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Li INQUIETANT

PASS! DELS ESCORCOLLS
Aquests dies s'estenen per Catalunya els escorcolls poliarmes. N'hi ha a la Catalunya vella i a la Catalunya nova, a les
:enterques occidentals i a les «martilles ortentale, al pla i a la
muntanya. Seinbla talment que es tracti d'un fenelmen sismic.
Les autoritats que els ordenen i els agants que eh; practiquen
treuen, sens clubte, que compleixen un deure. Pede la simunes
reitat d'aquests escorcolls indica que, en part almenys, són
deguts a les delacions de les aniMetes que aprofiten les actuals
circumstàncies per petites venjances, per molèsties als qui volee, mal.
L'extensió dels escorcolls els dóna el caràcter d'una passa.
Pi- la culpa dels denunciants, generalment anònims, els escorcolls epidémics representen ensems una molèstia per als catalans escorcollats en Ilurs domicilis i en llurs robes, i per a les
autoritats i els encarregate de l'operació enutjosa. El resultat
negatiU que els escorcolls han tingut haurà fet veure a les
autoritats que les denúncies deis ocults policies honoraris són
absolutament arbitràries. I volem creure que, seguint l'exemple
del governador civil i militar de Lleycia, s'exigirà responsabilitat als que delatin falsament, entretenint-se en un :loe tan roí
com inútil.
Es que els delators ereuen de veritat que en el.s calaixos o
en les butxaques dels catalans hi ha ailO que anomenem "el cos
del delicte"? Es que tener/ dele sentiments catalans una noció
tan vulgar, que es pensen que han de traduir-se en amagatalls
d'armes o en paquets de manifestos . subversius?
Estem segurs que per aquest camí els caçadors de delictes
se'n tornaran a casa amb el serró ben buit. Hauran fet perdre el
temps a alguns policies subalterns, cense profit per a ningú i
també sense dany per a ningú, a despit de les intencions que els
guien. Encara que no coneixem gaire la distribució de l'horari
policíac i la feina habitual dels cossos de Seguretat i Vigilància, ens decantem a creure que no deuen tenir gaires hores sobreres i eme l'obligar-los amb delacions a perdre el temps en
escorcolls sobrers, és una doble mala acció.
En Mig d'aquesta passa amoïnosa portada per les delecions, es produeixer. els inevitables incidants. Un dels que més
han cridat l'atenció, és el de l'escorcoll del popular dramaturg
català N'Ignasi Iglesias, en arribar a la ciutat de Figueres, on
va ésser detingut per la policia, interrogat Pargament i escorcollat butxaca per butxaca. El nostre autor no duia damunt eltres papers sinó els de la seva obra per a nens "La baldufa
d'or'? , que des d'ara juraríem que no té res delictuós.
Un altre incident d'aquesta mena ha estat també relatat
pel nostre diari. I és la troballa, en el despatx dEl nostre amic
En Miguel Roger i Crosa, de- Palamós, d'un exemplar del llibre
Tirant lo Blanc". el titol del qual va ésser interpretat per l'inspector de policía que dirigia l'operació en el sentit que era un
manual de tir. Oh. el nom famós de l'es.trgnn_eraffle ; T.4414s,
l'heirei ¿Wat p -erhäfi'oreartdrelf acli'arit tan admirada per

LA "KHARIFICACIO" IrALE1VIANYA

Cervantes!

Els delators s'enganyen ells mateixos. No hi ha a Catalunya cap conspiració tenebrosa, ni cap maniobra clandestina. No
hi ha exercicis de tir al blanc. Hi ha, això si, l'indestructible
sentiment de catalanitat. Som catalans. Es que això és subversiu, per a les animetes que delaten? En aquest cas, també
io511 inútiis Ilurs denúncies. El szntiment català no el portem en
cap butxaca, no el tenim en cap ealtix. Es dins de Fänima; a
Fanima no hi arriben les denúncies ni els escorcolls.
1.111~11

DEL

PARLAMENT DEL SANT PARE AL
REI Ai FÜNS XIII

Els diaris italians arribats ahir insereixen integre el parlament de resposta del Sant l'are al rei Anfós.
Per tal com aquesta versió re/flecleix ande tota fidelitat el
pensament pontifici. creiem que els nostres llegidors ens agrairan que en reproduim el següent paràgraf, traduit literalment,
relatiu als prtes que acaba d*adrecar-li el monarca:

"HE DE DIR-VOS ENCARA, AUGUST I DILECTISSIM FILL, AMB QUANTA DE CORDIALITAT I
\ MB QUANT D'ARDOR DESITGEM DE VEUREUS POSSIBLEMENT ACONTENTAT — COSA EXTREMAIMMENT DIFICIL ACI A LA TERRA—DE
OTS ELS VOSTRES DESIGS I DE PODER NOS
‘TEIX A AQUEST FI, PORTAR EN CONTRIBU( f0 LA NOSTRA COOPERACIO: AIXI MATEIX
PEGRACIAREM A DEU, COM A FAVOR ESPE( IALISSIM, D'ALGUNA OCASIO QUE VULGUI
(,FERIR, AMB LA POSSIBILITAT DE SECUNDARLA. I DIR-VOS... PERO NO CAL DIR MES!'

" •n••n••n1•1

l'un de dietari
DIYAG.430 ENTRE LA
BOIRA
No era pa: lletja. Barcelona, ahir
ia parda, tota diluida dins una vablanquinosa. .El meu amic Soler
Sojo, que te l'opini6 que ma
sense boira no pot ésser mai una
uat perfecta, devia tobar-se a plcr.
.L., tot i no participar massa (raquesopini4 rad:calissima, vaig passar
moments exquisits.
De vell antuvi cm va semblar que
teminava per una ciutat diferent Ce
nnstra. Els edificis , àdhuc vis d'ar
-'entciramésvolenta.mju
suavitat de línies que feia enternir.
Els llums apareixien voltats d'un hal
Els sorolls no se si
Laven realment a esmortuir-se. però
en hom almenys en tenia la
I.a gent caminara Ornb pas segur.
amb posat pensatiu. Datirieu cregut
que cadascú anava absort en les priipies idees, i. naturalment. Marica suposat que cariasen in ten:a. d'ifess.
En esfumar-se els trets superficials
deis hosnee i de les coses, no sé quilla

etranya prriunditat adquiria el paisatge urbä dc Barcelona. No semblava
pes possible de pi-emite-In la vida coto
un negoci frivol. El "no ve d'un pant",
el "ja pot anar", el "tots són uns",
el "malagnanyat el temps que s'Id
perd". el "merare no ens toquin les
veces" i les altres fórmules del inaierialistne barrocr no semblaven compatibles amb aquella atmosfera plena
de suggestions d'infinit. En la Barrelona que vaig entres-cure aliir a les
cinc de la tarda, has eis problemes
havien esCevin g ut sobtadament greus.
lii havia passions, veritables passions,
com en Un noble cèltic, eslau o genErn dirett, segurament, que si el pros
de la passió ha d'ésser la injecció
(l'unes sangs talment remotes, val mes
no apassionar-se.
Di ha molt a er. estimats amics,
l,a qüestió de les sanies. o sia la dc
les races. és extraordinàriament complexa, no pot ésser tractada a correcuita per un borne poc documental..
La sota cosa que sense entrar-hi podo/ assegurar. es que la ha un mínimum de passió sense el qual els pobles no poden subsistir.

Carlea goldeylla

Davant del "menaljer cop d'estat general
iDed

nostre einvidat especial

tre Bei-litt i Munir: siguin tivants, la /Tallen pot portar, en
mi moment donat. rirm estat de
ceses en que Mumie t Beni, es
conmplementin. 4 . .
;Et "niceagrie" do !1.1 silnactú,
l'or:mnitZador ',- dr.1 • gran crip
d'Estnt -CeareInnari, mes Von

es avui. Vista on els seus
nhits estrietes, aquesta posició
Os la que Sorgeix de l'upo:S/ció
enire el parta nacional-socialista de Hitler i Ludendorff i el
"Bund Bayern und Reta". ../rgro/de/u/id politiea del partit,
populista havers, el qual
avui al seu davant el dietailor
Volt Mine. Entre aquestes dues
force, lii ha, abans que tol,

una liuda teórica en toril de
la bis: dude nionarquica. No es

Klmar. I seria' dificil no conmiedir,que Viatt.Xime. I roballa, en
aóeseat Seall.4 .j ami) una gran
frithqn.A.sim.-1 11911.im. despis e s alels
successos de hr eerveseria, convoeava la prerusa al semi de:—
palx de la Presidencia del Censen a atunie;
—Senyors '— deja el dietador—. ja coneixeu el resuliat
deis suceessos d'abir. Hitler u
Ludenderff han estat erapresoteas. Ludendorff ha estat allil El govern
lacto 1. sola parimua.
ha y eres no ha pues de just fi1w runa/sir/e mesures. La milteixa holla fe de pa 1 eiot es que
Idatend.eff i Hitler tenen. els
imperint de menee la situaeid
a/111) aquella alilahla rentista
emano/ la qual &, impossible
treinular eme profil. El cop
d'Estal no es ' envara madur i
fer - lo ara seria una follia. Slia
de viere amb el rellolge a latead pels seas
ra. Les co ses \lran

..

re sois te l pafs derDeSionegnitr,
re a l'hora d'Europa. Alema-•
tuya no troba l a . förmula justa
Oc convivencia. ,.1Iemanya es
no sets el 'país del Desconegut,
sine es país (Jets centrasteis.
a res- segur. Ira
hi hanti
senipre un element quo no es
generan. una porta' que no tanca. estirabol a punt de saltar. Ne pot pas. ésser d'altra
manera. si el motor individual

•letitt alemany es l'ansia
i coll
la gola freria. ,
Aquesta tossaderia trAletnanya de no volee eshorear tills
eienwras del seu passal,. posa
davant d'aquest pais un esdedese.idr d'inseguretat i
vn
canti que te Alegracies.
millt Yie Per recobrar la confianea del imite.
ts,h.ret 01 per re-

Mear in cotifianea d'Anglateeea. es la politice demneratica,
la eh/redel. mrintelreions, la ere-lila de les naus. .1c1 paseat igremitidas. A Analateera hi ha
galdeS. Hitl e r i Ludendorff sdn,
cada regada un , corrent mes
abans que 101, pangermanisles
fort a favor d'Alernanya. pecó,
i del que fan un problema preatines!, enrrent. fluentes ¡teclavi és de la prussficació dels
sacioris eran los aCtuale de Von
inModes de treball I,a
Elmar neeessitar-a per estronqüestió monàrquica es, per it
Car-se? atice es et que (runa
aqueala fracció. reaccionäria,
manera irremeiable no arriba
un problema que es seso/Idea
a poder VPIIVO aquest país. Delautomatieninent de seguida que passos zomptats.
I despres d'una pausa que xem estar les mesures de tot
PI ardite alentany rel robi la seva personalital. En canvi. _Von foil aprofitaria pels periedist es medre que el Tractat de VersaMiar, mistat que la cundid( siP PI* passit r - se la ara pels olls i
tles posa a miles deis ;Wats
conveneer's quo no y erren vi- en el cas que a Alemanya matnnequaln'uti c a PPr a la prwItiesions:
cló de la tornada de la unturaplanti una dictadura anti-de.
--El vos/ d'Estat que ternera
idat racial. es la restaurad()
meeridiea o es restaurin
la
sera
Alemanya al sentit de
deis capitols de l'alaranao
dinasties caigudes. Ja tino dit
personaiitat.
s'esta
preparant.
Gol ha. Volt Miar, és, abans (pm
que Si es presenten aquestes
Es prepara aquí, a Mume. Je oportunitats, veurent les fant e t teettunista, monarquir .....m.
estie
en
reacia
amb
les
perpel
trionnf
d'afareA ereintents franeepur. f treba llar
.19.g.ijp_fera d'A
questes idees, és el que se'n sones..
cant tla.. Siareallea --a.
eressüde
'!.
-,tiktiernt
ei
'
rfilleYPITMY
.•.
».
..+'ittieretivee+e
nu.
la
ter
der Linden. Deixem estar al.g
. m iti a(piest gean , fet histärir.
t'ya.
Fixem-nos només aquell
El resultat del cop il'Estat
Pile donar la seguretat que
punt n'oportur.itat que necesita estat fatal per als elements a'quests treballs boom una marsiten les coses per ésser via,
contraris a la "kharificarbr. iza optimista. Quan arribi l'ho- bles. Són oportunes •les decirEs dificil' que Hitler i Ludenra el (top eselatara i no hi timbraviolis de Ven hilar? Sön inre nin g e pron foil per opusar- telligents? Serveixen un fi indorff del ridieúl de la
cerveserm. La ron seqiiiniela
s'Iii. Tntes les mesures estan
tel•ligent? Diguem - ho elan
(regle-si fet ha estat posar se- preses. Call deseemptar les pre- veixeul per a la revenja?
No. Serveixen per a tot el
be. , unes bases mes ciares les eipilarions i els descuits. Cal
arees
n donar temps al temps. con ciri. Serveixen per entrara• clacions de 3Itinic 1 le Itertin.
a
Aquestes
deelaracions
.jue
Pniesia marea mee, tentament
tir la posició de Frenen. I aquesque mutile cap a l'enderroca- forea d'eseer ciares i franquee
la es, al mert entendre, la Iratots
mont dr les idees republicanes,
senil-de» de broma. donen et to gédia dele gerinanöfils
la
situad/e
i
d'Alfa/mper?) és constata l'afebilime»t
de
ili SI
ells ternes. tragialia sorgeix
de la forma de gorern actual.
i/va. Sense Ols a la Ilengua de la uniformitat constant d'aCada dia Is més clara la pre- ni eireumlnquis. Von hilar es questa constatatitti que ens perponderancia de les dret rs. El
pesa al davant. de la reacci4
metem d'esposar de la manera
prirnrr gahinet Stre~111/11 ‘ n ra organitzada. Hitler i Liude tu
mes vulgar que coneixotn: els
són exclosus perquit destorbeti.
fet sobro nina a mplissima baaleinanys fan /p on mes els geSón ' elements d'improvisació
se parlamentaria dMs partits
gants dol que sembla. I no volt
central.. El tercer gabinet sor-- rompronvidlor s . El seu patrio- pas retreure la qüestime del Rin,
geix d'una base petitissima
tisme massa eridaner no treu
pum', vista (le Mumie estant , és
si Nill, As del erMelit ile l'extre-. cap ares. Això '5 una cosa seuna qiiestiö quo fa plorar. Nomesa—ve
a
ilir
\',.n
'Calle—,
ma (treta. T.a característica del
mes dire qUP encara que Erangabinel anetitamt, Ii la del partit El “menagee" d'aqiieSta emea no vulgni anexionar-se el
industrial. el qual ha fet seva,
presa, sec ja.
Rin. encara que el separatismo
un
pas
a
posar
les
ferresisten
davanl del problema de
No
rhe,na. no trimufes, Munic es
comentar' a nquestes declara- cuidaria (le trobar una manera
mes de govrrn. la frase riel
cielos. san lamentables. No es de separar Ithen)nia d'Atentacanceller: "mtmarquies per trapoden pas qua! i f trae d'en un nra.
dieid. repubileatis per conveniencia' . Es per aiXÓ que en- nutriere. A Alemanya Iii ha com
Josep Pla
cara que avui les relacions ert- una mena (l'impotencia per viuemmiseesmiwa.
pot dir quo Hitler i Luditnitiirff

pesin al (lavan: del ser programa la restaurar-rime general
de les dinasties aternanyes

