CONCURS INTERNACIONAL
Resultats deis perlita de dita:u-me
La pluja persistent va impedir que
es juguessin bona part dels partia
anuncian, restant concorrencia als roateixos.
Els poco partits duts a terme van
donar els resultats següents:
Rohren guanya a Masip, per 6-2, 8-5,
6-2.

Baronesa de Segur a senyoreta Puig,
per 6-2. 7-5.
Kehrding-Rohrer a Masip-Teixidor,
per 6-0. 6-2. 6-o.
Kreuzer-Kleinschroth a Sala-Suqu3,
per 6-o, 6-1, 6-3.

st

e

Resultats dels partits (Caíd,.

illspeccia d e is Nulamels
DIU EL GOVERNADOR
Preguntat el general Lossada sobre la inspecció de l'Ajuntantent de
Barcelona ordenada pel sots-secretari del ininisteri de la •Governació,
manifestà (tue havia arribat a la nostra ciutat el secretar: del Coceen civil de Valencia, scnyor Beyna, que
sm (lela designats per rcalitzarla.
AMO que hacia oficiat al capità
general demanant-li que designi el
cap d'enginyeria, i tot seguit que
arribi (le Madrid l'advocat de l'Estat. podrá reunir-se la comissió,
puix a tal efecte l'alcalde ja està
babilitant oficina per realitzar tal
comesa.
A Casa de la Ciutat ja se li te
destinada la :tala que els ha de servir d'oficina.
.\ B.% DALONA
Després de prendre possessió del
sen càrrec (le delegat governatiu
que ha de realitiar la inspecció de
l'Ajuntament de la %eh/a cintas, el
comandant aenyov laminé va fer iiXilf Z115 11005 1,;11,lieS 1111 hall ell el
qual a'invita a mis els veins (sue de111111CM1 els teta deis quals tinguin
noticia, i formulin lea reclamacions
que creguin del cas.
Per rel?re les comunicacions , que
se li ardrecin ha estat fixat el "'cuneta horari: de dotze a una, i
sis a set, els (bes feiners. i (le den
a dotze les feste.

Kreuzer guanya a S'aprisa en un parlit nsolt igualat.
Karting continua guanyant a tots els
contendents que horn Ii oposa.
La senyora Neppach guanya fàcil
mit la senyoreta Mares.
-me
Programa per acui:
Kehrling-Rohrer contra D' Espine
Peloux.
Aquesta. partit es esperat amb interes per Csser les diles primeres parelles Isóngar-txec eslovaques-suisses.
Peloax contra Sindreu. - Els
mentats constitueixen el "clou" de la
reunió de densa.
L'ordre de joc és el següent
A les nou del mati. - Kleinschroth
contra Garriga Negué,. De Blonay
contra Horch. Grossmann contra OlaA un quart d'onze. - Kaufmann
Lehmann contra Tormo-Sindreu. Juanico-Seprisa contra Dc Ros-Marques
de San Roman. Villarrubia contra
Berzield. Senyora Ncppach contra scnyoreta Tarruella. Senyoreta Torres
contra senyora Maier.
A dos guares de dotze. - KehrlingRohrer contra D'Espine-Peloux.
clren-Mir contra Grossmann-lierzield.
Flaquer contra Dechmay (o Calvo). Silente contra lupe. M tinck -I lorch contra
Olano Morales.
A dos quarts de tres. - Roture- contra Andreu. Peloux contra Sindren.
Kreme contra De Ros. P. Mares contra Riera. Senyoreta Torres-Flaquer
contra senyoreta Tejero-Calvo.
A dos quarts de guama - Seise.reta Puig-Sala contra senyoreta Marés-Kreuzer. Senyora Nennach-Relly
contra senyora Ruggeberg- A. Senyoreta Mantee contra senyoreta Conti. Senvoreta Fahra contra senyorem Teje.
• Maier contra Re- hit'.
Hom suplica la puntualitat als concursant , per tal d'evitar el \V. 0.

FUTSOL
LES SARDANES I SIRRIA
Traduim d'un collega d'artit:
"Segnns ens han Manifestat
a la Capitanía üentea). no Ab
cert que s'hagi privat de biAlar cardanes als ese:miaja da
Giroxia, com.va dir-se."

Resultats dels partits de campionat
jugats el diumenge:
GRUP A
Primera equipi
Barcelona-San:, 2 a t
lifartinenc-Europa. z a 6.
s3bsaell.Espanyol, t a. t.
Segons equipa

Barcelona-Sans, lt a (dcweseabii),
Martinenc-Europa 4 a 1.
Sabadell-Espanyol, 1 a o..
Tercera equips
Sans -Barcelona, 3 a t.
Europa-Martincnc, 2 a 1.
Espanyol-Sabadell, 2 a t.
GRUP B
Primera equipa
Terrassa-Avene, 4 a 2.
Júpiter-Gracia (auspisa
Badalona-Atlitic. 1 a O.
Scgons partits
Terrassa-Avenc. 4 a 2.
Júpiter-Gracia (suspès).
Badalona-Atletic (suspes).
Tercera equipa
Avene-Terassa„ 3 a 0.
Gracia-Júpiter. 2 a 3.
Atlétic-Badalona (suspès).
GRUP PROMOCio
Secció Llevant
Cranollers-Llevant, 5 a 1.
Poble Nou-Racing Club, 6 a O.
Andreuenc-Iluro, 3 a 1.
Secció Ponent
Ateneu Igualadí - Atlètic, m a 0.
Manresa-Samboiä. 1 a 1.
Hospitalenc- Santfeliuenc, 2 a t.
EL PARTIT PROBABLES
CONTRA POSSIBLES SUSPES
Segons ja preveiem en la noa'ra
edició especial d . ahir, ens confirma la
Federació Catalana de Clubs de Fatbol que ha estas suspès el partit de
Probables contra Possibles que hasta
de celebrar-se demä, dimecres.
Les causes d'aquesta suspensió pía
degudes a l'haver-ho solicitat els cardes que tenises major nombre de jis
gadors mor ilitzats.
ALS CLUBS DE SEGONA
CATEGORIA
La Ponencia de bloc dels 64 cha.
prega a tota els uSe segona categoria que
que concorin demi. dimecres. a les dea
de la vetlla. a la reunió que tindrä
lloc al carece de Mercadees, núm. 26,
Centre Obrer Aragonés. per tal de
discutir els assumptes d'interés com s6a
l'expulsió de clubs, iundació indeguda
del Grup promoció i les proposicims
que han (le presentar els clubs de
gona lliga a l'Assemblea del dia 17.

DE FORA
SANT FELIU DE OUIXOLS
Havent suspès el Comité Provincial
tots els partís, de Campionat que balden de- celebrar-se diumenge. la Justa
de l'Ateneu Deponía disposà. per tal
d'entrenar els sella jugadora. un el1C,,3tre entre dues seleccions deia equips
primer i reserva, els quals es prestetaran al camp de la segiient forma:
Equip A. - Sätichez, Dalinau. C s . pis. Palahí II. Sureda, Patán I. Nadal. Pujol I, Carreré, Bux.(3, Fuster.
-Equip B. - Soler. Canals. Rainer..
Coll. Maurez II. Gimbernat„ Bezga,
Miró. Nfaurez 1. Serra. Pruja.
Guanyin l'Eguip A. per 5 gola a 3,
que foros marcats un per en Nadal. :es
per en Bateó i tres per en Carreró
Els tres gola del grup B els enträ
toas en Berga.
El partit, aferrissat des del corneacamela. ha estat un dels mil'ors que
havern presenciat aquí. havent quedat
el públic complagudissim.
DiiIITICIlge linee, si no hi ha ira
estorb. han de jugar de canmionat l'Ateneu Deportiu i Palafrugell F. C

El linar eu els seälrgs
UN ACTOR S'ADREÇA AL PI"BL1C I DIU QUE NO POT
CONTINUAR CANTANT. A
CAUSA DEL En(
Amb això del fumar cmi cls teatees
passa comb amb les laxes de les
subsistincica El primer (ha dc posar-se el cartell de prohibició, embone acata puntual/neta l'ordrc;
avui ja ningn en fa cas fins a rcxtrent que dissalne passat un popular tenor. aproiitant un interme3i.
s'atansä al públic indicara que si
continuava aqueli fans ell no
continuar cantarle.
'Foui mole aplaudit... peró aixe, no
bou obstacle penare eta bona fumadora continuessin fumara, amb tos i
que a cada costat de l'escenari Ilucixen ttns rètols ~mema amb mía
pila de centea pessetes els infractora
de la disposició governativa.

La

MÚSÍ Cd

• AMICS DE LA MLSICA
Reti's aquí el programa del
recital do violoncel amb vol
En Gaspar CassadO, amb la a't'osa collaborariú dol pianista

Dliii Net, inaugurara asió
marts, al Palau de la Música
Cata Mima. els coneerts del z.urs
1923-2% dele; .1inies de la Música:
I.- Sonata en "si" bemoll,

31endelssolm; Adoso. J. 8.
Itneh: alinuel, J. llaydn; Allegro energie, J. Itarrire.

- Sonata (primera r.u-.
diciW., C. Dehussy.
Allegro gracioso, F.
Sehubert; Abendlied, R. Schumann; Springhen, Ch. Davidca.
Per a maitu. c.ini:ti i.taz deis
senyors sucis, es fa arinent
qüe la Junta directiva ha &termine cOmeni7ar els «Mi:arte
al punt de tras quarts de den,
amb objecte .que .les seSsions
deis Amits de la Música ar4'•
bin just. a Mil> nit.