La Política
ELS PATRIOTIES DE LA
LOETA.
BARCE
N
•
Reprochan& tertualment de "La VallOlärdia" la següent comunicacid dirigida al Dr. Mar/juez per un quants
mestre de la Barceloucta:
.re. s ciior: I. os directores de
"Emo
escutios privadas de la Barcolonca,
que tienen el or!nella y /a honra de llamarse cspanoles, (111C dan sus clases en
el idioma nacional como sign o de cutEitern y di' ‘17111 ,1' a nuestra gloriosa Ei,
paria. que aborrecen y condenan la propaganda contra -a unidad de la nacida
y que no etonedum. ni comprenden. eamo ha sido tolerada. tienen el altis;ma
honor de felicitar a V. E. por su me-•
recida elevación al rec t orado de la
biniversidad de Barcelona, a felicitan,
n al gobi.-rata de S. ,t!. que ha
tambi‘ ,.
tenido el aeierto de (lesionar, par.? n licho cargo, a un espaiiol esclarecido y
a un sahia que ha darlo días ele ola, ja
a la ciencia ine'elira de nenestra
No han ele • arredrar a V. F. los n'apea se upados y de encruciiada del separatism arorra'ado. Sus defensares
PO han tenido cl valor de dar el perbo
defe2diend o //1/ ideal. pordue soben que
el suyo es abominable u' diano de e.rerraei r; » y de severo castigo.
Esta agrupacieM de profesores patriotas. ruega a V. E. (riega a bien
aceptar la e.rpresi,in de si: MAS (Min.,
drad , resPeto 1, entusiasta felicitar-h.,»
que el goq
por la merecida d isnci(ot
bierno fe lia otorgado.

de 1023
Barcelona. SI de
—Colegia de San Fernando. — Coleo Acag i a de Santo — Co. ce j
demia Espaiio ta. — Colegio de la Purísima Concepc i ón. — Colegia de doäa
Maydahlta Barher. — liermanos de la
Doctrina Cristiana."
CONFEREVCIA PALAHOS
Den p l. diumenge. a dos grearts
den de la nit, d'Itera una confolmeia
al &lar,- Republica redenil Pala_
an; .: En loso l'aria Pon Sabater:
•-.1.
"-"•-•

e -eseestsges-s-77.'",-.masere-vr e /- 0 "P'171.1"ei'''•!'-: •
te.c.r.aer7tVi4t e: elt7Tt`i-es(e+ull
'

•

PERIFERIA GERMUNICA
.

Despees del cop d'Esta!, ele
la eerveserta, que explieitrem
ante Itt situarid de les t'orees
reaccionàries de Baviera i de
tot Alentanya, s'ha clarifieat
consider g htenierit i tot fa preveure que en il fultir pròxim,
la posició d'acuestes torees
quedará, aproximadament etttn

•

-

•

,...-ao-s/assee-r-s/eir.'. 1&.• fte• !te, "•n•-,
Kritele-tretf.
IX.SPECCIO A FIGUERES
El capir,} setesuo, Esead
ve Praelicant una insPeeció. per ordre
go,,erooliva . a l'A jtmlanh ytt de En/iteres.
(la estat empresarial rl sentar Eamrä, cap de a gurirdia municipal de la
ciutat.
REGISTRES
Ola! i a ‚00/(5.
A Girana,
de
Catoltorya
?han marnitres indrets
ticat nombro s os registres domicilia:1i
Ala (farrera de les esmentades
tate se Silo prarlicat, taatitj, a la ha-,
mane del saniagari "14(Samarca7.,

EllIti

IMPREUIONS
1()
MA-1-7
Si arribeu a Malie cii temp s.
lardor. a1, - de/4)1'h d'una nit
branclar-voe pels camine ondu'anís de la mar, sense haveh
estat gosats d'eixir del cambrot
fins al moment d'afracar,, rebreu una impressid falla i
priment de la ciutat i de 11nel/t . Una masca, grisenca 1 humida, de poblad& elevada sobre el port, damunt mIo pe,nyals
negrosos, es presenta sentadament davant deis vostres ulls.
lins enormes casalots amb cúpules i araban-tenis barrees,
amb aire mig de caserna mtg
de tonvent, en sorgeixen.
pressió es desagradable.

No us ()Pisen, pera, convAneeiì
per: aquesta impressid primice •
ea . ni US yfflgueu fer un
prejudiei, ni n'ion menys tun judict sobre la vila que amin a
prtjar. Si volitu tenir tun prejndiei de Stehe. nasent d'aquests
rnoments de l'arribada mantee
esperen que amarrin ei vaixell
i que lis .posin la palane.a des liturndnra, osenIten me g aviat
el clar trillleig de earnpanes
que en devana esmenten algtins :Idees eltr ; ndere arnb videos enquadrats a la usanea
nnelesa, i esenartIeu el fons del
port. eles per unes comes es.quitxarlos do blanditos tímidos.

Quan alonnes llores mes fatal,
cap a migala, ben reposats, empertiguen el voStre primer nao.(i Pliirtglea,er‘dnib"leem°eninntrar"c7iiireV
1 es les prindeirs ene allis us
°feria, i la blancor dr les cases,
que vis recordara la de les p ostres viles mnrIneres, us (tire
en e la sevn externa arionr
sinme una venjanert
da no
la inarperqué la cintat Ii ha girar el rostro.
Mahre, rom nitres poblariong
maritimes, vin d'escalera a la
mar. Seria meravellös un passeig damunt riel porte -al niveli
de la fintar. Pere hi
ment una urbanitzariö. la Placas
de la Miranda. de; d'en es pueril
enteren/ p iar l'exquisidesa de la
badia. Hl ha alguns alters mutis

'aoja i de la revolta, semblavft
que s'havien aplegat en .aquell
eles i que s'hi //ave. Illurai,
sense eontenció -ni resignacie, a
14 vastitud infinita de llar rnaL
Sespirs.lamente, sanglots, cena
udols, anee, esgarips , es barre-e
jamen tumultuosament. De sol)ó
te el martiri semblava cessar t
les veus doloroses callaven. Sole
un plany prolonget i baiv, o cona:
un panteix despees del sofrimen t . sorgia encara. Però re.
paivagament durava poc. El su-,
plici aliara fo t d'una les verle
per un instan, eeniorlebles, i la
erideria reeernete:ava. Semb .4;
va qumi hom aS3ißliNka una e
ei
na de ce/tu/pela
enm p renia cona era justa l'as-.
sera:retó deis nmais esperits,
les animes en pena i de les brin,
y es despontinatleo a cava)) de
le escombres, amb la furiosa
einbranzida del vent.
Aquestes horco tempesteja-.
deo, pron freqiients. durant 4
ternes tartinral i hiveraene,
trastan en-di la calma craltrei
Iteres inahoneaes i amb la idea
(artesa que tl9 l'essència de 14
vita. La mallempseda ha paseral. El corroo que dies ha -no
havia arribat ele Barcelona ni,
de Palma arriba a la fi. El crit
habitual i nasal dels venedor g •
diaris anunciant
de "La Vos de Menorca" i de -----""sei
"El rica Público" s'aliaren amh 'l'anunei do l'arribada d'e 1-1 II
ç" 1 "La Van g uardia", de BarMera. El dia tehisLa gent
cantina a pot' a pece, deleelant,
se ea la enriela del' sol. Al vesper'. al Carrer Nou i a la Ra y arl passeig mintidift- dele
boas mahnnesos es reprès. Ele
leal
perdirons i les p.ersiane
.•
finestres sdin Molla; :, a travee.
rlr 103 «melindre blanques,llam , • g.;
breguen une interiorsendrcpis iBuminate d'una elaroe
MI;
verda: 'al osa
mica acomodada ene .1a casa
a}
d'ala/in
y
sigui , alhirareu l'a
retrat dels segles XVIII o XIX,
Forran Soldevila

vista por on afincar-si-1i, tal
v e g ada m6s brin nrientat° emn
la recortada al reistat .10 l'esglAsia ele Sant Perderse, o mils
ncabarnents d'al guns rarrers
les
la minúscula part vella ,
emanneions infectes que ovhaeen
a
renunciar
lon g ens ebli g
una ennrem p lacid prolongada

de tanta beufat eme s'ofereix
ale vestres ulls.
En PIS miles enealmats i assolrleits. l'aietin del por t . sunit
immeb11, sembla itu safir mini1 presenat en la haga d'or que
san les comes que el ciecum-•
den. tut eel blau s'hi refleeteixel ere mes blau que mai bagi
vist' La seva intensitat no arriba a esdrvenir excessivament

L'ESCUT
Ande la condicid mr. • fossin retirad.:
els retrats de ntossi'n Verdagner. d'En
Camb,; i d'En Marogall. s'ha autoritr.at reobertura de 'entiba L'Escut
E.mpori t a, de La Bistec!.
EXPOSICIO DE LA
'• DEFENSA SOCIAL.
El Centre de Defensa Social de Bar
cclona ha lliurat un doeument al general Lossada Persph; el remcti al cap d..•1
Directori.
Din que els seus homcs han pogut
s i
Dipu lacion
actuar en els
‚um/qual
pus en Cl 111dieitdel despotismc i ..lo paranys de les aligar:je:les dominants.i que aixeca la seva
e ,,, :: contra. (oh; mena de eaciquista..s
(que no ,1$ cl auneis- que elictaslures)—
uf eacix entre par. m t st.
his 'organitzi l'Esta( esl)entun
a (P
ipanyo! d acord and, l'Encíclica "In
Lled XIIL
mortal.'
Vol gro s'impedri.ri el rebrotament
do . sa f ra ai universal que Ini pels
funcionament pot
principis
sub s istir, "ui un u: falsificado coma
inginsument.
a
abora"—afelei.r,
has t
Aspira a mi. , "SJ soluciani amb la
snPressid de les infitits pro n . incinss ¡ la
concessid de les prudeuts, raonables i
honestes Ilibertatr reilionals, la molerla agitaei,; nacionalista. els
c,.reess e s i c.rageracions de la qual cal
delatar avai i sabretot deuhi"; i e.rchufla: "Per als bons eatalans, que ens
Prellen: i rolen, nacer tinauts per bous
espanyols, ain) un ha (S ita Mäi difi
probtema!..."
cultat
Píreefori eis
Oferei.t. modestament
seas homes i la sera obra.

n• :enat serva ~pro un punt de
tendresa. I en les nits te una
orts
rzril loa
Tddiapifinan ir,t a it.fit agn n ts) anr °Tau; la

ni opacitats ans lii afegeix, .encara. una deleesa infinita, com
si una alba lii fraspie l s tenue/nene Si rn una d'annestosints:
rontem p lon do. do Sant Eran( ose. reivida de la Puma cabro
el port. rrurett cona envia
am p la nunda deireent sobre b‘s
abdico fosnues. entrant pm- la
punta de Cala Mesuilida i anant

nennhortne en huir ifesnIneidi
les eareas s es deis rells navilis
aba mine a 1 s •
. , Annesta eontemplarel us se_
rh fáril i arr endable PIS diPS i
nil:s en( almnts. 1/ M'A quan
rl vent os dosferma .tobre
ramine . / vent eixelrbeat ene

obliga a ereixer el. hl/anearas
Mes arbres en un sol sentit)
tole els mm19 de vista sebe., el

por t rus esdevindran i111100P9Sibles. Carrers i places sAn escembral s per la ventile'. N. es
T'as rnassa exeopcional que alscun dels habitants que s'arrisdesafiar la seva fúria.
quen

Cada dio han anat essent menysnotnhresos, ert el femeni dels adjectius,
les vacillacions entre una forma identica a la masculina (prude n t, felin) i
una forma provcida dc la derivencia a
(prudenta, fajo). En :a immensa majara dels casos. la forma idéntica a
la masculina és la correcta, i ella ha
acabat per adoptar-se amb exclusió de
la forma en a. Arta ja gairebé ningú
no usa les formes mi/42a, felina. etc.,
tan en Yoga vint ares endarrera. No.
ha estat sinó en alguns adjectius que
decía, al contrari, preferir-se la forma
en a, com, per exemples, rouni,
conird.
Recentment sembla estendre's Ial de
violent com a forma femenina i, com
a conseqüneia, l'adverbi riolentment en 11,c de tinlentament.
lent es un adjectiu de diles terminacions. crin km. frandulent, ninfea
etcétera. i con, els neun corresponents
(rio/enlo.
espanyr1 i
Essent la gran majnria deis adjectius
en ent adjectius d'una terminació. no 15
estrane que s'esdevineui de fer pascar
un adjectiu cem violent de la cateennia de lent (fenteni lenta) a la de freaiient (iemrni Feria nn hi
ba res que justifiqui de conegrar
aquest cansi de eategeria Precisament
cuan la Ilenatia ha passat un adjectio
d'una categ ,ria a l'a l tra, lun estat sempre de la re gona (frraiirot) a la primera (lent. lental. Ei, srn exernrdes:
dolent, ealent, dok, fort. tris t . ceo?.
Reeordem. denen. aixi: no cal, en el
femeni dir rioi'en r Yner re, u paraides

7 . 17,•11i.f) Smi7401C1,1 (h7rallieS
;id, 7,-in.
lentes\ ni cal dir

lentament.

tul siuiuui tended:Si-In jsinlia -es
comidan a entlahne.ar rinda ei

%ame es el paroxisme.
L'eminente de 'la ventada, en
sotrb t ant s. nbliennt-vos

•

Converses tilo-'
lógiqu es

P. robra

SITUACIÖ EUROPk

una veritatcle Buda ens a ros.

' arriba a fer ferrita!. II quil( dirom
de itt sevn erittadissa ingert?
11nmer n'hauria en que es una
eridadissa per dir - la un null,

Arran -de les lenlamles xinla amb
un feenesf inacabable. vibra al
• Ilars. dels fils telegrafie.. i en
les r a eanndes on regolfo teen
i mmetisoe de ver/ i d'expre.sie
ultra-hurnana• Pna (1'11(111(.013g
tuis f embsterias Tala nati5ar una

p.lona. , ennvenien t m e nLarreneset. Mleoltnnt 01 elan' fin la venlean ene brille en la reennada
de Srent Franceses Tote loa fne.

mes de la dolor, do la- desespe-

deole16 de la Confortan%
d'Ambalzadors be acarlt la e.
tuaoió de l'Enteea atermant
\
unió dele *Vate davant
masi va.
Lord Derby ha Pronuncie% a*:
dleoure en el aval be veme
flai que l'oeupeol6 de la
ha motu ploma. Mema*
fea °arreo que halda «AMeta";

pude.
111111YIN leeos%
los ~Mantas
Ate.
que almit
‚MI peP NI& eme.

;
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meren - Ben animat en la sessió d'allir.
Moroso. - Com hauran pogut observar els nostres llegidors, apuntävem la impressió cada dia que el moresc anava
:•t. puja notable, la qual s'ha evidenciat avui en demanar les cases comercials mdc fo rice en
aquest gra el preu de
pessetes. Al preu d'oferta directa ja fa dies que no s'II a comprat res per l'elev at del preu que oferia el mercat ar.1, i 31 tils 5'lian fet revendes del que ha anat arriba ol i estar pristxiin a arribar.
A mes
ruAs el proveirne nt en els nostres does d'olgun lonellalge que ha vingut d'aquest gra reembarcat
a Gintora
g a impressió natural que falta poc per completar el tonellatge a relee amb drels rednits, tot
fa que els tenedors vul-

¡ Fin aprofitar 11 que puguin en la venda del moresc.
Ara la indignila a resoldre està en si el vaixell "Catalina", portador d'una bona quantitat
de tones podra ent ar amb drets barats. Si desgrariadament no pot ésser aixi, vt•urern PI moresc a 34 pe sSetes i tnts,
car les vendes
d 'aquest han estat fetes a la parilat de 29 pessetes, condiein "tal" 1 les despeses de
drels i molls tots sabem que
f o otee 5 pcsetes per cent quilos.
El lenes, s'encarregarà d'aclarir-nos aquest pinit.

/181111111111/~11~2mommum~
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G
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Banquera

•

Francesos, 1135 per Dto.
Anglesos, 3350 pessetcs.
Italians, 3325 per 10(1.

VALORS CUPONS -GIRS -CANVI,

lielgues, 33' 5o per /00.
SOissa, 13455 per 100.
Portuguesos, 025 pessetes.
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NOVES RELIGIOSES
PARROQUIA DELS SANTS
JUST. I PASTO R

.

L'Associació del Via-Crucis Perpetu i Vivent, establerta canónicament en aquesta parrimuia. comunica als seus associats i denles fidels
que practicará soletnnement rexercici (lel Via-Crucis el quart (numenge de novembre, dia 25, a dos quarts
de sis, abans de la fundó del Novenari d'Animes, acabala amb l'AdoraciO de les llagues (le Jesús Crucificat:
Es prega l'assistimcia a tan pietosos actes.
Els diumenges d'Advent aquest
pietós exercici es fará a dos quarts
de set del vespre, després del Sant
Rosari, finalitzant amb una breu

89 a 40
28 • 30
27 • 28
31 " 35
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EL BUTLLETI OFICIAL
ECLESIASTIC
Entre les publicacions sottneses a
la previa censura militar lit figura
el Butlleti Oficial Eclesiästic de la
Diócesi.

de les hisrs üls 8811813101% i
Pom a l qu e ha es i a l d e 1]

Ell s g ragi

CM DE CURRY 1 EME
se celebrara avui, dia 24 a les non un fulera: a
la mella de la dita Casa (carrer de Rarelleres).
La Junta de Govern agrairà l'asistencia a les

esmentades Honres fúnebres.
EL DOL ES DUNA PER

DF. SPEDIT.

NO ES CONVIDA

PARTICULARMENT.

NOVES RELIGIOSES
Quaranta hores.-Església exptat¿iria de les mimes del Purgatori.llores d'exposició: De les vuit del
mati a les sis del vespre.
- Cort de Maria. - Avui a la
Verge del Remei, a Sant Jaume o a
Santa Maria de la Mar.
- Cotntitiió reparadora.-Parróquia de Santa Madrona.
Vetlles en sufragi de les animes del Purgatori.-Torn de Nostra Dona de la Merce.
DEL BISBAT
Estala vacant a la nostra Seu un
benifet d'ofici amb eárrec de salmista, per trasllat del que el posseia,
mossen l'ere Castelltort, a una altra
de Grácil( d'acinesia església, el nostre venerable prelat, doctor Guillaniet, ha signat una circular convocant oposicb:i per a la provisió d'aquest arree.
- Demà el ilustre venerable Prelat, doctor (Millamet, farà la benedicció solemne de la primera pedra
ilel nott temple parroquia' (le Santa
Eulälia de Provencana.
- Detnä, diumenge, se celebra-

rä a la parròquia de Rubí la festa
(le Santa Cecilia, patrona de la Schola Cantorunt d'aquella població.
Hi haurä ofici solemne, cantant-se
la missa de la Mare de Déu de Ntitia, de mossen Romeu, i fent el serlOo Joan Junti i Collell. Es
cantaran els Goigs (le la Santa del
inestre Lluís Caiiellas.
- Ahir es feren en aquest Pa-

lau Episcopal els examens
denands en les vinents
S'han constituit dos tribunals ,
mats, el primer pel doctor Vilasi
el doctor Pujol, rector de Sant
re, i el P. Ilendosa, jesuita. El
goll tribunal ha estat format 1:
doctor Roura, el doctor Argenii,
rector de Les Corts, i el doctor
¡'as, catedràtic.

NI condensada

Agent tic Canvi 1 liorsa
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LA PERLA MALLORQUINA
Corrcsponent al favor de la seva nembr-sa i distingida
es complau a oferir-vos el set] NOV FORN MA9
clientell,
N
LLORQUI, .nstal lat amb tots els avenços moderns, al Passeig
Gràcia, n.° 68 (cantonada Va' ència), la
Jiu inatiguració del qual tindrà lloc demà,
D1SABTE,' DIA 25,
a les 6 de la tarda.
1111y
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ELS 11‘1111 1 ALEMANIA

El Reichstag ha negat la confiança
a Stresemall :: El Goverll

alemally ha dimitit

Les declaracions del Cap del Govern : El Gabinet derrotat
per 230 vots contra 155 : El President Ebert ha cridat
les fraccions socialista i nacionalista : Un LIMAtum belga a Alemanya

M. POint explici a la Cunea
23.-Telcgrafien de Berlín

1

osicié do hallo sobre el control

la poblad() per entrar en negociacions amb les autoritats ocu-

a - Le Journal" que ropinia més es- 1
mal és que la caiguda de Stresemann
pants.
éo inevitable. Amb tot, als metes
S'ha pedes que en les esmentades nogociaeions s'havia disben informats es creu que el presiO, at Ebert confiará novament a _1 cutit la durada de la jornada
5, i-esemann la tasca de solucionar la: de !radian: però jo he fea gamacrisi.
prendre elarament als iintuaSembla que Streseinann està detrials que únicament les Ileie
alemanyes podien regular la (fucidit a renunciar a la collaboració
dcls pangermanistes avançats, espenda del treball.
cialment de Brauns i jarres, actuals
El Caneeler culpa a França
de la fans que amenaea a la
ministres de l'Interior i del Treball,
1 Ruhr i din que si Alemanya
respectivament.-Havas.
de suspendre els SettEs subsidis
LA QUESTIO DE CONFIANÇA
Berlin, 23. - En obrir-se aquesta
tarda la sessió del Reichstag. el caneeiler alemany ha plantejat d'una manera clara i terminant la ciftestió de
con fiança.
Es considera que el Gabinet estä
derrotat, encara que la votació per a
la qual sha de resoidre la qiiestió de
confiança es calcula que no es verificará fans a darrera hora de la tarea.-Havas.
Berlín, 23. - En la sessió celebra?
da ahir en el Reichstag, Stresemann
es va defensar de les acusacions que
se Ii havien dirigit d'obrar amb exnasive energla amb Baviera.
Ha afegit que el Reich 1ia rebut
tau sola un oferiment dc credits de
rzstranger, i aquest ii fou trames per
la Unió de propietaria alemanys.
Afegeix que l'actual simació poli:lea té la seva gravetat, mes que en la
crisi del Gabinet, en la crisi del Parlament.
Stresemann va acabar dient que si
so ii negara el vot de confianea era
sccessari saber qui cl reemplaçaria.
Els nacionalistes presentaran un mocita de desconfiança contra el caneelea-Hayas.
EI. DISCURS DE STRESEMANN

Berlín 22. - En la seasi6
, tel Reichstag pronuncià el CanaelIer Stresemann la seva anua atada declaració governament al.
S'havien ares rigurosos proaucions amb gran luxe de for..s , per tal d'evitar que el ' li tat socialista Itenimele, que
la sessió anterior baria estat expulsat por vint sessions,
penetres a la Cambra. Ho intonta en efecte, però sense
exit.

El Canceller va ésser latera mput amb freqüencia en la
primera part del seu diseurs,
arre el president amonestis sea
arrament ele socialistes el
Canceller ra poder acabar el seis
Despees d'ocupar-se de la la' entable situació econòmica i
aanciera d'Alemanya i creara ir
algunes narions. entre elles
-panca. ll'interea fIIIP denlost en per la millora eis l'esmenes quentit que
• la situari
,",avern francés. mal g rat lea somiles promeses. nos hagi con- - lit en negociar des de la ces.", de la rsistencia passiva.
• tal d'evitar el compliment
seus compromisos. Frarea
pretextat que la resistenria
baria ceasat per complet.
es un esehndol en la hisda deis nobles. Nena hagut
autoritzar a cortes part s n li'

a Rhenänia no pot parlar-se d'e
continuar els pagaments a

Franea.

En la resta del seu diseurs
s'ocupä el Canceller de Mítica
interior. No hi hagué votació del
rot de censura dels nacionalistes. La aesaió tonlinuarä demä ,
divendres, a les once del mati.
- Radio.
Berlin. 23. (Continuad'', de la sessió d'aliirl.-Després del canceller
pren la paraula el ministre de Finances, per solicitar la reorganitzada política i fiscal. i per gestionar
rallegació de nous recursos.
El diputat centrista senyor Marx
aprova la politica exterior del Govern.
El populista Scholtz aprova la política seguida pel canceller en els territoris ocupats i declara que els populistes s'oposaran a tota temptativa de tombar el Govern.
L"nitranacionalista Graeff creu
que el Govern iracassarà completament a Turingia i a Saxónia. Critica
l'actitud adoptada per la Reichswehr en els dits Estats.
La sessió acabi a les nou i cinc
minuts. A continuació els socialistes
s'han reunit, per deliberar sobre
l'actitud que convingui adoptar. Hayas.
LA DERROTA DEL GOVERN
Berlín, 23.-El Reichstag ha desestimas la =ció de confiança al Govern, per 230 vote contra 155.-Haa
Vas.

CRISI TOTAL

Anda motiu de
proclamar-se el resultat de la
rolad() ad Reichstag, el Govern
s'ira reunit en Consell, acordant presentar la sera 'lumiasil) total.
El .senyor Stresemann ha
anat al Palau de la presidencia per donar compte al Cap
Berlin. 23. -

de l'estat d'aquesta decisió.

El senyor Ebort ha acceplat
la dimissió del Coreen. - Hayas.
CONSULTE S DEL PRESIDENT
EBERT ET,S SOCIALISTES I
ELS NACIONALISTES
Berlin, 23. - Circula el rumor que el president del lteich
al cap de poc d'acceptar la dimissia dal Govern cridà a consulta la fracció socialista i desares Ila traed() nacionalista.-

liaras.
EL NOU PRESIDENT DEL
BANC DE L'IMPERI
Berlín, 23. - El senyor
Seliro • Ida emnisaari te la no-

113 - IFItANÇA

D'ORIENT

Vil moneda, passarä a ocupar la
presidencia del Banc de l'Impeni, succeint al difuns president
de l'esmentat Bane. Aixf queda
soluciona t el conflieto que la
substitució del finat havia suscita( en el si del Gabinet. - 11adio.
UN INCIDENT A LEIPZIG
UN TINENT BELGA DE LA
C. DE CNOTROL, DETINGET
Brusselles, 23. - El Govern
de Bélgica ha sollicitat de la
Conferencia d'Arnbaixador.s que
adopti mesures de repressió en
ocasió de la detenció a Leipzig
d'un tinent belga de la Comissió de Control.-Havas.
ALEMANYA PRESENTARA EXCUSES
Berlín, 23.-Els periedics
questa ciutat diuen que el Govern ha deterrninat presentar
davant dels governs de París i
de Brusselles l'expressió
seu sentiment per l'incident
ocorregut a Leipzig.-Havas.
REGISTRES I DETENCIONS
Berlin. poliria , fundant_se en un brin del general
von p eckt, cap de la Reichswer, ha practica! un registre a
les oficinee del pata it ultra- na.
cionalista. alai colo a la redaccid i administració del periedic
con»mista "La Bandera Ver.

mella".
Cainuniquen d'Erfurt que ha
estat detingut l'encarregat
l'antiga (divina romunist a de
secció tle Turingia.-Ilavas.

la

UN ULTIMATUM - :- EL GOVERN BELGA CONMINA L'ALEMANA' A QUE PAGUI LA

IN.

DEMNITZACIO PER L'ASSAS
SINA'[' DEL TINENT GRAEE

Brusselles. 23.-El eiovern
belga ha not ifi ca}, al Gavera
alemany que si la indeinnitzaeM deginla per l'assassinat del
tinent no As pagada el
diumenge vinent. Bèlgica s'incautar:1 de la seva equivalencia
en territori °canal, per la qual
cosa ja ha dietat disposidons.

-Nadita
EL DELEGAT ALEMANY DAVANT LA C. DE It.
París, 23.-El delegat del
Iteich. 31. Fischer , ha exposat
'lavan' la Comissió (le Repara.
eions la situad(' econòmica i
financiera d'Aleinanya.
Sembla que la Cornissi6
la la dita exposicid suficient
explícita i que probablenient deliberarä sobre ella (timarte que
ve.