Dimarts0. 13-adaAaoseadbaloSilleg.

del ,eeu departa- del MuitIment de ;da laktialli'
enllesti el tractao coa als regulars de Tettela tlia 8044

Is mia de lid MI ;ma-

pes totes les fastas -anunciadas'
indefinidament.
•
La noticia ha causal, gran
decepció entre el vdinat, car
eslava disposat per al dia 25.
ALLIBERAMENT
Ahir, a des sis de la tarda,
fon alliberat sota filman, l'exregidor En f'raseesc Silva.

rea un molida:1i arildtä i

ial ato» Milla.

j414.nincpatENT TREPA,
rRÏAciÖ DE TROPES
; 114p cze l'oficina d'Informati& aeaa Presidencia ha ma1

-atifestit

que d'acord amb la It.
O. fobia acoplament de planti%leal diatriburció de forces, resultaran 'excedents- molts soldats, no solament del 20, sinó

ELS BATALLONS DE CAÇADORS
El "Diario Oficial del Minisdel 20s
terio de la Guerra" publica una
Els ferroviaria . .acomiadats Reiat ordre :retornant als baEls-cárniasionata dals ferro- tallos de „Caeadors els seus
viaris- acomiadats per la vaga nonas tradielónála.
.an v isitat aquesta ASSEMBLEA 'DE LA CONFEde 15#,..h
tardaail 'general alayendia qua
DEliACIO -GREMIAL ESPA'
'Els ha dit que
N'YOLA
els havia
Al ja d j„„ de la B orsa s'ha
es nomenarà tina . pogbncia par
resoldve • diferente qüestions de c'elch 'rat aquesth ' tarda la sescaraeter , soCial. entra ¡ les guate
sió inaugural d'aquesta ascetashi harta' que els afecta.
; Presidia el senyor Díaz de
NOTICIES D'ESPORTS
s'In da Cebosa.
Bilbao; Al camp de Sant Mames
Ilan assislit MIS 200 reprecelebrat el partit de futbol . entre vis contante tl M ea les Associaequips átlètic i Deusto. Va guanyar .el cions d'Espanya.
primer,-. per 4 a 2.
, El president pronuncia un
Durantla-segona part es produiren
discurs.
incidents; barallant-se alguns jugadors,
. El secretari llegeix la memba conseqüimcia 'd'una mala jugada. Va
na deis treballs realitzats per
interrindre una parella de guardies fodesees quintes.
La -repatriaciasera totalment

del Consell directin de la Fira
es va aprovar el projecte presentat pels Ami g a de l'Art Litúrgic, sota la direeeiö ttenica
dels quals es verificara la manifestaciA. Ja. es salud que a
Franea. Italia i Bälgtea existeiven lambe associacions d'Ardes
de l'Art Litúrgic, que es preo(hipen de tot el que es relaciona
amb l'art aplieat al ritual. i fa
poc que han celebrat tarnlutt Maifestacions a diferents anta
n
tato d'Europa. Les dites associacions han estat convidades a
prendre pral a la manifestació
que organitzen els Amics de
l'Art Litúrgic de Barcelona, i
tot fa esperar que l'èxit coronara els esforços que es fan a
favor de Part i la indústria naeionals.

la ConfetleraciO Gremial.
rals. impedint que la cosa passes a
S'aprovaren les partides per
majors, Madrid. — Ana, un pAblie esas vä comptes que figurca a la Mece tebrar-se ahir .el partit entre Pro- mbria.
hables i Possibles.. al camp del 'De ,-Peina es /T'ultra la ponancia
que ha d'estud:ar la jlei
portiu d'acinesia ciutat.
quilinat en relació. amb
Els probables sini: Martinez. Manraudo. ,Escobar, Nuo, René Petit, rendament d'establiments merIaberdlabe, Contreras?. L'beda. Mendieta. Torres i Penya.
ELS TEMPORALS
Els Possiblcs san: Juli Garcia. Mar.Continua el fort
Bilbao.
VaLiipez,)
Febrian.
Meneati.
-quez.
Munyagorri. Valderra- teMporal de pluges que ha ('cida_
ma. Bernaheu. Del Pérez i Del Campo. ginat eLdeSbordariumt de la
inunda/ti-se ele poble -de
El Primer - tenlas. -foro renyit, va
vora.
acabar amb un empat a zarca
A NeiTi011 i Erandio. es van
temí, dOni;„„n di
segon
Fu
innundar molles cases t establiProbables. fent Mendieta un gol magni- mente.
Tantita han sobeelxit -les
fic. essent aplaudit.
aigües a Baracatdo i Deusto.
Als pocs minuts Valderrama arenCASES CLAUSURADES
seguí l'emnat. essent ovacionat. i poc
Bilbao . — Van t orita t militar
després René Petit Ta disparar un tret
ha decretal la clausura
des de 20 metres amb tanta força que
nes clases clandestinos, entre
gairebé va trencar la >zarza.
Van vèncer els Probables. per 2 a 7. les quals figuraven dos boleta
—.- Al Stádium se celebrà mt partit dedicats a un negmei distint d'el
que estaver matriculat s.
entre els equips Atlètic i Racing. empaINCIDENTS FN UN
tan: a 2 gols.
Aquest partit no ha estat autoritzat
MENT
per' la Federació de Futbol.
El jutjat munieipal de Pegova
'Jugar
un
es
Materia. — Ahir
nya es presenta a una casa del
partit entre els equips Club Espanya.
barrí d'Uribarri, per tal de
de Melitta. i el Balonpidico Abre:lenpracticar un llaneament, perb
:se.
quan come,neaven a traure els
Guanyú d primer. per u a I.
mobles4I'ciareer tan esvalot
San: Sebastià. — Al camp de Tu- dones va OPosa-se i retorna tots
losa jugaron la Reial Sncietat de Sant
els trastels n dintre la casa.
•
S-bastiä i el To'osa F. C..
El jufge ea domaran namli
El partit iota molt magut. havent-se a la raserna • deis fural-s. però
promogut alguns incidents i repartint-- se 11 va contestar que ro podarla
se bastonades.
enviar-li l'arces, per no estar
La 'l'orca pública va restablir larauloritzats per fer-lia.
el
partit.
acabant-se
amb
drei continuà
REUNID DEL DIRECTORI
la eictiisia de la Reial Sorietat de Sant
El Director.' aquesta larda ha
Sebastià. par s a o.
estat reunit una hora.
ELS MINAIRES

ADVERTIMENT
Segons Rcial ordre de 26 d'octubre
passat, publicada a la Gaceta del 27,
cptedä privat als patrono d'institucions
lenatiquas constituir dimasits che valars
en cap establimcnt de crédit que no
sigui el Dalia d'Espanya.
Queda tanda', privat admetre dipbsits transmissibles per endossament a
nom de patrons d'institucions benétiques, con tals patrons. sinó a nom che
les pròpies fundacions.
Així mateix no autoritzara el Pana
d'Espanya pignorada) (la valys de fundacions benatiques, ni autoritzarä qua
es rctinguin dipòsits de tal caräctrr
de titols al parlador que cstiguessia
dipositats, cense l'autorització cxpressa
del ministeri de la Governació.
Per conseqüència, no es podran exterdre's patices de cantara de valors
de les comentados fundacions sinó a
nom d'aquestcs aarreres. i no del patró,
ni intervenir pignoracions de les mateixes sense Taatorització governativa.

DE

SOBRE ESPECTACLES

VISITES A LA PRESIDENCIA
L'ex-eraprrador del alarroa,
aluley-Iiat fid, va estar a la Pre-

FESTES SUSPESES
Complint ordres de la superioritat, el eornandant organit-

done, per a les quals s'llan
eandidats deslligals
desig.nal
partite
dels at,1
en

sidència essent rebul psi general Primo de Rivera.
Tambe el va visitar el conato
d'Altea. ei qual va anar a as -:
sabentar-lo dolo irobars de ja
Confertmein de Ginebra.
En Primo de nivrra va sopar
amb el senyor Odon de Dicen.

PREPARANT Ell'FRES ELEC- • CIONS
Vitòria. -- La Carabra da
Comerte; slia oposat a l'acord
de la Cambra Agrteola i de la
Propielat Urbana; vol preparar-se per a les fi g ures (loe-

zador de les festes amb

-•-

de
de
Extremadura. .
Andalus/e Sur . . . . .
(Presa en pessetes soo kg. sense -a:
amura segó origen.)

grieta' 1 alanza

FARINES
Fono

Extra local
Corren: local. . . .

almea arre Cuneas.

anadea correot Gasten.

rusa . . . . ..
( Frea, en pensetes sao de 100

de
de
Ile
de
Ge

DESPULLES

LLEGUMS
Ares'

número 4.

de

de
ce
atente
de
Terceres
Queme.
(Preso en pessetes eac de co ». Camus carro sed.)

sr, a 95
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de
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de
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De
Selecta
do
1/2 thiellsat
de
tig belt•lloce O
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De(pul1ea d'atrae
. de
rutina . • • • • • .
cnind,e (tarloasseln
le

tstablat

de
Manid (POMO)
Cle
lene«
v • • • o,
•
ae
peó.
co ralo (Hurtara de 70 Ilirer
seo» ale damuut carro 'en.)

18 a 19
17 1/2 " 1g
14 1/2 " la

astrIla.