El representant dols Estats
Units hi assistirä en qualitat
d'observader_11,traa.
A LA Ittillt
LA QüESTIO DE LA DURADA
DEL TriEBALL
Dusseldorf. 22. - Els directors de les fähriques Krupp no
rolen assooiar-se als abres in.
dustrials de la Ruloe respecte la
durada de la l ' amada de treball,

'jugadors de jocs Els venizelistes de- La Cambra conced'atzar seran lituats manen la tornada dirä una pensió
en un registre que de Yenizelos venid de 40.000 francs
portad la policia aclareixi la situació anuals a Mme Curie

El

Buenos Aires, 22.-S'ha disposat
que els jugadors de jocs d'etzar siguin „ fitxats en un registre especial
que portara la policia.-Radio.
EL GOVERN 1 EL CONFLICTE
AMB LA SANTA SEU
Buenos Aires, 23.-El ministre de
Negocio estrangers, contestant a una
interpellació sobre el conflicte sorgit amb la Santa Seu, ha declarat
que la sobirania de l'Estat no podía
dependre de les raons d'indole adduides per l'arquebisbe dimissionari,
afegint que el Goverti mantindrà el
seu dret de patromm-Havas.

acontentant-se amb instituir
horca de treball suplementäries,
faeultaives i pag,ades.-ftadio.
LORD DERBY DONA MITJA
RAO A POINCARE
Lontfres. 23.-En uni discurs pronunciat a FI
..eetwood, lord Derhy. despees d'afirmar ramistat que seni vers
França, ha declarat que si be es pot
considerar com ‘in error roeupació
de la Ruhr quant a mitjä d'obtenir
el pagament de les reparacions degude, convé, en canvi, reconeixer lleial'
ment que l'ocupada ha fet comprendie per primera vegada a Alemanya
que ha perdut la guerra.-Havas.
TXECOSLOVAQUIA AL COSTAT
DE FRANCA
Praga. 33. - Davant la Comissia
d'Afers Estrangers de Txcosloväquia
el president senyor Benes ha declarat
que a Txecnsloväquia l'interessa la
qüestió del retorn de rea-kronprinz
a Alemanya. Diu que es troba enterament d'acraid amb la tesi de França.
que una protesta pel fet és insuficient,
creient que es preferible fer tuta
claració cancreta sobre ratribució de
responsabilitats en el cas que el dit
retorn ocasinnés un conflicte.
El senyor Benes eres' que es tranquilitzador el fet que entre es aliats
s'arritai a un acord practic sobre la
qüestió del restabliment del control mi.

litar.-Ilavas.
LA CAMBRA BELGA APROVA
LA POLITICA EXTERIOR OEL

GOVERN
Brusselles. 23. - 1.a Canthra
adoptat una ordre del día signada per
Hytnans. aprovant tes declaracions del
Govern sobre política exterior.
Els socialistes han votat en consta
L'ACORD DELS ALLy rs SATISFA L'OPINIO ANGLESA
Londres, 23.-La felie conclusió
de les negociacions entre els aliats
ha produit excellent impressió a Anglaterra. Es reconeix que réxit d'aquest acord do degut. en gran part,
a la bona voluntat i a l'habilita t dels
senyors Cambon i Lord Grewe.
Ala cercles diplomàtics s'aprecia la
millora en la situada internacional a
conseqüencia dels eSdevellillIellt, que
s'han desenrotllat a Paris. I.a remesa d'una nota conjunta a Alemanya
afirma de non la solidaritat in teraliada en un període critic. Es reconeix que no slauria pogut obtenir acta:amera cap resultat important per mantenir la intelligencia
com a instrument de la patt i de
l'estabilitat europea.-Radio.
"LE TEMPS" I - 1:AUORD
ANGLO-FRANCES
París. 23.-"Le Temes", ocupantse de l'acord a qué han arribat els
aliats a la Conferencia d'Ambaixadoro sobre la represa del control militar a Alemanya i la tornada de l'exkronprinz, diu que no per hacer
tardat ha estat mems ben acollida.
Cinc anys després de Farmistici, els
aliats es trotada novament units per
oposar-se a les intrigues dels Hohenzollern. i per restablir un control
militar a Alemanya. Per aquest fet .
França i Anglaturra tu troben nova-

Atenes, 23.-Els conservadors es
neguen a prendre part a les eleccions per l'ajut que dóna el Govern
al partit republicä. A conseqüència
de la divergencia d'opinions en el
partit respecte de la instauració del
regim republieä, els venize/istes han
demanat la tornada de Venizelos,
per tal que aquest aclareixi la situació.-Radio.

Paris, 23. - El ministre
d"Instrucciú Pública ha presentat a la Camina un projecte de
llei concedint a la %libra Curie,
amb motiu del 25 aniversari del
deseohriment del t'intimo, una
pensiú anual de 40,000 frene, a
tito l de recompensa nacional.-

Radio.

tira tota regada que facultada
al confirmant per imposar-nos
certs desarmaments sense la

ment en disposició de cooperar al
manteniment de la pan i a la solució dels gratis problemes europeas.
Esdevé sovint en la histaria que
els vencedors es vegin units després
de cinc anys. Despees de la campanya de •1814 els eencedors estigueren a punt de batre's adlnic abans
de signar la pan amb el rellena El
Govern (rancis ha fet concessions
per restablir l'Entesa. No ha de dissimular-les ni de lamentar-les. Si no
es volguis fer cap nova concessió
caldria renunciar a les negociacions.

garantia corresponent i equiralent.
Reeorda el senyor Poincare
que quan arribä al Poder assenarra a 3Ir. Lloyd (Morge les
madificacions que calla nitro.
duir en el projecte de pacte
proposat pel Primer ministre

anales.

Mr. Lloyd Geirge rio hi va
posar grans difieultats sind
el que fa referencia al cnnveni
militar, del quäl derlarä que
ala') era impossible perque el
San palo no Ii permetria.
Ultimament ha demanat al
gorern d'Anglaterra digneque per esvair tota equivocad('
eonsenteix en la publicada, d'un
Llibre groc sobre el particular.

A LA CAMBRA FRANCESA
M. POINCARE I LA DECISIO
DE

LA CONFERENCIA D'AM-

BAIXADORS
INTERVE
M. BRIAND
LA CAMBRA VOTA LA CONPublicat aquest Hibre ambdós
FIANÇA'
nobles jutjaran.
París, 23.-Cambra dels Diputats.
El senyor Pareceré proposa
El senyor Plincari -fa ressaltat
a la Cambra que no s'oblidl
que el ministre d'Afers estrangers
aquest afer tan important i
belga declara recentment a aquella
procuri resoldre'l a la primera
Cambra de diputats que l'ocupad& de
ocasió.
la Ruhr halda reportas a Bélgica la
La Cambra dels Diputats vodespesa de tot) milions de francs.
tä el Tractat de Versalles penAquest resultas és degut, inaibtasant que aquest pacte dorarla
blement, a la inquebrantable solidada Freno les garanties sufitat de Franea i Bélgica.
cient.
I.a tornada de l'ex-kronprinz a
A propòsit de l'ocupad() de
Alemanya lua estas un veritable reja.
Francfort el Govern trances es
te fet als aliats.
romprometé a no obrar isolaEs cert rase el Tractat de Versalles
dament. Peri) aquest comprono disposa que el kronprinz tos eximis es l'ermita únicament i exlas del seu país, ja que havia renum
elusivament a les qüestiens que
ciat a tots els seas drets al Tron.
afectaren als aliats.
Perd samba es cert que la restauracié
El senyor Chamberlain atride la nociva dinastia (g is HolienzoIkrn constituiria una amenaea per a buí a aquest rompromis unes
funcions que no tenia. En vista
la pau europea, amenaça que no podem ni harem de tolerar. (Grans (U:sise vaig declarar que Erance es reservava PI dref d'obrar
aplaurlIments.)
ella Iota sola pels casos en que
Els nostres aliats salmo] aquesta
allsora que qüestions ele caräctnateixa nit que la Cambra de Diputer interaliat, liaguessin ele soltats francesa comporta unänintement
ventar qüestions que afectessin
aquest criteri.
directament el nostre país i no
El senyor Poincare tracta després
haguessin rn aquest et13 d'espede la qüestió de la seguretat terrirar raasenliment de ningü.
torial de França i recorda les dilaAdaptada la lee' anglesa.
tades negociacions de tuso. que donaren per resultat un acord. la prin- s igui l'oposiri A a tole arel'',
isolada. s'arribada al sognent
cipal condició del qual consistia en
resulta,: que un sol aliat besel doble pacte d'assistència.
afés tard ala lloyd George. que lacia per impedir por sentare
qualsevol tersura que es vol.
procurara que França les noves conlosas adoptar per obligar a Alecessions, proposít al senyor Briand
un pacte perque na sigui un engany. manya a compile eIs seus commitjançant un previ pla. ha d'oferir promisos.
una conclussió immediata.
Una de les seguretats essencials per
El senyor Briand intervé dient que
a Frana radica en el hilare funcionaper
d'assistenda
proposat
el pacte
mcnt de les Comissions de control.
I.lovd George era humiliant pera
Confita que Alemanya s'inclina daque estimulara l'assistència a Franea
vant la decisió que acaba de prendre la
pel cas que aquesta nació fos ataca- . Comissió de reparacions, peria en tot
rla, quant el que nosaltres den/aníscas, l'actuació d'aquesta Comissió no
rem era que Anglaterra, Bélgica i senä suspesa ni suprimida.
Franca consideressin el Rin cona una
Cal castigar incidents cona el de Leipfrontera comuna als tres Estats,
zig. car les excuses que abir va predeiensessin.
per sana que les tres la
sentar el representant det Govern del
Afegeix que ell va ser el qui Reich no són suiicients. Cal que avesplantejà aquesta qiiestid vital i tes COSC3 siguin sonneses a la Confeildhuc entaulit negociacions rencia trambaixadors.
amb Itälia i nitres poteneies
Semblants incidents illustraran cls
per aconseguir una aneara ia de alias: sobre quin es resperit dominant
pau im l'Europa central.
Alemanya.
Torna a parlar el senyor
La aoltreiú aeordada en la
Poincare: Declara que el pacte C.onfereneits d'Ambaiaadors 110
prnansat per 3Ir. Lloyil George
5 , 5 gPli a nerr e ela; perra Imm tareera inaeceatable, ron) ho prora ferit abandonar. almenya.
el que el senyor Briand el repart de lee m'Oree idees i
fusés.
Nindicacions, per evitar que els
L'orador assenyala el perill nostrs aliats es retiressin
que entra nyaria per a ',l'anea les disílaba', instituoiens are_
vistes pe! Tractat de Versalles.
tan patito aixi. car TIO (tostarla
evitant una probable ruptura.
sImí una seguretat molt, reta-

dit sesspre,
considerarla osará pa
per a la pau europea,
tura de l'Entesa.
He pensat que una mesara
collectiva, encara que impetreeta val mes que una mesura mas
ene.eprtg.ica però presa Isoladam
• La millor garantia per, a le
nostra seguretat l'aconseguiren
i aquesta As l'opini4 deis mariscals Foeti 1 Petain, alianeant
les nostres actuals possesione
en els territoris ocupats.
Procedirent a l'evacuació de
la Ruhr despiers que hagin
tat pagades les reparacions. Pere n'entre no demostri el Reich
un millor estat d'ànim la nostra seguretat ens obliga a estar
alerta i As per aixe que en el
que a Rhenimia i als capa rle
pont afecta, tornem a dir el qu e
haurien de dir tots els Governs
francesos que vindran: no corren els terminis per l'evacua-

cid.
No abandonem aixf. sense
mes ni mes les seguretats que
tenim. Cal que vigilem d'aprop
els greus esd'eveniments
manya encara que noe s cregut
inquitants per a nosaltres.
El .enyor Poincare explica
que el Tractat de Versalles no
obliga ale aliats a privar de
constituir - se Estats alemanys
independents.
El Govern angles ens ha
acusat de parcialitat pels separatistes rhenans. Doncs be; -0".
nim la prora que el Reich baria donat ordres perquè es dispares damunt els separatistes.
encara que aquests estiguessin
realitzant manifestacions pacífiques. Pocliem deixar que es
mates davant nostre a gent pa-

cifica?
En desum, afegeix el President,
harem ron-as fidels en tots els punts
a la nostra política.

Havem pensat que cap esperit raonable no pot desaprovar redore
que estero fent per tal de mantenir
amb els nostres
la
Però estera disposats a no sacriamics.
ficar pas les reivindicacions que
se'ns deuen.
No ens deixarem enternir pele
planys d'Alemanya, ni commoure per
les seres insolències.
El canceller alemany fa responsable a Franea de les dissorts germäniques i asa una extraordinària inconsciencia dirigeix recriminacions al nostre país.
Dones be; estaria molt millar tornant en si i justificant els actes del
seu (overo a l'interior.
Potser encara sigui hora que Alemanya entri en ra6. No esperem
més que es compleixi el tractat
Versalles, per reprendre amh
manya les relacione de bon reinasge.
No hi ha raó perqué França. que
tant ha patit, que ha perdut tants
fills, que tia tingut deu departarnents devastase, i que ha col-inribuit-crec jo-a la victòria comuna,
constantment se li atribueixin segones intencions de megalomania, quan
precisament rúnica cosa que nosaltres havern detnanat als nostres aliats
i als que foren enemics nostres, és
que es compleixi el tractat que tots
carena signar.
Que aqueas tractat no es podrà
Dones tor

complir més que mancomunadament? Dones tornem tats plegats cap
Alemanya i insistirla per tal que conapleixi els seus compromisos.
Fino ara en cadascuna de les conferencies celebrades slan imposat a
Eranea noves concessions, per& ara
que tenira a les nostres mane una penyora important, serem mis forts
per a les negociacions.
Estem ben disposats per parlar amb
els aliats. el mateix que la Coraissió
ambé
e Rp.racins la qualyaspesitegcstmä
ddisposea
que la crisi europea i el malestar de
diversos paisos, ailauc aliats, desaparegui aviat, i que Alcmanya torni a
ésser una nació pacifica i treballadora. Res no hem de guanyar arnb una

nora guerra. Franca homogènia TY0
aneXib: nomOs VOI que els
nostres aliats ens ajudin per consolidar la pau. .Inspirats així és com harem labarat fine ara i cona hem de

vol cap

laborar (lema.

wernorr-en-r--meammes.
1.01ML
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Louis Hérnon

Maria Childlioe

(Confinuació)

una nota arribara a corta edat. quan reta
oig de -anime , sana i torta. desIra per totes les futura de la
rasa i de la terra. hi baria x i
que la demanarem per ca--cots
sar-s'hi. Calla ene digne s " si " a
aquest. "no" a l'a lt re...
Si Francesc Paradis no s'Ibaelles esgarriat en els gratis
nosena desolats, per no tornarEra així: quan

as, tot hauria estat

Poc

Sauri a haga de preguntar - se el
que li ralia fer; se n'hauria anal

te dret cap a ell, empesa per
una fo rca imperiosa i assenyada. -la ti gura 'robra!' he iont
un infant que croa. Pe pe Erancese se n'havia anal ; no (malaria. 00 0 1 IIIIVia TWO1/1 ; !S. ni a la
primavera. ni nota lard, 1 el senyor rector sie Saint Alead harta priva, que confin/16s ami'
una !larga pena la llarga PS pera.

fi Ditu talen! Quin temps
ravi : wis hada estat ei . eomene
d'aquesta p apera, Qindenra es
gonflava i sauna 01 el Sell con
de setmana en sol tisana, roto
una bella garba ti r a les espigues
de la miel es pPrarn i
nen. i una gran joia. flansant,
venia vera ella... No, era tnAe
viii i mós fort que atad. Era
talment una gran fin/tuteada
vista en un país trist, en fer - se
fose'. una promesa eselatant deWeS la ql1: 1 1 lisms camina. Ona.-

etattt le llägrinms • que harten
estat a puld de renba diont ATI111
un aire de desafiament: "Ja so isla... . aa sabia que en un Indret abre del món In l i ar l a
una cesa ami." Slaria aeahat.
Sí s'haria matad.. Ara, valla
Mure, roto si res, i cercar amb

penes i t reballs el son eamí, vaenlata ell el trist país sense

miratge.

El pare Chapilelaine
fumaren sense dir res, roen
l'estufa; la naire ida milla; el
Gos, iijacal 1' patixa a terca,
amb el cap m'In, les potes estirarles, feia l'ullet efolcarnent.

fruint la bona estialforeta. Te..
iesfor adormil, tilli ia
seva Doetrina .sol g e els getiolls
i la pebre Alma-Rosa. que en:
oara era desperla M il itara. fria
uns quants mitints, entre un
gran desig de fi' notar la aoresa imperdonabl e d'el seit germis i la vergonya d'una traitiió
sentida:11.
liarla abaixà els ulls, repreni n seguir tina
gua la
i ea II1T;S !lt tuy . encara el SOU

pensament nbseur i
Quan una 'ida 110 sent, o datan de sentir, la g ran f o raa mis teririsa que l'ou s peny vers un noi
diferent deis abres, qui/ Os n 1

que ha de guiar-la? Que ha do
PO el ttsattsitssstil 2

Eer

una bona vida, de segur,
vide folie de casarla...
Eta srms pares hatirien meferil que es rasas anda Eittropt

Gagnon - ja ho sabia, ella, -

de

primor, perquè ala:
anedalia prop d'ells. i -•^7que la vida ere la ter -';t era ,u
alinea que coneixien i si :flag:p a y en naturallnent supanor a
1,,Ies les altres• Eolropi era un
bon Il o i. valent i tratiquil i
restiniman; port. ) Morolo: Siirtaren:tul lamba lost Musca; tainMi era solita. 1 roballador;
en fi. segad Pesen' eattatlitina
igual que la gent entre la qua,
; aliara a resgIrI aia... I II
1505 . 1m-a ruin stti present inagnific tuts 10011 eulluernador, la int-

gioa 4e les chitals; MI la (leaII illraria de raplanament del
camp glaçat i els hoscos ombri_

vols...
Merla encara no limita decidir-se a dir: "Era easare amb
I,h ,eene su: T rena/ir. en
veril al, la fria eslava fe' a. El
nord-otts! ormirlor que l i ada se_

Frenarse Paradis sola la
neu, al pm' rralguti autor inaq rneónie havia (el. sentir Maria al Mateix coy la trist esa i
la dtiresa del país on vivia i
l'asila inspira! Predi ala his- o rna
del nord, al fred, n la terma
Manea, a la soledat, a le, grane
solo-es inlitunanee on tot e PIS
arbres semblen arbres (le eementir'.

L'amor - el veritable amor
--baria passat a la vora treda... Una gran flama calent a
t Mara que s'Italia alunyat per
ao lo: -tsar mea. :VIO Savia guadal una p nyorancsa i ara es peasava a desillar, cons cal cotopenanció i un rente', l'e:titilee tania! 1 1 .1. 1 11 a Vida llmiyana en
la pällidit elaror (lo les ciutats,

re ele que sitien damurn el lerrW: 11311 ;tutti:1f a trobar gairoba natural quo de regados la
frisia pesada els rebenti i que

es tranqui alguna fibra de llur
esas. Mentre, el pare i els fills
menjaven nutre Chapdelaine
va estar :os , iminebil a la se -ea
cartitas, vorn l'estufa. Esbnfegara una miaa i la sera rara
grassa s'alterava.
-Mea) vaig al Ilut. -- va dir
(111 seguida. - Bona n¡a ¡ demä
di, mata' ja estaré ba, n leyeres!
Ja vigilarte la cuila. 'Marta.
A I embona, en efeeto, va Ilaver_se a 1110ra de 111. 1111; arria

XíV

Una Mi d'abril, la loare Chapdelaine no es va volee asseure
a tarda amb els altres a l'hora
de sopar.
-Em fa mal el oos i no lino
Pole't'
dir.
gana . fet im mal get algara. el 330
de harina per fer el pa; ara cm
sordo no se que a l'esquena, que
m'estira.., i uso fine gana.
Ningn no li va for cap resposta. La grill que ritt tina viera ftell s'inquieta eeguida
aixf (pu s es dreattregla el leleell
Iturnit d'algun d'ella, pe--nisme

.

quin/ va l'a y er prepara' la pasta per als. Imnyola ihdor va
aterrar-la i va Inta: er d'estirarse abre cop. Vora el bit va aturar-se tin instant, nprelunt-se
els ronyons anib les mans. i va
as.se g urar-se que seria hola la
reina del dia.
-Tti donaräs menjar als hornea. l'aria. Tel tett pare t'ajuderh a ninnyir les vaques si
rolo. No aem. bona per a res,
aquest ¡naif.
-E.stä be. maro; estä be. va respondre Varia. - Repeaeu
tranquil-lament: no pratirem

a/ /lit , rigilaitt

estant la
Vida tlottill, sl lea, donant
sells.
- No et lunnentis,- Ii repetia , continuas-11dd el seu marit•
- Quasi no bi ha res per fer
a la casa, silla el de sentare, i
per aixö ja i1 c capee la 3laria,
i pel denles lambe. valual Ja
no es una nois'la . a llores d'ara, es tan eapae com tu. Ni' remuguis, estigue't a gust,
comptes ti, parlar tot el tenoae
entre els Baticola i empitjorar

el ten mal.
El loreer dia va deixar
pensar en les febles de la rasa i eorneneh a pany'.
gernogava.
- O . Datt mett!
Em fa.mal tot nl cos i el cap
Me crema. Eni moriré!
El pare Chapdelaint va pravan d'animar-la fent broma.
-Et moriràs quatt Deu
gui qtto et nutoris. i ein sentida
,alte encara 1.1'4 ha per temas.
Que en feria de tu? El rel
pl.' de veles. mentre que aquf
notnes en Satins una i encara
ens poi fer servei, de vegades._
Pare conminara a enguniarse i en ra parlar ami* la nota.

gana.

Durant dos dies va estar-se

(Contratará)

-`"-

'•

JIU de 1% S.11m,

eeer: Alextubdre.

ellUifeelles 4. mliffigo•

Puré Prmanyer
vet* el raquitismo
Havenr- il'adquirir l'Ajuntament

razonen falles per al padró d'impostos
de -Mutes, s'invita els industrials a qué
presentir' les oportunes notes -de preus.
en- ma plec dos, a l'Oficina Central
del Negocias d'; rigiessos (primer pis de
/es Cases Consistorials), dome a una,
fiat el die a7.
PARALITZACIO DELS TRAMVIES DURANT TRES QUARTS
.Ahir, degut a una avaria de la lima
de l'asan/0a, els tramvies de la Inda
asuras, des de dos quarts de vuit ins
a un (lean de nou.
Ei públic que viatjava en alguns
tramvies dels que passen per ja Rambla s'impacienta en veure que per culpa
de llasaria haurien de sopar ired. En
un corve els passatgers reclamaren
(amb raó) el preu del bitllet. originant . se un'l reritab'e gresca perquè
cobrador (ob li dant el reglament que
dis posa qt.12 es torni :Impon del \la:ge quan Tavaria dura mes de deu
volia P.rnar e s cèntim.
El conilicts nuca soluciona: en arrivar un inspecr-r. el qual fin complir
te-segiarnent.

LA !SANCA DE SUCRE
Ha visitas 2! general Lossada tina
comissió del Gremi de confiters per
exposar-E els gres perjudicis que els
ocasiona la marcanca de sacre.
El governadir digné que s'havia
adreça seguidament a la Junta Cent ral de Prenziments a Madrid, de la
qual. però, no baria rebut encara resposta-

1101.e.

Dijous. — CA a la flawnea.
Paella de perdis.
Divendres.
Dissahte. — Timba es" Cultura.
Ycia. — Peden assistir a anuestes
Ilicons tos( e le que els interessi, tant
com ro sacies de l'Institut, satisfent c'25 !des. per un tiquet que se'ls
remet rà a l'entrada.

pena metan,
egrandbis assnrGA5 1E-3
111-1rt1 preciosos moilris. I.13rens Germans. Rhla. Flore. 30.

bar.

la denúncia al jutjat.

1

Podeu eomorar ealeat oorn.
pletament de freno. Espiaredid Bazar. 71, Saimerón, 71

AVIS ALS CONTRIIICENTS
L'Arrendataria de Contribucions fa
piddic que harem estas passat a domicili per l'intent de cobrament tots els
reinas ceeresnonents a l'actual trinustre, es prevé als contrihuents que no
es haguessin fet efectius o que per
tenir el domicili equivocas o quagevol
altra causa agena a aquesta empresa no
haguessin rehut rimen/ de c,ebrament,
el e:u delire de satisfer els descoberts
a les oficines recapfatóries abans del
30 del que som. Deepres (rae/tiesta
datä es tornaran a la tresoreria
senda els valora no para , s. per a decretar l'apremi correspznent.
RESTAURANT ROYA':
Sald de Te
rada dia le dansant de 5 a 2/4
de 8. 1 dinar a l'americana. da
O e

11.

—
F7411- FeTOTIffe-11,14175T-41Fe
rea.GTZértirereri?~-67\
r7:-ObT 11-1-:Te F*;e19'-"ro
br7.43-41-11-51..-.17-1-rie.W41-n
al

INSTITUT DE CULTURA I
BIBLIOTECA POPULAR DE LA
DONA
Class de anima familiar
(Dies feiners. d s vui a nou del fruti)
"4..1ista de la <etmana:
— onsemj Mimosa.
"Risoles" a la Nantesa.
Dimarts.
Dirneere. — Ericandó 01111, mrsar-

le

una pava de tela a la Granvia Laiefou detingut Pius Alcona, el
Qual ha ingressat a la presa!).
—Benes Vallespinosa ha denunciat
un individu que li S'en una comanda
de generes per valor de 45) 2 pessetes,
desapareguent sense pagar-los.
—A un magatzem del carrer de Sepúlveda es enluce ahir, mesure l'amo
i e s dependents eren a dinar, un furt
per valua de 3.000 pessetes.
L'amo del magatzem esmentat passà

Dem a a la tarda tindrä Ene al ea/6
(Lactes del Centre Benefic Social Parthenon la sep.friició de premie als
animnes cue ..ssistiren a les escotas
gratuites que sosti l'esmentat Centre
durant el passat cm s.
Els premis ennsistiran en Ilibretes
ele la Caixa d'Estalvis per als "excellents" i "notabb i llibres 1 objectes
de dr,oix per a' , a:tres.
la sessió privada que l'Academia

-s-a.asancia ee'el,iari, avei, dissabte,
dta 24. a les set del vespre. l'acadimic
numerari N'Afo oni Gal'ardo (Innarä
,' .-1'ererca sobre el tema "Tetuan". la qual sera illustrada amb projeccions.
—
Gen darrerament es va anunciar, la
continuació d la Conferencia de
T 5 E. pel da ice Enric C.alvee tindri
efecte aval, d' , ealete. al Centre Mn-al
Instruesiti de Gràcia. carrer Ros d'Olane núme 7 I 9. a dos miarts de deu
en pum de la cella.
Bui

c

ortdept 1924::rn eEnadpi o s117-

La Unió Preb•ssintial de Dependents
1 Emoleats dc C Inerç ha roes l'acenfd
d'or ganista , per a la propera Se mana Santa, tri viatge collectiu a Lourdes. Tolosa i •-,reasona.
Ha estar ir Ir lat e! Comité execuSis. el qual ti'. ¡reti personalitats de
relnsu i
r a arme viatge s'han rebut innembrables adhesions. pndent-s'hi inscrim-e tetes les persones que ha dei que elguin admeses pel Comité
isxecutiu.
A la secretaria de la Unió Prolessional cae riff. le dies feinere, es reben. de set a n. u, inscripcions per al
Viatge í es facibten tota mena de detisis i referincies.

ELS P.ISSAPORTS
Un telegrama del director general
d'Ordre públi , a Madrid, reist al
Govern civil, manifesta que haventse arribas a un acord entre els Governs d'Espanya i del Luxemburg,
d'ara tnelavant queda suprirnit el visar deis passaport‘ per als súbdito
de les ducs nacio,...litats.
- —
JOIES, VERITABLE OCASIO
1 objetes usats de totes alas.
Ate. Preu iix, Taller., núm. 41

-CAEITOL DE DENUNCIES
Varia Sees h.. denuncias un corredor, que ha estat defingus. acusantlo dhaver comes una estafa de 900
ressetes • en gineres.
—Franiiesc Molinari ha denunciat
que cli ¡ atices ei, ,,npatriotes ita'Ians
han estat esta 1ats per Antoni Curta,
44 no ha tornat diverses remeses de
Mes que li ferer.
El denunciat ha fugit de Barceona.
•411'orpment que . acabava de fallar

dar.f e•nr . ",-"» n •n 7 4.'.:11r-e Al
-- -

Al despatx de l'Alcaldia signas
Tescripfura adjudicant a la Societas
Anónima "Construccion; i Serveis" les
obres, ja comencades. de les dues naus
noves de l'Escorxadnr general, per lo
quantitat de 1.313.333 pessetes.
E: senyor Alvarez de la Campa ha
recomanat que es facin räpidanictit.