Manotea
Pral

•

32
29 " 20 1/2
se " Id lis
41 1/2 "

VETLLADA NECROLOGICA EN
110MENATGE AL REVEREND
PARE JAUME CATALA. SC11. P.
Diumeage passat va tenir lloc al saló
d'actea del Conegi de Sant Antoni deis
Pares Escolapio, la y etllada Uccrolägica d'homenatge al reverend Pare
Jaume Catalä.
Presidia l'acta un retrat de l' h o m e
natat, ariístic carbó de l'Arcas, i a
l'estrada. severament decorada per la
casa Pallarais, hi varen- sanee el molt
reverend Parc Prepósit Provincial
de les Escotes Pies- de Catalanya,
acompanyat (Jets Pares Rectors dels
Collegis de la capital i (l'En Francesa
Catalä, nebot (Id nulaurat pcdagog.
Acampanyant la familia hi varem
veure cl Consell directiu de l'Institut
de Cultura per a la Dona.
Assistiren talaba dolcgacions de quani tots els Coliegis de Catalunya. de les
Congregacions. Acadarnia Calanncia i
Associació d'Antics Alunares.
L'acta va palesar les grans simpatics de aua era objecte el Pare Catalä.
El doctor Jordi Olivar va urgir la
biografía del savi escolapi. escrita pel
reverand San'amar:a: En Manuel Comas Esquerra. um traban cvncatiu deis
costums escnlars de la Edat ¿'Oc,
de l'anc:5 Collegi de Sant Antoni;
Salvador Mirarle, va fer un relat malt'
emncionant de les darreres hlinnu del
Pare Catalä. i N'Eugeni Nadal i
Caaffis. una apnlogia de l'amistat.
Va tancar l'acte ei molt reverend
Prepósit ,Provincial, el qual pronunciä
5entidisNirnes Paraides d'agraiment.
dirigí tara' pregälla inat fott ser:tilda
r. mb devoció pels assistents. per l'etern
descans de l'äninta del savi fill

l'Escota Pb.
XXV ANIVERS.ARI DE LA CONGREGACIO DE L'ADORACIO DEI,
SANT CRIST EN SA AGONIA
Agliest mes de novembre farä
anys que fon fundada apesta Congregara la qual, amar motiu d'aquestes noces de plata. ha preparat les següents
funcions religiosas;
Solemne (minad a les Llagues de
Jesús Crucificat. que començar el
14 i finirà el 1S.
Cada din es comenaan la festa a
tras quarts tic vuit del vespre. amb el
rés del Sant Rosari, Excrcics prnpis
d'un qu'.nari i serm4, que znir5 a arree de Fra Antoni Maria che Barcelona, captaxi. i raloracl6 a la Santa
Imatge.
El dia 18, al mata a les rada
mana Comunió general. amb plätica
preparataria feta pel director de la
Congregació, revcrend Angel Rovira,
CCO310111.

A les den, aolerane Haca amb sentid
del dit Parc caputxi.
L'escabulla de la parrbria..que di-

•0

de
da

Sade. . de
Illenrs arru g are ellarnates 44/10 d
Platres o trua ats &Maritatas 4 4 /50 ge
Blanca rol u g uts aliainated 22/51 de

rigeix,Mossin Joaquim Rial, gente,

Doble i Montserrat, cantaran la tnissa gregoriana "Fons Boni-

el

tatis".
A la tarda començarà a dos quarts
de sis, per donar lloc al Via Crucis,
que sortint de la parròquia deis j'osepets, recorrerà cts carrers del Biela
Morgades, Marqus (le Santa ianna,
Ballester, Vallirana, Septimänia, Placa Lcsseps i entrada a l'església.
Després lii J'aun el sumó i adoració a la Santa Imatge.
De la solemne Quaresma de 1923 Se'll
publican un programa apart.
Avaneem que fan els sermons dels
diumenges de Quäresma, Fra Maciä
de Sant 1.1orena Savall. guardlä del
convent de caputxins dr Sarria. Els deis
Dijous i Divendres Satits, das vulgarment del "Mandato" i de las "Set Paraules", els predicarä Fra Antoni Maria de Barcelona.
la processó del Divendres Sant sontirà enguany de la parraquia de Sant
Josep, de Gräcia.
ROMIATGE A MONTSERRAT
Fa set anys que aquesta Congregació Hl.: un rorniatge a Montserrat. el
qual romiatge mula brillantíssim.
Com a final de totes les testes de
les naces de plata. s'Ira pensat a repetirla cl primer diumenge tic maig de
l'any que ve, 1924.
Acial es publicara un crdens programa. assenyalant les dates i tots gis
detalls interessants d'aquesta fasta , que
promet esser un digne final da l'any 25
d'aquesta fundació.

MOVIMENT

Darrera hora
DE BARCELONA
L'EQUIP CATALA QUE LLEITARA CONTRA LA SELECCIO
DE GUIPUSCOA En la reunió fingida -pal Gomita local chrectiu de la F. C.
de C. F. aquesta (lanera nit,
s'Int acordat suspendre el par--

b it d'entrenarnent entre els

equipe possibles i probables,
deaignallt per representar Catalunya contra Guipúscoa l'equip segilent: Zamora, Caledo,
((arrobe, Roca, Sandio, Cartilla, Piera, Martí, Samitier, Alcan' ara i Sagi.
Suplents: Surroca, .Pellicer,
Estruch 1 Pelaó.

DESGRACIA
Aiiit passada ron auxilia' at
Dispensad de la Placa da Sepúlveda Juli Barrera Martí, de At
anys, casal escultor, qiie habita al carreid'Entenra, 1 25, barraca.
Presentava tina ferida al dors,
probable fractura del tars, erosió al genoll dret i commociA
cerebral. Se li ;apreciaren simptomes rEalcoliolisme agut.
Flan atropellat per l'autor-abbil m'un . 1 1.395 B, popietat del
senyor E. Riera, que habita Au?irle Mare, 19, en passar per

El Dr.

Jacint

.

4 •
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FARIZATGES
Alrels primera
Alfals salame

l'all
recia curta
Folla Ii envera
eliden&

de

de

de
• en. p;seetes 40 kg. daqp;n1
carro aqui.1

roma tamotanua estronsers. . de
Polpa temolalsa. pala, .
dr coco
Enrule limosa .
teretts per 100 kg. g mb SIC dalrault

7 fa a e
7 " 7 1/2

5 1/2

5 " 5 1/2
7 1/2 " 8
" 7 1/2

39 a 40
99 " 30
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85 " tle

glaroat. — El d'aiiir bou bastara desanimat, veient-se n'olt pues conipradors,
— Continua aguantant-se el preu d'aguest gr a; tunb tul, els compradors es resisteixen a •adquirir-na,
per creíste en minore preus. Es esperada l'arribada del Vhixell "Ansaldo" umb earregament d'aquest gra; segons sigui
ligslitat 1 davant la red« ció en els drafts d'aran:sed; as molt possible Ball:ten un pe e els preus.
liegurns'no es numen
gairehe gens; bom noluva. 10 ajor nombro d'ofertes en cigrons de d'interior, si lat1 a preus
bastant crescuts, ele glotis impossibilitaven fer-no cap negoci.
farratges a g uanten els seus preus; l'asfals, davant del terups piripis, no Lira estrany, qua Baldas una ileugerá

Cadenes per a Camions
Cadenes per a Camions
Cadenes per a Camions
maquinaria . Coixincts de
boles SRO
BONA QUALITAT. — DON
PREU — BON ASSORTIT

Casandlas l Cortadellas
Casanova, GO. — Barcelona.

Sabá 'LA OCA'
dtt ,•:141,

ALI rA

Fabricant: J. AL-ERM. MATAR°

Dr. Durán, oculista
dels Hospitals de París. Viena,
Budapest. Basilea, Friburg i
Berlin. Consulta: Als matins,
¿'II a 1. i a la tarda. de quatre
a sis, dilluns. dirneeres i divond re,. Ilda. Universitat. 31, 1,
ha représ la seca coneulta de malignes
dele casos i art.culec.ons, deformItata
ruterculosi. Casanova, 71, pral., de 3 a 6.

• TEATRP:r-;`,

Mercats
------- ----regulador d'Inca

Compa n yia de revistes

Ametlla, a 204.
Mon g etes Manques, a 1 0 5.
Fesols, a io8.
Garrotes troves, a 1650.
D'hartes per cantina, a 625 pessctes
la caixa de roo quilos. .
Idear bordissot, a 9'75 ídem ídem.
Ordi, a 28.
Civada, a 28'5o.
Cigrons, a 51.
Moresc, a 35.
Tot per pessetes els too quilos.
Albercoc, a 20 pessctes la caixa.
Porcs, tic 25 a 22 pessetes ha roya.
Sara, a 3 . 85 pc:setes onça.

Mercat de Vicli
Gallincs, dc 16 a 24 pessetcs paPollastres, de 9 a 18 ídem ídem.
Conills, de 8 a 13 ídem ídem.
Anees, hrdlatupa hrd Itr(11 Ind r
Mamellons, de 40 a 55 pessetes un.
Nodriaos, de 65 a 200 ídem ídem.
Pdtates, a 18 pessetes els roo quilos.
Xeixa, a 225o pessetes la quartera de 55 quilos.
Formara, a 20 ídem blena
Civada, a 30 pessetes els roo quilos.
Ordi, a 31 ídem ídem.

++44444,0
-1:44+0{4-0•04-0,71K-14-0-04.111444-7',

VELASCO

e TE \TIZE (70I/C
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Avui, dimarts,

Ternpm•ads d'Hivern de 1 923-24 9,

Cornpanr:a drandttma
ROJAS -

(11 1110

CAPARO

Peina, dimarts, nit. a dos quaris
de den. extraorilmärla tuneo) selecta: I. 51 ilivernt salat en un

arte.

el‘
Divendres, estrena de la revista do gran espeetaele

LA TiERRA DE CARMEN

ree+e-ere-spee-e-es-s-t.sesreeeete
tres reraeerereeserrer rer

/..?

TEAT1ZE NOIT

Ous, a 5'50 pessetes dotzena.
rell.

EL EAR0 CE LA RABASSADA

grano espectacles

g
(t.

(Mallorca)

VAGONS ARRIBATS

Im
e
prssió
general:
—

1)E MAPRID
MES DELS TEMPORALS
Oviedo. — Degut a les grao s
plujes ha sobreeixit el rin No_
Ion, inundant-se els nobles de
la Vega, Balay° i Grado.

E is Espectacles

carro agUL)

n.
VSTACIo
'03 cte Idat; 3 de (atina; :1 de eisacia O (l'oral; c de lates.
t810..... 08, ... Oro..
O ria. Wat; e de canina.

ingressä en greu estat.

Llobet

Mercat
42 5 43
45 "
40 "
" 38
31
20 " 30

la Ronda 'ele Bata{ AntonW da.
vant del correr Casanova.
El ferit. després de curat de .
primera intenció a l'esmentat%
dispensad, fon conduit pel matrix cotxe, que el guiava erpropialad, a l'Hospital Clinic, ed

Vaixells entrats
Gota,
Metge agregat deis Hospitais de
Vapor angléo "Otteburti". de Nova
J. de
Na- s 1 O relles. Consulta dt• 4 a 6. Consuaä
York, amb càrrega general. Amarrat
ccddelcmi o a dl I a 1. lih13. de les Flnrs. 4. rrirnaa.
mall d'Espailya Est. Consignatari, Ramírez Germans i Delgado.
Institut (tuirargie: Directors. ele doctore Emili "aloragas, Sixte
Vapor espanyol "Jerónimo Unan",
Kraz, Girona, 21, principal, segona
de Glasgow, ami) cärraga general.
Amarra( moll de Ponent Nord. ConsigOCULISTA
nat a ri, Fähregas.
— ,. ta
la soca ro-Insulta
1
ti3
W.
flä
Dr.
Vapor espanyed "Tordera", V.Cucurulla. 2, ter—De 12 a 1 i de 4 a 6
léncia, en llast. Amarrat mrdl d'Espanya NE. Consignatari. Companyia
Transmediterränia. Vapor cspanyol "V. La Roda", de
l'alada. anal cärrega general i 3.10
passatgers. Amarrat mol! d'Espanya
NE. Consignatari, Companyia Transmeditcrränia.
4,‹ta4eeerts4+444effleree,
.
Vapor a:ala "Eliopnli", de Génova,
TEATRE NOVETATS
amb blat de moro. Amarrat moll
la Quarantena. Consianatari. 'Mallol.
Gran Teatre del ',icen
Vapor holandés "Ohoron", d'Amsterdam i escales. amar carrega general.
BOXA
Temporada trItivern 1923-24.
Amarrat ran1 ale Barcelona Sud. ConGran ven:aria catraoramaria prr
Companyia (EiTera de phi-1nsdImerreD. /1 de novernbre• o
signatari. Talavera.
sirno cartello.—Continua obert
les den 'en pum die !a n it . seta la
Vapor cspanyol "Rey Jaime II", de
g lreceM ti, Joanct Elisa, al
a la Compladuria
Palma. ami) eärreg,a general i (' a pas- !'abonament
TEATRE DE NOVETATS
(Carrer de Sant Pau.
combat.A5riinrc,,,E,,q(ta esttureat) e, ro nds
satgers. Amarrat moll de les Drassa- del teatro
núm.
1
bis,
entresol,
de
den
a
nes. Consignatari, Companyia Transme▪
de tres minuta. .atutre
una, de dos quarts de quatra
Puig I Ciclone
diterränia.
:4 sesea: a _Sjet...r~ds__¢.9 eres mia
set
i
de
ders-ctuarts-cle
deu
a
Vapor espr.nyid "Monte Toro','-de.ir nos entro
oree de la ntt.
Cuenca i Morsa
e>
Malló. amb càrrega general i gr pas 4 Tercer: a sis rounds de tres rolde
?,furnia.
Consatgers. Amarrnt rnoll
unts, entre
?
Moca I F. Urtarrum
si g naran Amengual.
(.2 u Tarati:aal ,1
a :1,m:7u:o:in:: AtrFensaunii
Th
Romea
de
CasCatalà
Teatre
I
i.
Vapor espany"1 "Almazara",
M' U', entre el formidable
te116. anal, carnea general. Arnarrat
Talafon 35(11) A.
ConSignaiari,
d'Espanya
aaa
mil
'I'm'pTem
w''al t 'Y'Es
uipYanniaia, pes
Avui. dimatis. larda, a b•:- ▪ Qulrla, !.'Ca
Comercial C.15telloncnse.
vine. dos itxil3
acazataz (campid)
Varar anglas "Martilla", de Calc,r-7.
contra
DON PU DELS CONS E LLS
T. Cota (challenger)
ta. ata cior rega general. Arnarrat tarad
2
i El-PINTOR DE NiIRACLES
PREI'S POPULARs
ac Sant Bertran. C,onsigratari. Agan4.
*
Tres llares de broma continua.
DIJES peinotes entrada general: 11
cia Marítima Witty.
nunarts. na hi llama funcid.
Ines. Butaques a 1 i a 015 pesVapor italia "Occident". do Cantara.
Tomos, tarda I ntt. erannioses
setes, Nit. Butaques a . 2 pescovolt, carnaza gcncral. Anarrat moll
rancian, 21.. eire ',guasca.
¿'Espanya Fat. Consiaratari. Ligure tes. Els dos gratas axila de la
Quiera estupenda debuta, guaira!
temporada.
Transporti Intcrnationali.
Es desparra a ( ruppiarierla.
`4.
VACANCES REIALS
Va ixellu despatvats
4,444441+44441444444444$444
Tres ;toles. d'En Sloldorla.
Vapor cspanyol "Cabo Pecho". ami)
DON PAU DELS CONSELLS
.1•444,4.4-14.2444.44.04.044444.4
carrete a ganara/. cap a Mi go" i Va- Dos atlas. d'En Yallmitjana.—
rales.
Demü, -tarda, Ja famosa enm:!Gran Teatre Espanyol
Vaixells sortita
dia de gran broma El matrirnoVapnr norma "Relf Jan". de tran- ni accrct, (l'En Sagarra. Nil. JOsariTFCRE - BEnGES
sit. cap a Genera.
vcntut dan:liana. Vacances Mala
Vapor cspanyal "Cal:alejas". amb
i El pintor de mirados. —
%ref, dIntarts, tarda. a les en,.
ciirrega general, ene a Valencia.
ions, larda. ospoolaalas por a.
Entrada 1 butaca 1.7: 0 A paseata
Vapor espanyol "n'Itera". ami) tia-infante. L'infant que no sap son
Darcera
raga general, cap a Ganlia i escales.
nom. Es ile:tp:117:a a n1)30;11111CROENARD,
Yapar esplayol "Reina Victoria",
r U.
corrido, innocont i màrtir
arta) t'arrean general. cap a Alacant.
Na. a les &u. 5 r.are
Vapor ancles "Otteburn", rmb c5rEL CARO DE LA RASAssADA
t-O444+44(icrierAirC.{e‘.;444,"«.4.5,
rega general cap a Marsclla
.s.
lo
Vapor espanyol "Monte Toro", amb
•
din/erres, tarda. l'exitaa,
davega general, cap a Malad.
TIVOLI
i
TEATRE
-LA SZNYORETA MAMA
Vapor espanyal "Rey Jaime II", amb ,,...
1
e
arrega general. cap a Palma.
e

Z:

71 u 72

afirma
al 3/4

uniug RFLIOnsFS

LLOTJA

Monolito&

• • ..... de
de

ttuansetes

CEREALS
• • • . . da
Illetete Piale
Ordl Extremadura 1 muna. .
Usada Eatremeduta . . . de
Jarca Llobregal
a.

tricte lliurant a l'interessat la certificació Corresponent, als efectes dels arfieles 29 j 90 del reglament d'espectacles.
"Segon —Els sub-delegats de Medicina de Barcelona remetran a la Inspecaba Provincial de Sanitat tal informe de les sales d'espectacles que visitin, sense a l terar la pràctica actual,
la qual s'haurä de repetir tots els anvs.
"Tercer.—Els espestacles nous scran
sotmesos a les visites reglamentàries,
senda acrjudici de les que orden; l'altoritat competen).
"Quart. — Els senyors sub-delegats
cobraran per aquestes visites els ¿rete
que reg'atmentäriament els correspon.
"Tots els funcionaris sanitaris 1
artell!S a les ma yas ordres facilitann
el cotnpliment del disposat en aquesta
Circular."

•-

Fines liend TOCO. . . . . do
", de
Fav81; EstraM. o Andelusla
.• . • Persas Estram. o Anca/uva.
ce
de
Pavone Dsträn gera .
41 a 41
de
us " 55
Veras Hi g arra
de
N'eres Andalusla •
33 " 35
I
Veras rstrengeres
de
veces verdes
de
de
Ereelola andalti s la
Erralola Matrera
no
Esralola Plata
de
NIIII ertranser
de
de
;tenis
r,2 cc r,3
altos . . .
de
513 "
(Ele»s en n'a pe l es IDO kg ano) irse
r,5
t8
Groom:
carro
egul.1
re - es
" .58 1/2

Camal carro adula

Malero 8.

El Buillefi Oficial publica les re.
güents circulars del Gavera civil:
"Instruir per la Direcció gea2r21 de_
Sanitat l'oportú expadient amb matar
recurs de queixa interpasat par En
Joan Vicens Sansó contra l'acord
la Junta de Govern del Colleai de aletges ¿aquesta provincia. nagant-li cl
dret dapeliachl contra la mula de 250
pessetos que rer la mateixa ii fon imrasada, de contarmitat raial el diapcaat en l'article 25 del reglammt provisional per a l'execució de la Ilei de
19 d'octubre de 1889. ci coneadeix te:
termal; de den dies a les parts minarenmiles , a comptar des de la publicaci5
¿'aquesta ordre parqué puguis allegar
i presentar els documents n justiticanto que considerin partincras al set/
dret.
"la nrcessitat de anstenir crmstantmont en bolles condicions higianiques
cls estatges destinats a espretacles queda laga'rnant concretada en cls article.s Fa) i 90 del reglament d'espectacles
vIgant que obliga a la aresentacia del
c2rtificat sanitari abans d'autoritzar-se
cada temporada. ¡unció cncrananada als
senyors sub-dolegats de Medicina.
"Cnrn l'abandó en que es troba la vigilancia sanitària de les sales d'espeelactes en tota la província constituaix
a la 'regada raae l'incampliment de les
lieis un perill per o la salat pablica. ir

DE

MERCAT

SANITAT

UNA CIRCULAR

Ahir nit van ésser rebufa pel
president del Dice Ion, eIs patita
Minaires d'Astüries.
Li van demanar el pagament
de _les primas retrasarles, conlestant-los Primo de Rivera que
ele secan tornades aviat.
També li van parlar del problema del garló en aquella conca i el President els hi inrinifeelar que d'aquesta qüestió
estan encarregats els generals
Navarro i Mayendia, i ells eón
ele que han de dictar la - seinciii.
Els minaires entregaren als
iesmentats generals unes bases
•
redadadee per ells.