Demä, diumenee, a un quart de dotze. la Banda Municipal. dirigida pel
mestre Lamnte Griennn, donara On
concert a la plaça del Rei.
JOIES V TAN« A UNI0.6
L'EXPOSICIO DEL MOBLE I
ELS EMPLEATS MUNICIPALS
El Comité executin de l'Exposició
hnernacional del Moble i de Decoració d'Interiors ha assenvalat de-mi..
menge, peniné els elnpf2ats munic'pals
puguin visitar, de franc. l'Exposici.6
Cal només, per entrar-hl. mostrar el
carnet de l'Associació Instructiva d'Obrers i Empleats de l'Ajuntament.
LA COMrssIn INSPECTORA DE
L'AJUNTAMENT
Se'ns ha facilitat la següent nota:
'Acaltant-se avui , dissabte, la inforrnació pública acordada per la Colitissió Inspectora de l'Ajuntarnemt. aque3la procedirà rapidament i ande intensitat l'estudi de tetes les reclamacions
i denúncies que slan fet i de totes les
que avui cs puguin fer.
A' caree!. de la Universitat va éxier
detingut un ;ladino( el' el precis mlmeto en que forsejava la porta d'un
magatzern d'aquel l carece ad, el pro-

nósit d'efecteardli iii rnbatori.

- fde - ATO 'Llseh, iointer
feto ororregute el desembre de
1920 al carear de Sant Samoa.
D'aeord amb la petició fiaca!,
s'el condemna a vint anys de
que instrueix l'esmentat jutjat reclusslö temporal 1 11,000 pesrapor haver-se evadit fa alguna rodea d'indemnitzariö a les
mifica deis guärdies mona;
dies de la presó el redes Pera
la
nana
ðe
Daynna Costa i perquA eran els 5.000 pessetes a la
que prestaven el servei de la marta. i 3,000 a les familias
dula ferits.
g uardia exterior el dia de revasid.
Del fugitiu no se n'ha trobat
fina ara, cap rastre.
—

CRONICA JUDICIARIA

SENYORES QUE VESTEIXEN A M B ELEGANCIA.
COMPREN RES ADORNA..
MENTE PER ALS 11EU8 VESTITS A LA CASA PANADE8 I
CARRO, (»Irme, 18. Tel. 53 96 A.
LES

AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTA DE CAUSES
A la secció primera i acusat dZun
delicte d'estafa. ha comparegut Erancese Roig Serrano, per al qual ha ckmanas el fiscal la pena de 125 pessetes de multa.
Davant (le *la secció segona i acusat d'un delkte de dispars i lesions,
s'han presentat Joan Pagés Cuchet,
Pere Munné Isfonmany i Antoni Casado Plana. El fiscal va demanar per
a cada un dels processats, itos anys.
vint meses i vint-i-dos dies, de presó
correccional i la indeninització corres>mea.
A la secció tercera s'In assegut al
banques Fehiti F(Sju, acusas d'estafa
i fa'sedat. sollicitant el fiscal el cästig it quatre mesos i un dia d'arrest,
i set censes cinquanta pessetes Cin-

posa arribaran el ‚ha 30, traslladant-sr Isst segun a l'Ajnntament, seta s'efeetuara la desfii una reeepeid.
lada
Entre els nitres afiles s'amaneia una visita al l'atan en celtash'Ilf1 . i1 .1 a Pedralbes. un te
Bite: 5 Mnpliment de la part
la nublosa; visites a l'Hospital
de la Creta Roja i Clínica "L'Alianea" ; revista deis Sometents.

deninització.
Acusat duna altra estala ha comiparegut a la secció quarta Ramon
Homet, el qual sha conformat acá
la pena de tres mesos i un dia darrest sollicitada pel fiscal.

etc.
ELS AFICIONATS A LES F UNCIONS DE GALA
El general Lossada, en parlar
ahir amb els periodisles a propbsit de les mollee demandes
que li són adreçades per a poguer assistir a la funcit0 ctur
Liceu
se relebrara al l'entre
•.
an honor 'Jets Rehe
orasiA de Iliir visita a lb nostra cAutat, va dir que en per la

ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. Concepció. Major
quantia. j'osen Monegal Nogués. contra la societat J. i J. Bassols.
Granollers. Incident, Carme Bosch,
cnntra Josep Santaeuginia i ministeri

sera pari s,ilament disposa
8 llot g es i 1 7 0 Intimes; per
coneezilent que anessin a "1:lanilla" ela gin, volien loraliiats
per a aquesta funci0.

fiscal.
Sala segona. — No té assenyala-

ment.
Secci6 primera. — Drassanes. Tres
erais per estafa, lesions i aldarull públic.
Secció segona.—No te assenyala-

LA INSPECC T O AI,75 AjuNTA_
MENTS
Segens han comunica} al (lovern Civil ha psint pas t at el
tant de rutila a la fisealia, pe)
resultat de les inspeccions roalitzades als Ajuntaments

ment.
AUDIENCIA PROVINCIAL

•

gualada i Argentona.
DE

Semi(' tereera.—Tres incidente.
Secció (marta. — Quatre oral; per
expendició de bitIlets. furt, estafa i
felicte contra l'honestedat.

SANITAT

Ahir va prendre possessió del clirrec d'inspector de Sanitat senyor Anicet Bercial. el nual slills . itueix el doctor Trailer°. destinat a Orense.

MOVIMENT

Calefacció ideal
ESTUFA M. B.

de nIijeits i (teles d Arl
Interzszants qUalros d'au:: tors asiles 1 moderns

GALERIES MOIllifillE5
Plaga de la Catedral, 2 bis,
a les 5 en punt de la tarda.

Betruda saludable: cata La Odian.

CONTRA I.A RABIA
El "Butlleti Oiicial" ha pultleat la
segfient circular del Govern civil:
"Havent fet la seva aparitiú la rubia en l'espècie canilla d'Avinyonet i
Tendera, en comprimmt del que di;posa l'aricle 12 del Reglament per a
l'aplicaci•'t de la \litem hei
tics (le /8 (le desemlne de 1914. he (Esposas. d'acord • amb la Inspecció provincial d'iliniene pecuaria declarar zona infecta ele termes numicinals d.ls
e.mentass aciales. ordenant. a l'enseries,
la inmediata adonrió (le les mesures
de pn'ic.11 sanitaria indicad-, en el
capital XVIII del precisa . Reelament.
a fi deeitar la propagació d'aquests,

1,a Servil, el'Excii-sinns de
tut d'Altinmes d^ l'Eceraa dcl Treb,1
ha nmanitzat ton. a demä di,mtenee. dia
25. una exeurs ;6 a San . Miguel del
Fa; PHI el se e• ii emt reenrregut:
Sant Ftlut de Coeli .," Sart
Miguel (1 -1 Fai. Berti, Grau de Montmany 1 Figneró.
Snrlida: Estació Nord, a les sis de'
matt.
Tornada per la dila estació, a les

PIRE PERMAVVER
el más bon substittutlu de la
lactància materna

TROPES AL JUVJAT
Aliir al tutti va cridar l'atenriñ dels que freqüenten els salens del Palau de Justicia, la
presencia de nombrases soldaos. els rinitis, en tormagal,
s'esperaven davant la secretaria del senyor Clavarla, del jutjal de la Universilal.
Intrigat lotham per la presemeja d'aquel' destacament de
trnors, han) pegual assahentarse que la .seva presencia era
motivada pel fet de prestar declaració en mèrits del aumari

Vapor belga "Danubier", d'Anvera, amb carrega general. Amarras moll de Ponent. Consignatari,
Casaseca i Suari.
Vapor noruec "Bruse Jarl". de
Londres, .antli carrega general.
Amarras moll de Barcelona Sud.
Consignatari, Condeminas.
Va i na- norucc "Norsoe", de Tmlea. amb fusta. Amarras moll (le
Consignatari, Enherg.
Vapor espanyol "Bellvcr". (le
Palma, antli hestiar porqui. Amarrat moll (le Ponent Est. Consignatari, l'onmanyia Tratismetliterrania.
Vapor espanyol "Cullera", de
Gamba, amb cArrega general i 33
passatgers. Amarras mol! d'Espansa NE. Consignatari, Companyia

Tramlnediterrania.
Vapor espanyol "Balear", d'Eivissa, amb carrega general i 41 passatgers. Amarrat mol' de les Drassanes. Consignatari, C o n i p a 11 y i a
'Pranomerliterrania.
Vapor espanyol "Nlargari", de Gijon, arnb carbó. Amarras ninll de
Sant Bertran. Consignatari, Fährebregas i Cardias.
C a n or espanyol "María Dolnres",

Delers rafeleré Monee 1 la su ya relineada. 'causa Herrern, es liaran:tren,
causant-se ferides Ilesas.

de la mar, ande peix. Amarrar moll
sie Llevant. Consignatari, S. A. de
Pesca i Navegaci i h.
Vapor danés "%'eratyr", de Suilsvall, :mili fusta. Amarras tunll de
Barcelona Nord. Consiguatari,

A la placa de Rovira descarrilä /in
trameia, ei qual volea un quinse de
periódica que lii lia.

va l II espanyol "María Mercedes",
de Cette, arnh carrega general.
Amarras moll (le la Barcelonesa.

Ahir a tres nuarts de vuit (lel vespre s'inflamaren les tilheries del gas
de les obres hlel Metro p olità. davam
la ilésia che Tlet'em Viti sCaeat
cap de por ls Iminhers. No Id llagué.
can &ser:tela personal.
Es presenta al Ice del fet el tinent d'alcalde del districte. senyor Gar-

Vaper c›panyol "1.cOn de
Santiago de Cuba i escales, asid)
eärrega general. Amarrar itiusll de
Baleare Gest. Consignatari. Ripol.
Vapor italiä "Ansaldo San Giorgio II de Valencia i escales, arrth
carrega general. Amarrar moll de

20351.

ENTRADA LLIURE
PER TINENÇA II..LICITA
DARM A
El jutge especial ha declaras acabas
el sumari que instruia, pel delicte (le
tinença iiicita d'armes, contra Caer
Pérez i Fernandez. (le 18 anys d'edat
Aquest subjecte va ésser agafat
dia 13 d'aquest mes guau, anant „lun.
tat en una bicicleta, una pare la de la
guärdia civil li cridä Falto, harem llençat l'arma cicle duia j' ar m a jite duia i
intentar fugir.

MARITIM

Vaixells entrata

Valimeta. lín 'Telnenn Š7 si p.

ma altia."
Avul ,ultim dia, gran
sultasta púbica

cia.
Durant mona casona no es permeté
la eirculació pel mig (le a Rambla, en
el lloc del 511CCéS.

BRUCH, 74
Doleos exquisits. Pastes
seques per al te. Vins, li'Casa de oonflanqa

1

UNA SENTENCIA

Per la seceid primera de l'Audiencia alta die-tat anntancia
eondemnatbria contra Mula Aus..

Consignatari, Gilahert.

Sant Ltertran, Consignatari, Artur
di Ludan°,

Novament la Federació Catalana re%emana als socis dcl E. C. Barcelona
que procurin asad adquirir la contrasenya eme els permetra l'entrada al
terreny de joc. per tal com els agote.bolatnents en les taquilles del camp
siguin tan pronunciades, com ve suc-

ceint.
CA 11 PIONAT DE CATALUNYA
La Federació Catalana ha disposat
que denla se celehri el partit que deja. de jugar-se al sen dia. per tal cenit
no bi baria designat encara el Club
que passaria al Crup B. i que correspon entre el Terrassa i el Gracia, al
camp del primer.
També es jugaran els partits de
Campionat corresponents al eerup Promeció, amb el següent ordre:
Llevara:

Andrenenc-Granollers.
Poble Non-Puro.
Llevant Catalunya-Racing Club.
Sambo°inäTfanresa.
P
Santfelieenc-Igualada.
Hospitalenc-Atletic

Turó.
CICLIRME
HOMENATGE A JAUME JANER
Amb gran solemnitat se celebrä ahir
al Restaurant Patria un sopar nomenatge al formidable corredor Jaume Janer. que els seas companvs i
consocia de la Unió F.sportiva de Sans
li dedicaren per tal de celebrar la seva victòria en el Campionat ciclista

d'enguany.
Assistiren a lacte una infinitas damics i entusiastes de l'homenatjat, entre els quals regna sempre l'alegria
i el bon humor.
A l'hora ¿ele brindis hi haguaren
els parlamenta (le consuetud, parlant
alguno companys nostres de Preinsa,
amb un marcat to :llenador de lespart.
Parla lambe el president de l'entitat organitzadora de l'acte i algun altre entusiasta.
Durant ele parlarnents, el senyor
Alarés, de "La Jornada Deportiva".
ens Conä la noticia que esta en estudi
l'organització d'una cursa donant la
s'otra a la peninsula. la qual organització aniria a cärrec del periódic a

què pertany.
El president de la Unió Esportiva
de Sane, feu extensiu el banquel als
corredors Tresserras i Llopis. allí
presente. que igual que Thomertatlat,
lambe' defensaren els colore del Club
a la cursa, i ens notifica que aquesta
entitat té en projecte el portar a cap
una camama per tal d'enviar un
equip catalä a la prnpera "Volta a

Frattea".
Despres parla l'homenatjat, En Jauine Janer. el qual manifestà estar molt
l'acte: don. les grades
emocionat
tots els amics presenta i n com a
català—digue—mantindré sempre el
més gran entusiasme en benefici del
cielisme a Catalunya".
HOMENATGE Al. CICLISTA

TOBEÑA
Entre ele socis de l'Esport Ciclista
Catalä existeix gran entusiasme per
tal de concórrer a l'homenafge d'En
Tobeita, cl qual tindra lloc. el di.. 2
de desembre a Moutca2a.
Sin diverses les entitats que
adherit a l'acte per tal de demostrar
ca l'homenatjat l'apreci que se li te
pele molts treballs a un ha rzalitsat
en pro iit del ciclis ne.
Entre els actes que se celebraran
figura una cursa per a mófits sola
Ripollet, Sardael circuit
('all de Montcada i arribada a
i
1.es i/triC1- 10C10115 C reben a la secretaria de l'Esport Ciclista Catala, Diptitzicó, 333.
CONFERENCIES C1CLISTES
L'Esport Ciclista Catalä organitza
diferents conieréncies amb el fi ele
fomentar cl ciclisme i per tal d'acoteseguir el més aviat possible cl tan dieculit velòdrom.
Ben aviat en donaron detal,,ls, :nciAés
complets arnh el inan (lel designat per
a la primera.

PROVA DE DESEMPAT
Amb l'ohjecte de desfer l'empat
existent entre els balandres de la serie de sis metres "Borandil II" i
., Mercedes". que nbtingueren una
igual classificació per a la copa del
Consell de la Mancomunitat de CataItinya en les Ultimes regates a vela
organitzades pel Club Maritim de Barcelona. (lema, dininenge a les 5045 es
correrà una regata entre el; esmentats

Terrassa-Barcelona.
Polo-Espanyol.
Desembre, 23:
Eepanynl-Barcelona.
Polo- Terrassa.
Terrasa-EspanyoL
Polo-Barcelona.
El camp de joc sera el del cercle
indicat en primer Serme, per als primen equipa, i el contrari per als se-

gons.
En segons equipe i en lloc de l'Espanyol, que no es presenta, jugar à el
primer equip de segona categoria
la S. E. Potnpeia al catnp del Gracia E. C.