BLATS
Mag0 I Navarra

La cinquena Fira de Mostres
que se celebrara del 10 al 20
del proper mara als Palaus del
Parc de Montjuich, M'arara la
novel ist. d'una manifestada artística i industrial de les arts
i les indústries aplicadas a d'Ad
Litúrgic. En la (buera reunió

propoeta: del «ayer inspector Provin' nt:
cia! de' Sanitat ha alcordat el sagita
"Primer. —Eh eenyore sub -delegats
Rimaran a la Inspeccia Provincial de
Sanitat durant el mes de desembre de
cada any un detallat informe de les
condiciono higikniques de cada sala
d'espectacles que hi hagi cn cl cccl dis-

¿LO ES O NO LO ES?
11. El ;mande'l l drama romantle en
cine artes,
LA DAMA DE LAS CAMELIAS

lOnlecro3, única representació

Doña Juana la Loca, reina de CaUta-1,1,015o. Diego Corrientes,
el bandido paneros°

J-Seeelteet-elhereeteed41+04.04..
d++44-8-2-7.444-9.4+4.44d+04~
Z.;

Teatre Poliorama
Companyia de Comèdies

Gran companyla de sarsue- i
la, opereta I revistes de X
PEP VIÑAS

Avui, dimarts, tarda, a les
cine, matinée popular:

An iii, dimarls, tarda, gran
vermut popular. Nit toles
los nits, l'èxit de la temporada,

i

Los mosqueteros del Rey

La señorita sin nombre
Nit, a les deu, popular
LA COPA DEL OLVIDO

interessant, film draml:.

tic; El rival parts

Temporada de Tardos
Gran companyia de comedia

ALBA - »RAPE

Avui, dimarts. tarda, a un
quart de sis, la xamosa comedia en tres actes, de Paso i Abati,
EL GRAN 7AliAdlO
a un ' i uart. d'onze.
ceini..dia en tres rieles. de
ilernandez Mir,
EL PAN NUESTRO

Grandiós exil
pernil. dimecres, tarda, Como Dios nos hizo. Nil,
EL PAN NUESTRO

de broma;Dijous, tot estrenes,
entre ellos Sayal d'amor, per
la eminent q-irl isla. Mary Pikford; Aventura de Mariansia,
del selecto programa 'Ajuria;
Gessamf, grandiós drama del se
lecte programa Murta, i d'altres.

4444~444444•4«.0~

Saló Catalunya
CLAN CINEMA DE MODA

riGlables sestee 1 trIO
Seili, d'Hura:t . esttena de la san', tetona' 1 grandio s a pollteula enelostva JuIot capeta., ette l'ildrit
Alb e e/tul.. e/nov.11,11n s Mire--ent
lier. recorrelil, ami', ¡tetan de la
,..eca suba la ruda tulerttal;
d...• Problema resolt, Pe r orlas•
t tialletro, a norte: toarena:
Per culpe de la boas, rinnlea. Avutt,
eran tootottru p tentt u fai• de la
mar, Huna d'un taus 1 Mi tilos,-

/ Gran companyia de sarsuela
de

JOAN VILA

en la qual figuren Roser i
o z no :
Ma
il e r‘ro m lliea,Fra
I.c e oni
sc aMaria
Manan
res.-Avui, dimarts, tarda,
a les cinc. El graciós sainet en un acto, de Garcia
Alvarez i Muñoz Seca, música del isiestre Alonso,
LA REMOLINO
•
Exlt, bita, èxit
L'extraord M äriament aplaudida sarsuela en dos actos
i dos quadros, d'Antoni Paso, música del mestre Guerrero. La luz de Bengala. Decorat de Etulbena i Corbal
i J. M. Iglesias. Vosluari de
la casa l'aguda. Nit, a les
deu. La xamosa sarsuela en
un acta i tres quadros, de
P.irrin,
EL BARBERO DE SEVILLA
La popular sarsuela en dos
Mes, de J. Ramos Martin.
música del mestre Guer-

rdro,
'

LA MONTERIA
jr
o l'ononent bdriton IVcard Fuste i p yo n o ut -Id }rail
Felisa Herrei1 Ros9r Leonis,
ro, Fronceso Gallego i Car;es Rufart. - Doma, ‘ Luko.o s. larda. Trini la ClaveConc o rt p o r Ricard
. Ilina.
le• Fusta, i El barbero de Se_
vi l a. Nit . Ei barbero de Se, villa i La luz de Bengala.
eve7.4441.044444444444.04

FmES

pap de Mar.

CORI1ENTS

Telefun 1371 A.
danarts, escollit proIrania: Don Juan Tenorio, obra
fdililisti,.a de l'iminortal poeta

• 9:tny.t 1 sonyor Josep Zorrilla;
L'ombra del pare, interessant
diii de gran argument, interprelat pel simpàtic artista Char_
ies Itay, del selecta programa
Ajunia; Ele Alba, original cinta iNstrueliva; La mestrossa del

de . la alt.
41LACCIO 414101144
I. alovatata Internacional. ol,Inlversal"; II, eme un canta da
cOlithIla per Gladys Waltoli:
III. Pamplinas llop d• sur, hall
II ruines; IV. 'Mermad( nmeleal
per Porque:Un de 28 protessors,
dirigirla pe' n'estro senyor JiIaeP
cumellas Itlbú, V. No "Inda luid,
pet Iburinald l'aun: VI. L'exilosi% a I animad Oh, cultura física I,
per
I c lia
T a milite VII. Cl
viatgo do 89. 181111. e Cartagena.
p tittlet, motosas lelo tus impommi •
ile vahea a atliutratte CilIO entrada.
4
pta.
Fehaua oeueral. .
1
Las lleteee. da Quatro • dou antracita. • re., de OIAIM pta. l'entrada.

CA1XISTA

a LA PCISLICITAT, 131T.
per a Informes comerCORREDOR eirds. que lineal tonalarm :ds Ile reta, es ni-ce:sita. Escriure
LA PUBLICITAT.
t. L,eriure

MAINADERA es
re""`"'
a LA" aPUBLICIB.

DONA

T.

ersAs.ritaii

per u tre r areitt:e7,„,

ii.,ccajiluibrreera .
CUINERA
TAT

rretatsilut

B. T.

MINYONA pe
ceirucwe t 'a ngeSti tl E.ksi,

1,

-1

CAMBRERA

710' I t 'ITAT. II. T.

practica, es ilecesslla. Escriure a LA

¡en a oc, es

neCeisita.

NI1WONA
.11 11. 7.
es tita Berterta per a Mana/110111 de
E s C...Ala
falte, atta, 1111.1 de dlitou snys,

- errabas a'Arage, amb molt bine
Jerorii. 34, teer, alia.
^0. nair

inoenstes, es naces-01cm
FAO RIN ES r larls. 58, prer. pra

• CONC.PF;Ts::

rad,
Mana Jaimbinl; Madama Morianl, t
primera Jornada; La influencia 4,
;. oculta, Vinet i behugant. luiste, e
vidoco, primer capitid:
"Armas al nombro", per Charlo!. e
e., Madama Plorland, II I Ultima, I

b44444•0441~4~44HHI

i invitacions:
Universitat. 31, telefon 1474 A.; Rambla de
Catalunya, 72, telef. 932 G.

AMICS DE LA MUSICA
Concerts inaugural,
Avui. dilliarts, 13 ,1 n • ib.vombre,
111'11
a dirs quailS
Recital de violoncelo
GASPAR CASSADO

17, prIrimpal,

fallen per treballar en- fabrIta
NO1ES manines. 5. EnseM, 30, S. U.
necestillen per reblar I po"-••• sar etiquetes n les ampolle e .
quartlinies en 1'0110. Presenteu - se,
referent tes, divendres, de vtdt a nou.
al earrer de Clans. 110. naisos.
de dotze a calcine anys.
APRENENT Fa ralla per a treball
133-11 n Irl p ! q , 41, baila.
'le plano'
Pe' a taller
APRENENT smanyant
de seguida,
es
necessita. Planeta. 41. Gracia.

"amir
Que siiPlira
CIPERARIA guere
nenesI falsas, es
vila. Clsrki. 15, de sis a Vult de la alt,
pentlnailora, es nenes-j%PRENENTA olla. Salga. 1714, 52.
Poble Sec.

a 304.leve... 01p ef. stielri,v1r., .1..1-.1 in
MINYONA
dir itissetes. Diagonal. 13 5 . Primer.

C ip o.

er a tot es necessita. Es-

MINYONA Pcriure a LA PUBLICITAT, 13. T.

"APOTECARI
s ela,a den
e ntar rarinper
ram"
,
oere
g erlure a J.

s sita. E
Ortt l seria . es
n ""h • no ntresol. prifotra
15 a 211 eliN3. aplt per
jovp CP
bagoirtera I es' arorreenr
rem
relinierat. Es ve erstot a. ojo,11 " lt a 11 1 de 3 a 5. PattiteliC de
ieria.•
_ 9",
mercarla 1 nov,ais
CORREDOR ep., a r eornra, sO 1
ea rec,ssits.
ruB LICITAT,
B. T.

Ezcrture e LA

TAT.

MINYONA

IfltIennelitedor del naroci de neodu 5 ,eb an resella. Escriure
LA PUBLICITAT, B. T.
serraller tIngul verle, rn

ore-A/mostos de les (elESCrlute a LA

lar
e a n ocessIta.
nes..tei
PUBLICITAT, II, 7.

reo/,

I

Inri a-

excluslus

Villg t i 1101 1

PRODUCTESHORLINE:

ata caballa anta) . 6. AIGUA ellORLINC (linlura progres,Wa per.M
DEPILATORI factiu 1 Inofensiub 6 - POLVOS (null adnerenisP 750 CREMA (evite les errucurs). 2 HL - AIGUA DENIII• NICA (en comprimas
dervasvenisii i, .04 I MOL MON FRY tsats nencreis per al, banys de peus):
bANIBLI. (comprimas al bay•rhum per regenerar el caben), 0 50.