EXCURSIONISTAS
L'Agrupació Excursionista Tagamanent el dia 28 efectuara una excursió
familiar a la Cnnreria.
Mor ele reunió: Estació dc Eranea, a les sis.

DE

FORA

TARRAGONA
Per al dia 9 de desembre la Secció
d'Atletisme del Club Ginmästic ens
te anunciada la II Volta a Tarragona. Regna gran expectació entre els
arnants de l'esport per tal de presenciar aquesta prova, en la qual hi
ha inscrits un bon nombre de pedestristes.
Aquesta prova servirá per preparar cls nostres coreedors que prendran part al próxim campionat de
Catalunya de cross country, anant
a arree de la Secció d'Atletisme
del Club Gimnastic la seva orga-

nització.
Per aquesta 1 1 Volta ens tenen
anunciats raluoaos premio donats per
coneguts esportsmen d'aquesta localitat.
En pròximes edicions anirem ama
bentant els nostres llegidors de la
llista d'inscripció, dele premis i de
tot el relacionas amb aquesta prova.
ARENYS DE MAR

Tingué lloc l'anuncias partit
catnpionat entre el D. C. Canes i la
U. E. Arenys. El camp d'aquest darrer, d'una gran cabuda, es veje ple
de gort a gort.
A les tres en punt, a les ordres del
coHegiat senyor Bribcon, s'arrengleraren els equips de la següent maliCras
U. E. Arenes: Casas, Soler. Vilar,
Alsina. Goula, Rovira 11, Tapies,
Llores, Hita, Gimeno, Vda.
F. C. Canet: Lloreras, Buch,
Castillo, Sauleda, Cadellans, Foutas,
Punsola, Solé, Carol, Vifiolas, Cas-

tellà.
En realitat el joc fou una demostració de la bona voluntat i entusiasme dels equipiers de la U. E. Arenys, els quals es deiensaren del Ca-

teix luraó començat, castigant el Catalúnia amb la pena màxima, la mili
executada falla, i des d'aqueo nup
ment comença una desmoralització
completa en les files del Joventus
podent marcar els contraris tanta
gols com liaurien pretes. Els dos
gols marcase pel Joventut han estat
cont a consequencia del poc interea
que posaren en la Iluita els locals,
SANT FELIU DE GUIXOLS
Ateneu Deportiu, a; Palafrugel p.
C. u (penalty)
Aqueas ha estar el resultas del
partit de campionat jugat avui,
menge. al camp de l'A t ene u .
Partit interessantissim en la 54-.2
primera part, ha esdevingut gris i
pesadissim a la segona, convertintse en un piloteig insubstancial i en
una colla dincursions alternades.
El Palafrugell F. C. arrengleri:
Nicolau, Estafnal, Mas. Cabanes,
Bisbe, Xicoira, Ballell I. Pons I
Esparragó, Miguel, Castelló.
I l'Ateneu: Soler, Roman, Canals,
Falahi II, Sureda. Palau 1, Fuster,
Buzó, Carreró, Lluhi. Nadal.
— Els altres resultats dei calopionat dels partits jugats ahir hm

cstat:
Portbou. 3; Unió Sportiva, de 1.- igueres, o.
Unió Deportiva, de Girona, 3;
Farnes Orion. o.
Els encontres han tingut lloc al
cana) dels equipe esmentats en primer terme.
ARBOS
Arbós F. C. , 6; Associació d'Alumnes obrers de Vilanova (reserva). a
Diumenge, dia 18. al camp de l'A.
D. Arbós contendiren, en partit
amistós, tots dos equips, arrenglerant-se sota l'arbitratge de Josep
Cruaties, de la següent manera: Arbeis, Gimeno, Mestre, Nualart, Solé,
Bertran. Guasch. Domingo, Roig,
Llorens, Just. Torras, i per l'Asaociació: Alemanv I, Alemany II. Camacho. Pla. ROvira , Calvez. Tubau,
Amaré, Marqués, Caralt, Morató.
L'equip local es present à complet,
i és el que jugara els partits del vinent campionat de Tarragona.
Comença el partit amb dotnini local durant deu minuts, no obstant,
resulta infructuós el seu treball.
Aprofitant una falsa jugada del mig
esquerre local, serví perqué Tuben
amb molta vistositat, introdueixi la
bala a la porta arbossenca. Als pocs
moments Llorens aconsegueix. d'un
magniiic cap, l'empat. Bertran obré
el desempat i iineix la primera part
amb dos gols a un a favor dels lo-

cals.
Ja començada la segona part s',1-

nes d'una manera formidable.
La desigualtat de forces, puja el
Canes fa uns 5 6 6 anys que juga,
mentre que la U. sola porta 7 mesos
d'exist è ncia, feren qlle el resultat
fos de aaoa favor (lel Canes.
Una bella jornada de la U. Esportira, la qual pot restar satisieta del
resultas i Thaver posas de manifest
el seu entusiasme admirable.
Dels forasters es distingiren la
defensa i la davantera.
Dele locals, En Casas a la porta:
En Soler a la defensa. i En 1.1oret
molta entumas a la das - antera.
"arbitre. de vegades. be.
SANT SADURNI DE NOIA
CatalOnia S. C., au ; Joventut
Nacionalista,
Sota l'arbitratge del collegiat se-

serva per part dele vilanovins un inc
dur, penn intencionat.
L'equip vilanori es desmoralitia
un xic aproiitant-seni els locals per
marcar tres gols mes. dos (dura de
Llorens i un de Domingo. Es castigas l'equip foraster amb penalty. que 1
Bertran tira als peus del poner.
L'arbitre inolt energic en els seus
ialls.
Els millors de l'equip local foreo Llorens. Gimeno i Bertran. Dels
forastero, els defensa dreta. i el mig
centre són els que mes bona Unpressió deixaren.
SALOMO
Al camp del E. C. Catllar sTa
jugat un partit entre aquest cercle
i la Unió Esportiva Salomonenca,
quedant victoriós el darrer, per 3

vas, -Minan, Sahst, Navarro i Sana-

gols a 2.
Formaren l'equip vencedor: Colet, Duch, Tell, Santona, FoM
Recasens, Sagarre M., Recaer
Boronat, Vallré, Sagarre A.

nyor Baró els equips s'arrengleraren (le la segiient manera:
Catalónia.—Castells. Casas, Casals, Videgain, 011a, Martí, e.,:esanohuja.
Joventut.—Vives, Canals, Adzet,
Mullerachs, Maestre, Codina, Freinos, Guió, Borras. Mas i Torrents.

Comença el partit !Innata els dos
equipa atad) una noblesa i entusiasme sense parió.
Quan ida vid minuta que durava
el joc éS el Catalänia el que perfora per primera vegada eh mare d'En
Vires. Cent rada Document la pilota,
ziltrapassii and) energia i aconectivitat, i a consegiiéncia d'un hat-i-bull
davant la porta, als cinc minuta de
représ el joc es el Casalónia el que
novament s'apunta un gol. Per emes
paraules mancades de hon sentit dirigides a la persona del jutge
camp és expulsas el jugador Borras. Continua el partit ami, cl ma-

MASNOU
C. E. Masnou, 1: C. D. Masnou, o I
Sota l'arbitratge del Seny r Guinjoan s'arrengleraren eis equips ea
la forma següent:
C. D. Masnou: Pagés, Blanch,
Bierge, EstapC, Renter. Prat, Bosch,
Ribas, Gres. Pradera i Pons.
C. E. Masuou: Buch, Olivcres.
Font, Estapé, Cid. Blaticbi, Gallart,
Roure 11, Parera, Roure 1 i ColoEl partit resulta molt competir i
ha esta t contínuament força esnodo-

nant.

El gol que donä la victòria al
Centre Tenträ En Colome en reina
lar Oil córner n'oh ben llançat per

l'Estape.

Edilorials de UNIIILICITIT

Collecció triada

yachts.
HOCKEY

VaIxella aorta*
Vapor espanyol "Enrique Ballesteros", arnb anega general, cap a

Gijon.

Forn de Santa Rosa
cors, eaft!s i stiere. .

GUIPUSCOA-CATALUNYA
La més ressonant de les maitiiestacions esportives que se celebraran
en el que resta (le la present temporada, tindrà lIoc dema, a les nes en
punt de !a tarda, al camp de Les
Co7ts.
En aquest partit . Catalunya i Guipúscoa es disputaran la supremacia
dintre el futbol, quedant classificat
com a semifinalista del Campionat

Federaci(,ns.

ELS uvrims TOCS AL NIATGE
REIAL
El general Lossacla va tornar visir a Capitania general
per trae tar dela llamas es perparat hie alta) ‚tot tu dr la visita
ileis Beis - a Barrelonn ola (Watts sial qual SP111tffrn . ja haver-se ultirnal del tot.
El list fin sa y a es-

EL NOU INSPECTOR

OR

Vapor espanyol "Pedro", amb el
ecu equip, cap a la mar.
Vapor espanyol "Suarez número
a", en Ilast, cap a Sfax.
Vapor italia "Eliepoli", en llast,
cap a Ginosa.
Vapor espanyol "Balear", amb
carrega general, cap a Eivissa.
Vapor espanyol "Bellver", en
Ilast, cap a Palma.
Vapor espanyol "Rey Jaime II'',
amb càrrega general, cap a Palana.

CAMPIONAT DE LA FEDERACIO CATALANA
Hein Ilegit a un colega el calendari
del Cainpionat Oficial de la Federació Catalana d'Hockey, el qual és

com segueix:
Novembre, 25:
liarcelona-Tereassa.
Espanyol-Polo.
Desembre, 2:
Barcelona-Espanyol.
Terrassa-Poln.
Desembre, 9:
Espanyol-Terrassa.

exemplar
El solasignaz enearrega_
aquesta obra, al preu reduit de 2'50 pes se/es exemplar.
Signatura de l'Interessat,

Adreça

Barcelona-Polo.

Desembre, 16;
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ESPECTACI,
Gran .Teatre Espanyol
Gran

TF7.ATRE NOVETATS
CINC EQUESTRE

tres Vilumara, Alarma a Juo
nyenl. Nit. a les deu: L'auca del
senyor Esteva. Formidable in:
terprelacid. Dimatis, solemnitat
teatral. Primera estrena de calle ~anden°, el mes celebre i
diseedit dels autora moderns: II
barret de oasoavelle. Traducen)
tio Sapina. Es despatxa :a
clintpladuria.

Telèfon 3500 A
Avui, dissabte, tarda, a les
eine. Butaques a 1 i a 065 pessales. 4 arIrs, 4. La nova eomedia P11 dos aetes

altritTP*RE -URDES

Teatre del Liceu

Avui. a un quart de den, seaa de propietat i abonament,
a deis celebres artistas
le Hidalgo i lili' liiiStrac. Debut dels aplandits ars Joan Rosialt, Torres de
, etd . Ii. Rebonato, mestre G.
ambrópera e El barbar
e Sevilla. - Demä. larda n.Iil,epresentaeid de tarda . El
rince p Igor. - Dilluns. El barr de Sevilla.

dia en cine ¡tetes i deu quadtos,d'En Rossinyol, Valeos del N..
nyor Esteva. Decorat deis mers

Teatre Català Romea

.TE A TRESActa, dissabto. tarda, a dos m'aria
de cinc. Escalent vermut popular.
TRENS DE LUXE

LA FAMILIA DELS ESTEVES
DON PAU DELE CONSELLS

DON MUNIR EI. CONQUISTADOR
iel disertit %teleVil ell tres artes
LULU... GUARDA - LA PER

a riure" Nit. butaques
a 2 liCisSi i les. Ultilna en dia fajita! . de
'lt hin

Temporada de l'ardor
Gran companyia de comedia
ALBA - BONAFE

L'AUCA DEL SENTOR ESTEVE

Denla, dinnienve, tarda. a les -U
LA PRIMERA

LULU... GUARDA-LA PER MI!
..jSV1. $5 •• 1 •111 • 5 • 1 • 13 5 11 •1 •

d'En Rossinyol. - Denla, a dos
quarts de quatre, la IllOs interessanl de les obres d'En Etitcli
i Torres: L'Infant que no sap

TEATRE POLIORAMA
COMPANYIA DE COMEDIES
•••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••

Oil. dissante. Mrila, a dos gemas
cine. matinCe a pren s 0 1 006den.
mM:s . t nit, a
DC3 extraordinaria espectacles, dos
1- imit de tota la Conipanyla
Colossal programa en el [mal
menean part

LA COPA DEL OLVIDO
Nit. a los deu, popular:

BOXA. Cinc grana combata, cinc.

Ricard Alt. rolara Franen Puig.
Es despalta a Compladuria.

EL FIN DE EDMUNDO

Diuntonge, tarda, a dos quarls (pudre: LA PLUMA VERDE. A le ob, i ni!. FRANCFORT i EL FIN DE EDMUNDO

por l'eniirlf‘ta lira rítoli RI.
card Fusté 'prenota-10 part

Roana -

des.
teatral. Pues 01110,

03

ea

62
s..,
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E
ora
101.
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Camp del E, C. Barcelona (Les
Corto). Per entradas i localilats a les taquillas del teatre
Principal, des de dijous.
Els seis del E. C. Barcelo.
na luturan d'abonar maja en,
trada, podent adquirir-les a les
/macizas taquillas.

SELEcCIO EMPIRE

bestia, pnclosa ennus dla del Prog rama !bailo .. la p e fltenta eAinica
La cesa deis mil tremolina; 1•51E
ext e anr11111110 la gra n ProducciO
Cor de Itop, per Loa inaney.

---CUMFMES"..Saló Catalunya
f

GRAN CINEMA DE MODA

Notables* sextet I trio
\tia, dissable. penultim ilta de
ECoit dels Colla La filla de la

PNEUS:
Butaca de p eeeeee naba, 1 palmeta.
Entrada general, 50 céntima.
Dininenve, a ha (ulula especial de
sls a %l'H, estrena de la comedia
del Programa Abirla El turmell de
Mareas, per DOliglaS Me. Lean,
per a la qual t'unció s*eolieneli
1 • alitats ininierades a taquilla, ei ui
d'oriZe a una i n le eine a set. A la
naire', matinal del !luneto dia.
L'arxiduc Semana i Cae de llop.

1 . ,1 • 11AS St • II n ilVi1111:11s, erlioHuila il i on. bu s anib un
i...p ineiistrie i, al Ion , de /a mar,
sagrada; Aventures
1 . 0 1 1--i,
...mica. tullid., l'e0de
mar.