Diptun general •

PASSEIG DE

II

T.

A p RENENT (le emisaria, e3 notes"

ulla,

fil icrn f. II. T.

Escriure a LA PE-

Aj u DA rrr nIe corredor d'uns 14 anys,
."

ea ne -essila. Eacrlure

LA Id 1,, 1,11:1TAT, B. T.

diny le AllIndr". Neeesallerti corredor
out

a la

arlo!
ticaul
plaea
M'ores huna eliente/a filia d'011th,
lituld salto, aqn .ttstes cutelt"itals 1 Blues

rete: niel ts. Son I t one•sld. birlirtu•VOS

per eserit a Coll-blalien, t
del Llobreirat. Garantida la re3erva ras
de no convenir.
tjEttlIcerliutrietalttar,

hIOSSO

B. T.
A de 29 a 39 mies. C. Ileinil
f m e lre cessita. Escriure a LA
mif
PUBLICITAT. II, T.
1'1 1 i1.11 [LIT,

A°
C1

it,

neeeSsita. Eserlu1 te a LA PLBLICI•
T.

de

14 a Se' an"'"
13
BLICITAT, B. •Te.s.lia. E""Ure

RECADER

Enroma.

•

:d444044444.04.4.444-44•444444fflededd44416•444.0.6.0e

'1111/

Dieranúgrats I cor-

1150*. 5 tileri2ileb.

Escrtut e a LA PUBLE

MAMADERA

e5 e 'ir 15u raen y: ,LA"i'rrIfell.f.

CI I 17, li. T.
n

de 17 8 u51, s'oferelt.
MODISTA Escriore
a LA P1111.1-

JO
l/
Ener ene a 1..1 PVIILICITAT. /Minoro 10.
ra • .0 . . eran/des, ele.

practIc en latirle de
OPERAR! 11rigi- 1 slinla's Ccl ram
.fr i, 'n'll, s'orareis. Escrture a LA Pl.:.
BLILITAT, B. T.

l'arreas
coloolsIs. 5iteralacn. Escrlure a LA PU.

de
m"atmln,
MOSSOSebrio
ref., de 11/t'atoes I
IOTAS. 11. T.

fl

ml cumpanyia. 11P la Per
manx .t . , rumar 1 rue,r.
to..r..1.5 Eo• ./ LA PUBLICUAT, B. T.

1'1 liLli 113T, id T.

aI

AJUDANT

11 1/1.1cITAT, 11. 1'.

-13111 i1i3e ,a1lbi.,rruarfearellif.raieicseesr,iudiou

2 1.

30 "ya' s'efereta'
CUINERA decriare
a LA PUBLICITAT,
de " a LAswereii*
CAMBRERA E:hm-aire
PUBLICITAT, 11. T.

d'escrIptorl, de 23, 26 I
AUXIL I A
H,. 19 mies. s'id-ardua.
Escruire a LA PUBLICITAT, B. T.

de Incoas de ira',
PROFESSORA„.„,.,,

t er eta Escr luce a LA PCRLRATAT, ti. f.

cuyo,

MINYONES dreel 12e3li
ITAT, B. T.

CGMPTABLE

I corresponsal.
IlialiY, anielhe l es-

de 33 all)', s'atareis. L'entice a
LA PI III,JCITAT. II. T.

25 sois'
de Escriure
COMPTi‘BLE Prke"e.
a ofendí.
.1 i 1

'1

CIT

Ill.1(.11A

T.

CurirDA

a
elre°Irse.r'E edcer 11ugrean

Isla mena de n'adula 1.3 PI ni.P.11A1'. B. 1'.
a
T
u .Escriure
l.:1
i.1
17.ualis;:isrA'ofie.rolx.

PEO
pALET

LA PI n'ECU Al', 13 , T.

PI

B. T.

UVI',

PRACTIC o irla. s'ofereli. Escriure

SENYORA
TAQUI

sNeriT:

SERRALLER

AJ' ISTADORS ir el:4°erlai.a aisCsrolull;

ir, e. T.

MERITORI
de 20 'ny.,
AIIXILIAR InPrannarat,
s aferell. Escrlure a LA
PCRIACITAT, 1.I. T.
--•jr :Colore o: o littrett, ca-

C.

•

L'INDUSTRIA, II . BARCELONA

C11\1, I( T.

el

1

Passeig . de O racia, • 20

ElitablIments DALMAU OLIVERES, S. A.

de 35 a 15 an y e, CO 111 -relCRIATS,, :Aten. Eserture a LA PLI31.1-

III

Agente

»ANDEL per • rem e 14 lod o sa, Ild s• 4.10
gen•rai:
EstablImente DALMAU' OLIVERES, S. A. - Barcelona

AUXILIARS responsal iranehs

DEMANDESDETREBALL

CITST, P. T.

segurs que amb els cotices ob.
tindreu positius' beneficia

Chimbad

• a. nugetalla deinana
nue.113.ie
i
',rodarles iinimies amb
II li sestniat ions esiran geres. La 1 ii;stbil0 1ü Proliarriiiiiiria al traban. Estiran
re a I.A PI IILICITAT, ililIlilO a I.
avaiKais per a carrosAPRENENTS s'in,. es neti.issnen.
Eserdire a LA PUBLICITAT, B. 'f.

pcelrioar.brit ues LnAecerseLl tuaL.itvi:

1'1' 12.1r./TAT, B. T.
e, neres,ta. E3tritire a
CUINERA LA PCIILICITAT, B. T.
práctica, co neceSalla.
CANIBRERA Escrlore a LA P1:11LI-

MESTRE

ur

un M guel

ST

a"V'a
estla. Eachure

HISPANO-SUISSA

a 0'50 pessetes les deu primeres paraules i a 0'10 per
:: cada una d'excés

C1S CLASSIFIÇATS

ne-

13 T.

voleu assegurar
d'una
línia d'automòbils per al transport de passatgers, sigui el que
sigui l'estat deis camins, adquiriu el nostre opus especial,
òmnibus mod:ficat

Si

Le calas de 54 cesprImIls

D,TINGION's
cabo E•: rp/Nt 173E.-SA1.0 , 1)E PPI'N10 DP. F 5 111111:s.
de la ;trineo,' jorAvul. dimal IC, grandthe selerle Brin:ralea: 5511 rolo - sal
de l'emociona/mi obra La Sin Vellera (III Vida d'una reelICOre irrsierapte),
i popular
esriesiva d'apuesta Empresa, novella Intertssautbsima
/1-3icleirma la
autor "El Caballero Andaa". Rumia el
inolt
.
amistat,
i.
lebbardera
per
Leizrand;
sublim
prestillaci
francesa Mita.
Mire: aran eN:1( iti • tul inacciilc.1 rorbedls Ele mitions del Trust, 1,/•/• /a ingenua
molla rumba:
314. Aiiimn, 1 la divi-rtlila elida Quina .. tenories":,
iin. la tnn:illOSa
La mar dei puse, os/ oral i meit
comedia Realitats da la vida, ;hl' la gentd artista Viola baba.

MINYONA

T.

.

r.reer tvdtenreete0444-44.4.4

nada

DE s iTGE rri bono conedors, tiples
rl ainte clientela com./suda
a runusato,
per a II tanda. a la plas;a,sentad
I teme
earel'eut
Ins
pany ii,. marta. Imild que
5 . irie retiro. aquvilea rOlthle101h,
i nt de la Mulla,
termes ret emule s . Faiiai
primer. liarcenma.

e444.144444.11.64*~~144444.44e

No s'havia pensat, fins ara, en
presentar un producte capil-lar do/ nant-li la forma de complitnit, que
evita cl cost d'un flasca, avui car,
i que es de pr:Ictica preparació.
El cornprimit Sanincl al "ba7rhum", disoli en un xic d'airlua calenta,
produeix una loció concentradissirna, es
prepari instantaniamcnt i no esti exposat a que s'esbravi. El comprima Sanlbel al 'lay-rhurn"
te la propietat de dilatar suaument cls porus i de penetrar
ca el cuiro cabellut, que l'absorveix aviciament. Si 'I bulb
capil-lar cstä ja atrofiat i produeix no mis cabells grisos
i pel-licoles, el nodrcix amb «Mera sa y a natural i determina la sortida de cabells vigorosos i flexibles. Fa desapareixer les pel-Iicoles que son les destructores deis cabella, abrí com les pican tan desagradables i que obliguen
a geots poc urbans. Demés, higienitza i saneja 'Is cabells
massa grasosos o oliosos. El Sonlbel, empleat a temps,
evita la sorbida dc cabells gritos.

..4~44,4-.4...44.4~~~«~÷»«444.44.44444~~ARIATOCRATIC
L CTIEIVMEPYLAETOGDERAF14
SA
K
- saLn

FARMACEUTICS =„5,,te

!neta podio Ös per a persones
delicatles. E. Pdartignole, g5C1.1'
flotlers, 10

\4'. EVITAR AIX15...

Ronda

i La multar del Pa4. Avin,lii(liman:v
/ Ultffna: La Rohime, ptr

12,08112a srae ig1 ta.

de cara
&LATINA gallina. Ah-

.61e.

Programes

Monumental - Pedró
Walkyria

PESSETA

PERA

pianista compositor

En-

....ni-

84.0.44+94+6444**4444.440444

nit

Concert

Dijous, 14 de novembre, deu
tut. Recital de piano pel

44,44444444444/d4+.44.....

mo Di s TA

DIA DE MODA

ae0 a16 d'aabiblció da

quina visenta, a la Seccid Retrospectiva.

11111111i

1

I II

Domä, dimecres, dia 14, tarda,
Gran

ENTRADA UNA

;44.4+04•••••••••••••••erwe

lalinero

èxit del

Jazz-band VILA

de Parle.

Ele

hIglimic de

ftMida Uni%ersdat, 31

Pobre mainadal; Quino "tolomos o f, i prom•ra jornada de 7,eao
metres de la colossal serie traneesa, basada en la novena 3Ie re-

T A7. B. T.

LA PCIILICITAT. It

Grandiós

11 1111

i s
Pesaransisich1 Retrospectiva forma11A • per habitations entopletes tres111.-Suitipt riosa exhiba:13i do la
111(trisifl i t rraliresa.-Artlalles 1 N-tahur-os lapissos de la Casa Brial.1.iiiieurs Ja Casa FIMO. 31°h/es,
Josulnes. Mtdietera.-Sierelú Escolar.-Seccli3 d'ExhibicIoni
unes.
les Car e Illes
i Ii,

Mine/ riinipleirii

SALA WERNER

tarda I blt orn.lecelti
do los Bekteoles extraordinario,

ffiritit!

Avui, superas manifastacI0 d'Art
Mobiliarl d'habllaExhibir

Barcelona

4.4444+.4******84444444+
Palace Cine

CAMBRERA dc'eas711 a3. 5 E :en57tR• eesa
P11:131.1CITAT, B. T.

AUXILIAR
doInt ett, ea necessila.

El saló más

leatres Triomf Marina
i Cinema Nou
,vui i, •Innarl s. A la mar, Cors

PROGRAMES SELECTAti

TREN RALA CAPINI-•

PARC DE MONNUICti

pati Blau

Diana-Argentina
Excelsior
_

'na ui, doltaci a .

Prenex pastillas, II M' al »I

RESTAURANTS

i+abeemeefflemeebebei•

113411 uuleer-al, de l'Insanos
misteris
gein .5uh,

•DIVERSOS

,
Re toma maa. I, a al

Catalun)a

Irolle. Abr.

Pluedemann, •ussorgski, Oor•
Palau de la Aldaba Catalana 4•••1••••••••••••»~z
.
•
E X' POSICI O INTERNACION AL
DEL MODLE

torturats, E i . tren número 24, 7.
epismii; El llapis yermen, Senyal d'amor.

m iNi ov, A per a tut es necessita. Escrlure a 1.A PEBLICI-

' te s leudadas. II:aceita, 3 . 1. Place SUre.
Nr 11 1na1. realice.

Bach, Haydn, Mozart, Zelter,
Weber, Loewe, Wolf, Hermann,

Panine",

GRAN SALO DE MODA

des

quarta de ten.
:Partida de Jao-IION
pel Club Canadene de

"L'humor en la caneó"

dintaels, última do El
tren número 24; Madame X, Pobres nens, Charlot al balneari,
Mainadera por amIstat, Quino
Intenoris"1.

Avni. .1 'g lacis. länla 1 MI extraordinaris b seeranies. 1,a pe I I i enla ,imuca Mainadera per amistat;
Its formieits einnerlies de Krall arennii- 1.1 La 1 nfludnOiä oculta 1 Poa bra mainada!; VI 1 darrcra jornada tic El tren número 24, 1 la
ptflicula extraordinaria La Sohleme, ir l'estrella ile la pantalla
1 Min i iii Jacolont. 1 elJous, I • stri • ila de
1 3; grwtrlin e,a pvIlie• n la r rAnee.,,
denme'. u iaiii argunien t. Vidoce.

professlonals. A

Llily Bandler, pianista •

reereeeedddeededeaeaeseey
Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohèmia

PISTA DI fIEL
Aval, ea de moda,
dos quarts de sts.
Aco g ió Te, Imlinalfre
general I exhiblelons

Reoltal de (wat
RUDOLF BAIDUR

Las ettramdinarl Pa la

PETITS A jo
utt.eoit,disulna,,,,,ecsisit.ec2112

plahlata
Els srinis elässics Brahma-.
Wolf.
Dimarts,; 27 de novembre
' Tomes 'luxé,

dual' sesalons: • les (fuere
la tarda, a un qu'al de deu

de

PARC

• Recital do: Moteta, •
MELANIE IlACIERAALFOR

AVIO,

ece•4444•44#1•44•0444444+4

usures.

Cinema Princesa

"CinliküM

a la tarda, se g un deis Dila« arob Id/ programa
apropiar piir a la mamada. A la
ud. rente/miel total del programa,
e511,113111-,e. entre aireo
les, El princep Sergio, betruns la
cort n a de Jordi 01111e1 "Sergio

44444411444944.44444444.

4.4444 1 04444.».**044ilise
...a444+~~4444.6.~
ELDORADO

gla. »el*

Demb, enrasares, St-da notraiinass

U.

f.

de 15 ales. s'orareis.
Escriure a LA PUBLI-

M'erina.

le0forollt, Eaerpi.

re • LA PITLICITAT,
utecaperaf. de 19 arlYs.
AUXILIAR s'orareis. Escrture 4 LA
l'I IILIIITAT. 13. T.
A D ri rwrirr elertrIclata 'vernal.
rtr asr.alr.
s'orareis. Escrlure a
1. 1 PI BLICITAT, II. T.

Gp magataellä. tle te, 17,
VO, 30, al, 35 I 16
gua,. s'oterelien. ¡m'Ion! a LA PUBLILITA1, Ii. T.

MOSSOS

•

decorador,

!s'orareis. Es-

Ati mame a LA PERLICITAT,
s'orerele. Escrlure a LA

TAPICER PI BLICITAT, 13. T.
CAMBRER

s'orerelx. Escrito° a
I.A PUBLICITAT, B. T.

BOTIGUERA Escriure
" II 51155,
a LAs'etereil.
PUBLICITAT, B. 'T.

Venda l'untesDEpENDE NTa tibies,
a ole, e/x. ts&I

Pl.BLICITAT, B. T.
- 1143 (orines- per a
m
AlUDANT !ilitar
taleat, S'Orerela.
a LA Pi ArliATAT, II. T.
tnn per a/ repartiment. e-oteCord5.534a,6
Escriure a LA PUIII.11 1TAT, It., T.
de 38 any '
AUXILIAR Mecan''grar,
s'a Tterela. Eserture a LA.
it

crotre

VERNISSADOR,rLfZeP117131.E.IsC"If
l'"•1', B. T.

APRENENT raster,
de

14,14LICITAT. B. T.
laboratori o farmacia.
PRACTIC s'uf erelx.
Emulare a LA
11.11LICITAT, B. T.
'libres,
de 32 anys,
TEN ED0Dlic
s'ofereli. EscrtUre a LA
PL 131.1LITAT, II. T.

Ap
i i'

liltlil't

ST,

B. 3.

B. T.

evill ter forme. ‚ 'oreren Eserlure a LA
'
T3, T.
s'oferels. Eserlure a
LA PUBLICITAT,

•

de 22 m'ya. s'atareis.

CAMBRERA. Ese:loro a LA PLBLI•
11 vr. II. T.

APRENENT

reeriftcerrituiirdeariLz'opflej:

ski( IT.AT,,.B„,T..

VENDES

a LA

CUINERA

contermons, s'o-

1.A . Pf itLierfAT.

CUINER, ';'31CIT.Z.7."277.
B u GADEDA orareis. liscrlure a LA
PUBLICITAT. II. T.

Ca'

DEPENDENTu. T.rrele. Escriure a

FOTOGRAF

CAIXERA °woui',), `;:i tx11.%edrelu2 :"1.5/n

p

¡'O eren

CAIXA

r abdals, lOta d'acer, Danta.
Numera. 125, Interior,

Ea-

' 1" rnr"'x.
crluie m".
a LAsPLBLILITAr„

GRAN 1::;12:n1111.

II. principal. ue tres a bel.

MINYONA dcriare
ceY re eD".
LA PUBLICITAT,
e."er*".
A j u DAin m'alter

d 'obres

mr

e
n enceren. EscrlUre al4LA

utmir n r,

maquina NitUnc
REGISTRADORA s
Ir 399111r5e; en lian esta' I ti preu meadic. COLPA'', .11, principal, se8ona.

DIVERSES

1nBaumweluff
lifflOMO.b.

CASA RERE

cepir el
Len• •

LIrculars. Trae
'
del trances I an•
IS, Telelun 4525 A.
-Lre It ' oraslö per a carro
RAscu A. s3 gi man. de 5, 8 i 10 to-

ales. Mind

.1 iban
. 1urC1011,n

nes. Par, mal. Par /anead, numero O.
tute '" ' Ku "' " 1DEPENDENTStear
un sonresotl
delsar a seva ocupació habitual.
(lile ea 113.111 ell I . amaba de Chut/muge
Villent,

limeis. 34. risa.
DR. MASSOT
P con, orellea. (Ira
I iiorilerea eróniques. Ope/actuase venus intalics._Telét. 1778 5. P.
magatzem amb al.

TRASPASSO (frieres, prestaires

tumaris. Tratte directa. Bah: Carrer
la I. niversitat. 51, sesroit. seeona.
maga/ceo; 511111 le/efori. proper a
.elars Catalonya selmetria InstaRar
despatx •• n •01111 4 comprador o represen.
mcid (Ctomilllorables referentles. DIrtalu.
t'o: per eserit a V. Faura, Carrer Lln.
colo, 16, primer, S. O,
per a M'aldea, rollocats a
vIDRS
sis lacte. a 075 1 a 1 peSseta.
loobars, 17,

EN

5510 porta esplendldli
P, 1, ,,, ,,,
A RT al riazserter
«Mi

I alalanes, 520 ,

aparador plaea CatalunYa,
Ir a exposleld I renda 10.
SmIimnes miel bou sust. O/tia/u-vos. Apare
tat 510. .

OFERIM

DISPESES
DORMITORI

anth un peUt Ilee
drapati, se catite

a amor sol. borren, 115, tercer.

r

DEPENDENT

LLOGUERS

dr r; raanii,midewrerz

s'ofenda. Ese/en.o a LA PU.
pltrITAT. II. T.

95 allVT.

DEPENDEN» 717,r,..7=2:.ii:
93 1 97 aovo, s'oferelleR. Eacclurd 4 LA
l'UALICITAT. P. 7.

,

Pela Il d rrior, ile
MAGATzEm. por
preu, preferible
'case atine, es neremita. Escriure a LA
PI BEICITAT, numero'• 31.
. .

•

-COMPRESii;"= .
;,,,,a'
aaprev
TIMBALET ",
PUBLICiTA.T, número si,

1

FLCCIO I
CAMISERIA-CORBATERIA Gtre:RE, ut fitlfi
..4_ u()
(24-2() —PORTA". FAZ

MAGATZEMS

1 Peeeete
~tito colora absortas novetat i chumbe extra a 12450 ptas.

N74.
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GRANS

DAMIANS

GRAN EXPOSICIÓ DE MODES, VESTITS 1 CAPELLS. ULTIMS MODELS DE
PARIS :: GRAN SECCIÓ DE SASTRERIA, MIDA I CONFECCIÓ REBUDES

9

Si

LAS DARRERAS NOVETATS

Pera que el públic pugui convencer-se de la intensa campanya en reducció de preus que aquesta
casa ha empres, en consignem a continuació
alguns de presos a l'atzar.

i

6

itIlY0

g•

ntilrevornikescle

cliteree

(tocad al Passeig deBrida)

111-11-11[S

1.1.5 11.i3
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11

1

Z5van 'otea k 5 drozePkt
tra,4 a nra. patanes.,

Ill

i.•1

pera

senyora 1
Il

LLANES

del Dr. Ola», Rambla Pla
nado. 6 • 11.er (entra Hospital I raid
Pala. — Veden. Izadolicela, Eruta,
Mieditis Irse:menta per al cuan.
anal ripld di lea atalantes Secretes:
Illatrlu pell . tutela velad& leonina: do u .18 I de l as, «ene.
mire per a erapiew 5 tema

1..1

SEDES
CA M USS ES

VELLUTS

411111111111311154

ASTRA CANS
esmeradfssim, des de ..... 95
Ptes.
Gabany ploma creuat "gran
chic"
120
Blästics simil-Guyot
2'25
Liga-carnes senyor
( '25
Guardapols senyor dril sarga, des de
12
Edredons ras replens de mi :
raguano, classe superior,
sense meseta, grans, a ... 43 i 50
Impermeables negres • xarol des
de
53
Impermeables estam, dea de
70
Capetes impermeables ...
13'50
Capells senyora, felpa, darrer
model, des de
23
Barrets senyor, feltre, des de 10'30
Borceguins senyor, oscäria, tot
•
cota a mä .
16
Borceguí senyor camussa, sola goma, forma anglesa 15
Borceguí senyor, dbngoda negra, cosit a mà
10
Sabata senyor, forma novetat,
oscäria, cosit a mä ..... . 19
Sabotea senyora metis 1" negreS, cosides a mà, a
Paraigües puny gran novetat,
•
des de
......
10
•
Renardina negra
53
•
Renard legitim
70
Coll pell Colònia
3
Capellina, exarpes, etc., etc.

25 Pta.
Trousseau antilop, des de
6
Bosses p. a Sra. i nena, des de
Sacs cartera per a senyora
•
6
nena, des de
Despertadora, b o ata classe,
6'50
des de
Rellotge senyor argentat, dues
15
tapes, des de
Reldotge pulsera forma qua19
drada per a Sra., des de
Agulles. capells, models de Pa350 i 5
rís, a
Braçalets obrats i gravats des
•
5
de
375
Gerros Aigua Lion d'Or 2 litres
195
Cierres Aigua Lion d'Or 1 litre
Jora aigua nit, decorats al foc 375
Copes Xampany, 10' 45 pessetes dotzena
Ptes.
Copes Bola i París. i, dotzena 9
8
Copes Bola i París jerez dzena.
7
Copes Bola i Paris licor dzena.
6'60
Copes Cumi licor
935
......
Vas de cul fort. aigua
695
Vas de cut fort. vi
Naixelles de 73 peces decorades
Pies. dotzena
150
des de
Tasses cafè, des de 1150 Píes. dotzena
14
Ptes. dotzena
Tasses tè, des de
Tasses desdejuni, des
Pies. dotzena
de
"
Yestits a mida, llaneta. estam
o melló, forreria 1.» , tall

PIANOS

FOLRES
FLASSADES

i.i
i.

Aquesta is Púnica casa que no admet competencia

1:» MI 1E T.7 F' I "Er

ij

d
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DE CORVES CREUADES

AMB MARC Di FERRO
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Sublim marca

R.MARISTANY
1810
AL COMPTAT

Casa fundada el

¿QUE ES LO QUE NECESITAN
los DEBILITADOS, los FATIGADOS

PLASSOS LLOGUER

aquellos que tienen débiles los PULMONES y los
BRONQUIOS?

18,PlaoCata!unto.18

Un ANTISÉPTICO y un RECONSTITUYENTE
Para oasos tales, nada corno la

SOLUCION PAUTAUBERGE
que en forma apropiada, reúne el antiséptico y el reconstituyente mi,
poderosos, la Creosota y el Clorlddroloalato de Cal.
Constituye el remedio soberano contra los C ATARROS. las
IIIRONQUITIS crónicas, la guaipe, el RaQuiTIBRo
y la
illORÓFULA. Aumenta el apetito y las fuerzas, agota
las secreciones y previene la
.ase T O.O U L
.
.13_ .
11 S,
är
Itea. so

E

cent de descompte en In secció de Gèneres de Poni

NNINGU

víes

MES BARAT!!

R. 80A O rA's Diatermia.
urinàries, pell, Ralos X,
Rambla de Catalu-

nya, 31, Lar, 2... De 2 a 5 i de 7 a 8.—CIMIca: Sant Pau,
número 41. De 7 a 10 de la nit.

LA HERNIA

CuradadipERFEcr
per 50 ptes.

Alpe« ~orle prae•
ntilJançant 1 11011
einbenat 11111 n 1 Ida
aparen eliatle en.
mines, que e'euinlotlia al os ron) rin guant. no es reasent den'
derertea deis 'datem s trani.nos. supera/a-Do en quanta), comodita{ I m'ola resultan'
de contenció 1 cameló radical
de l'hernia treneadurai. Z.000 peuetes es reiralen • t'Id de•
ninstrt el ma an. No compren cap altra mena d'ernbenat nt
braguer ente abano leure 1 :majar anliest Ineravellós apare)). ~ala .
da
9411 de 3 • 7. Cesa PALAY, C
Ampl., 14 (tocan) a l'eoglesia do la alerce).

i
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g

NONELL GERMANS 1
OANV1 : VALOR!,: CUPONS
Rambla del Centre, 10

• IIRSERRIIIIIIRRIIR I

1+0001140114.44+001444.00006)4440444444+60404.00000.00004.0000000000010.00414.000061
D

1

La Mutual Agrícola i
de Propietaris S. A.
per a
LUTRA0010 DE MINES
Es roben avisos
CENTRAL
Passeig de Sant Joan, número 30, primer. Teléfon 1378 8.1'.
SUCURSALS
Passelg
Sant Joan número
96, principal Telefon 2037 G.
Coello, número 109. Telèfon
número 2025 G.
Franceso
número 56
(Grecia),
Carretera de Sana, número
135 (Sana), P im r Pis.

.

re

•

•

•

•

I

Correr ANSELM CLAVE, 9 (Final da 113 Ramalai)

•

II I II II II

11

ISIS

B

Comen,

A

Idiomes.

Labors,

Dan

c
E

LIN

L
O
N

Carrer de Valèncla
núm. 245 (entre Pa,
beig de Gràcia i Ram
bla de Catalunya,.
Telef. 1845 G.

lee folio del [311 1 1-111491i i
I

•

OBRES Fu 7111all/La

•

Unica casa per •
Calcat bo 1 barat. Tapineria.
SueLrsal. 13

11111111111
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LL u ls- TFRAASTD R: u nVo E
aLcl. VE 19

R

ANAL

General,

aNUNCle, 30731.11, FadAnze

VENDES AL DETALL.
(Abano ~fu Dormitori Sant FranoeS0).

A
U

Ferre. -P111;1113 DEtIll[ii

Ptes. parell

LABORATORI '

ESPECIAL PER

II

Vous de luxe a preus baratieslms. Espardenyes amb so- •
la de goma, des de neo !mamitas Porell.

I

A

A

111

3

hIgienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcal!, tall anglés, doble plantilla de culto

• 14 '" 15'"

•

Classes

personals
modernes:
Cultura

R

II 1

:CALCAT :
•

U

to—

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA
ESPABTERIA, 6-VIDR1ERIA.
Teléfon 1378 A.

Per a
Senyores i
senyoretes:

•

GRAN EXISTECIA EN LLANTIES PER A CEMENTIRIS
EN LA SECCIÓ DE MOBLES, DESCOMPTES DE 30, 20 110 PER CENT

Den per

tedstrieett.

Non Vio Irinfig

dels gèneres de novetats

iÍÍ1

Dtcotoig

NA,USACciYOACaA .1.1.11(0/WINA

LIQUIDA-CIÓ PERMANENT

d

1•. 1
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BONAVISTA, 4 i

e.
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EXPOSICIO D'ARTICLES PER A TARDOR 1 HIVERN

.

LSPEC IALITAT

Mitions tóf llana en Classe forta

;?4

fyilIGER

Itl rkt)144

MIDA.

MODE8'1NSD'
1M111111nn

1 111111fil "
1

IZA SI
SE

INAUGÚRACIO DE LA TEMPORADA
Itzhibici6
darreres
Secció especial de transformació e-e Pella
CCIO
ECONOMICA
tate ea ele salen. !olerlo,'
Gran tumor. ,
per a adornament
t
taquean. d'Intima creacid
Abrica,
laili

i

C11111110,

15

11111111111111111111•13111.1K

4111111.11ffle

novio_

continua de les

le

tu

88

Echarpe' 1 Rerearde de toles chusca i preus.

CORTS CATALANES, 624

Mantes per cotxe

ab la sobe jg
•

is S'adoben i

tinten tota mena de pella se

PREUS ECONOMICS
;vil

lapardi, dami