I

I.ant
,m

L'estinx
Triquitrac,

ii. N i Ili111. la

1111'. kr' ,11

ti ‘1,1

4+.44+••••••44••••••••••••

EXPOSICIO

TEn NACIONAL

renrareNrelliweseirweeNseireatres-**44

DEL MOBLE

Diana-Argentina

Excellsior

PARC DE relOIsITJUICII

Auti, dissablo. primera jornada uit La oiutat sagrada, La

pienclida mesera/p ió de la Inliabltaciona
,Itislria francesa,, de
les fases rne3

dos

cana, Moros y cristianos, Los
granujas (Fidelito).
1111444.144.11,

formada per habitarions epmpteies
de (informo : estils i enroques. Ser-

ena d'exbibleions IACl/Uples. Seerld
escolar, onda ,'o de inguines. ftiblintera, coneurs interna e i o nal de
'lo rasa Intuid.
inolidiart

AMICS DE LA MUSICA

-

DIUMENGE, DIA 28, A LA TARDA

DIA DE MODA
Gran ~Mi d'exhibicions de mes
niquit vivents a la Secció Retrospectiva

Dilltms. 26 de noventbre,. a
t res qua rt s de deu nit
Presentavid a Barcelona
RUDOLF BANDLER
L'humor en la cançó
Lilly Bandler, pianista

1 1 ..1.1 0 if11ACIONS
ENTRADA, UNA PESSETA
NOTA.- L'Expo s le14 es tancara
lots els Mes Minero a dos quarts
de sis de la tarda. El proper dia 25
estara uberta 11115 a les trua.

Palau de la Música Catalana
Aviii. dissable, tarda 1 nit, programes cotossals. Sis exIts! Les
formo:o s rumiabas Batalla de nena
El poni de la bellas*, per la inarlisla Atan* Prevost,
reanimas Gandulitis aguda I La
conquesta d'En Triquitraque; el
11 III El fantasiós I tercera tornarla
Li,' la sensacional pallen/a, de

1
•44444144,44444.4444+555 e1

Palau Música Catalana
Diumenge, a les eine de la taro
da. Concert per

,644444.6....- 4....4.4,111+0n41.4444.611.
/ APICIOSIATI A LA FOTOGRAFIA •
Revela* da ruiews 1 Milete**
1 lut n'atol' de laboratorE Es rimel al cap de

l'eminent guitarrista
MIQUEL LLOBET
Sor, Mozart, Bach,
Costa, Tàrrega, Llobet, Granados, Falla i Albäniz. Localitats:

obres de

114444.4440•44444+04.444+

Gran companyia de sarsuela, opereta I revistes de

laes
m Illoderne.
,rovortang ..: d • E gpanya 1 de restrariger. Valeloolis s inia tap19.41a
Id Casa Retal, 000 e1105 1 enjertes
d'.\rl guarda-mobles nacional
de. Franca. 7.‘eeeti, retrnspertiva

CONCERTS:

grandirís argurnent, Vidocci.

TEATRE NOU

(irandlosa man i festar') d'art. Ea-

in.

Extraordinarios funvions per
la Companyia que dirigeix el
eeteltrat ;olor Pepet'Eernitriffez.
premia-1[i part el previa: :alista d'onza anys "Fidelito".
Dinniongo, 25 , a dos Sitia da

Cinema Princesa

PEP VIÑAS

6 HORES
CASA CASELLAS
Cerrar de Santa anea. 4.
(Prop de la Rambla)

Magatzem il nuisiea de la Unid
Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de l'Angel, de 4 a 7 tarda.
Condicions especials als senyors
socis de EOrfed Català.

4444.ce..-5-ese*o4e-....

Telefon 1371 A.
dissablo. tarda:

La

verbena de la Paloma,

per

Mateu Ferret, i Los mos-

per Gaietä
Penalver. Nil i totes les

queteros del rey,
•
lS
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Cadenes per a Camions
Cadenes per a Camions
Cadenes per a Camions

Avui, dissald 0 , ext 1 io u'd Mari Asiociació Int; ma de Cerinas
programa. El camí de la ditxa,
grandiosa efunedia dramàtica,
Sala Mozart, Canuda, 31
interpretada admirablement per
Diumenge, 25 de novembre,
l'eminent artista .31idred liarry,
seleete programa Ajuria: a dos quarts de sis tarda. ReaCap a l'Oest, grandids film dra- parició de les eininents artistas
ereaeiA del gran artista VERA JANACOPULOS, cantatriu
L. Schlepianoff, pianista
itoot Gibson: Els ulls de räniInscripcions, Sala Mozart
nla, gl'andi i 3S rirallla de gran
enlucid, inierpretat per la reteMe artista Vivian 'Martín: Viat-
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A. D'Ennery, genial
pellIcula Lea dusa 5cfansa, adapta re% de la famosa idira de
producen) del gran Gr111 1111 , Insuperable Interpretarla de 1.1111an I Dorolhy (l)sb.

DIVERSOS

-

valor de les ànimes, El tantasiós, Somni d'un dia d'istiu,
Manita de saló.

1441• 11155 ~.~.4444+ 5•
fe+••••••••••••ww+~~
Gran Teatre Comtal i
I Gran Cinema Bollèmia

del!: El duo do la Afrt;i.

o

ront ra

Actualitat• Gaumont; L'aralduc S e-

matograila: Les dues drienes, obra
eini de I). W. Orit11111.

;olor "Vid..lito - .

e

CATALUNYA

GUIPUSCOA

Tildes. 3535 A
Acta, dues sesstonsi a un quart
de cinc de la tarda I a un quart
II" den de la Oil.

Gran Teatre del Bose

rillatro ele la lamia. I. Los
aparecidos; 2. La buena sombra; :m. Gigantes_ y,cabezudos";
:;. Los granujas, j)01 diminta

1=1

COLISEUM
~ti Catalanes. 595 el 599

Prnximanient,

esilevetilinent

dradiors insig-

nes* I. E,Irelifl
del quailro dralditlie (le 6. Alartinez. el•ra.
LIRIO ENTRE ESPINAS
artes,
II. El ralle "... drama .91
de Iii•lepente.
LA NOCHE DEL BABADO
(La aristocracia y el hampa)
Colossal pi
ilecorat.
Piumenve. larda i nit, 1.11,0 entre
espinas I La noche del sobado.
44-ww.evrevrIrmegrvvirrv--...444

«u=

C#)

4.11444148144+114444.

capitot.

La olutat sagrada.

...444444•4+044444144.1144•114

ESPORTS -

Carnpionat dEspanya
(inter-regional)
Diumenge, 25, a les tres de la
tarda.

ghulm

debo, Santa Rita, Agua, azucarillos i aguardiente i La
luz de Bengala. Nil. El caprichito i Soledad I Compañía. En a , saig. El polaólo
del hielo, Illes1 ro Vives;
La moza de Campanillas,
nieslre Luna. i EI príncipe Ilusión, del loestre
ti I';lllliios.

Atili, Mosabie. ud. a dos quarts
,te

- -

*•••••••••••••••••••••••••••4

CAPAR()

Grandiós èxit del
Jazz-band VILA

Avui, dissable. La gran sorpresa, Ethel coqueta, La dona
que va saber comprendre, La
rosa de Nova York, Vidooq,

mä, dimiten/4e. fai . da. Te la

Temporada d'Hivern de 1923-24
COmpan y la drarnatIca

les nits

Calefaeol6
.4441144.11044.4

Roser Leonls, Fallas Herrero i Caries Rufart. De-

TEATRE COMIC

Totes

I cedilla.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

LA fAONTERIA .

44•4444.000•04+4+60.0444.
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Feliu

Las vueltas que da el mundo

El saló mis hIglinlo de
Barcelona

dlumenge, sessló manual d'onza
a una. NO, estrena de Video*, IV;
Maria del Corma, segons l'obra de

SOLEDAD Y C.'
Grandlös éxit de broma

La popular sarsu p la en dos
artes, ile .f. Ramos Martín.
música del 'castre Guer'te
rero,

1444444.44 1 414.044444444444,

lt

c.>

L'extraordinäriament aplauda sainet en dos actosi sis
quadros, de Lluís de Vargas
i inestre Alonso,

póstuma del Lluts
Anton del Oltnet.

14 bolles senyoretes, 14

imengr, sorprenent s funciono.
Tarda, a /es rinalre, 1 lit. a les den.
tot
p•merres. dia 00, gran vol/lada de

Pa qué le vlä ust3 hablä

Avui, dissable, tarda, a
quart de sis. La zai»osa
comedia en 'ros actas, dels
germans Quintero,

ati

Avul, dissabte. VIdooq, tercer
de Latir*, Pro capItol; LI t
grama Nimia; Mis milla de Fea
illeis humanes; Dietrecole de mi hinan; ritt! • la ouina. nema.

Avui, dissabte, tarda, a les
C ine. El divierta. entremés

LOS CACIQUES
Denla. riiiiinontre, tarda. Para buscar un novio i Los caciques. Nit, El agua del Lozoya. - Dimatis, estrena
Jla corni . dui ell tres aebt.•
El duelo Pérez-Gómez, obra

FRANCFORT

WaIkli

e. JOAN VILA

Nit, a les del'. L'aplaudida
corriklia en tres actas, de
Cardes Andabas,

.tvui j rlissable. tarda, a les cine, malinAe pOpular:

Mottomente : Padró

Agua, azucarillos I aguardiente

hin

RESTAU

4

- ELDORADO
ei'elt e0IRPIUSIAL ds gitanee'

Nit. a les &tu. Primera represontaeid do la celebrada
sarstietta- en un ;tele i dos
quadros, de M. Ramos Cap-rifen. niOsiett mestres
Chueca i \'a tu'

DON JAUME EL CONQUISTADOR
NO. a le- den:

ram rornranyla Internacional acres
toar.. eqüestrs. c310Ica I mita i .
loireelori ele. Ventura Ganoso

"

...le I

son nom, .Preu popular. A2clog
quitas de sis, , la faltosa comb-

I maquinäria. Coixinets de
boles SRO

BONA QUALITAT. - BON
PREU - BON ASSORTIT.

Casanellas I Cortadellae
Casanova, 50. - Barcelona.
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PRINCIPAL PALACE
Totes les nits, l'exitä s de la temporada!
VELL I NOU

PALACE-REVUE
EN 18

85

GRANS QUADROS

NOTABLES

ARTISTES. 85

ENTRADA LLIURE

Teto les lardes des de des mas de nitre Varietés i Atraccions

I
CONSUMACIÓ

BUTACA

UNA

PESSETA

AVIS

Telefoneina rabia per aquestabEmpresat
Madrid-Bareetotta.- 'O 56 22 23-20 2. A SugraüeS,
Empresa Prinripal Pallare.
Al meu benvolgut públic de Barcelona feu-li saber
que una repentina indisposició m'obliga, amb gran sentl.
ment, a ter dilluns el meu debut anunciat per a dissabte;
suploo indulgénoia per aquest contratemos I assegureu- li
que posaré tota la meya änlma en el meu tribal' per tornar a escoltar els seus grata aplaudiments.

CHE LITO
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NORDAMERICA
BASAR
DE SASTRERIA.
SISTEMA
1611
0
11a2:41fflieettiP.1-asimArIMMIXiex fflXttamausX1 :
fflXfflXillii7Cia :a
a
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JOSEP ESTEVA I Ola.

's. '

Portal de l'Angel, I i 3 pral.:: Telefon 3344-A

g : -- xAlt5Calig,
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e

a
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Preparant-uos per efectuar unes grana refor- aa

•
u
ao
a
o

mes, eas cal liquidar totes les nostres existen- :
a
cies a qualsevol preu
II
a
Els nostrez VESTITS I ABRICS sbn cbpla :
dolo mis distingas models de Paria i Lendres, i ele oferim a preus tan modestos que
sembla impossible, sense que per això deixin •
de rivalitzar amb els deis sastres mis cara se
1 minora.
VESTITS I ABRICS confeccionats com ele
de mida tall anglba i teles de Gran Chic. a
25, 40, 50, 60 i 75 pessetes els mis supertorK.
Tenim una partida d'ABRICS que liquidem a 15 pessetes; VESTITS i ABRICS per
confeccionar a mida des de quatre llore, de •
termini, a 50, 75 1100 pessetes els mis su-
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GORRES, des de

C= BARRETS, ders45depessetes

I

radicalmente ton las

Grageas potenciales del Or. Soivré
Indicadas especialmente a Jos agotados en la
juventud por toda clase de exeesos Iviajos Sin

anos), y para conservar hasta la extrema mili,
ein viblentar el organismo, el vigor NeXtlai, pro.
/O de la edad.
Tonto, 5 ptas. rearmo Insta, Rambla de ala
Flore.. ti, ?amada Uta" Pelea.... 7 y maceran«
farmacias els España. P e tatee•I 1 Al:tensan.

:CALÇATS SIMON

bläISCOf 1 SUiVillit Incomparables.

del n'Ida, preterir per tes actdus, instituto de belleza mis
IaMotol, I els Cirurgians per a Cedes operaelons del:ludes.

u

PRODUCTES HORLINE:
AIGUA d'HORLINE (tintura progressive per als caballa
Mime)! 6. - DEPILATORI (actlu I Inofensiu): 6. - POLVOS
(molt adherente): 250. - CREMA holle les arrugues): 2450.MODA DENTIFRICA (en comprimas efervescents): 6.
RAT ROL MONTRY (sale mlnerels per 1 banys de peus): 350..
I SANIBEL (COmprImilti per a regenerar el caben): 350. •
Noten ~crol • Espetera:
lEotabilmonta OALMAU OLIVERES, S. A.
F 4 33110 DI L0.011$111dA 14 • BARCELONA

51

Liquido a la fábrica mateix les mostres
.
calçats amb tares que no podem
Murar als comerciants

PREUS DE SALDO
Fabrica ce calca!: —

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA

Culeat bo 1 bical. Tapiner la, 29.

Elillin fiel

3Eftlroltt

Gel In g . Uunts0 tiembla Pla Maaueria
Limo, 6 1 er
Hoepital I 3401
Peal . veteen. :esputamos, elfille
kapeciais iraciameuta per -5 unan.
fuera raped ne lee cominos becreise:
Memo pell tutela prost.ta. Con.
1151111 de lo is fir 5 de 3 a 3, ecce>
mica per a empleas 1 obren,.

rentilessevomiVscles

,cliteeettAP
initusivsveginDlcOLOR,Dr

LUN....Art.0(0o ACAAA ilLb CONSCRVA
14.1.11~ INDET11.117.

Zswn o totes 1:5 drozer(er a
O A= ints.pze.arieb....

EbYARTER1A, 6-VIDItIERIA. 1:

Telefon Me A.

Sucursal, 13

M1115011 BERTHIER

des de

10 pessetes

CASANOVA. 24

Fürica de Producto Ceräics

(Entre Seeülreda 1 Gens Catalanes)

Bajeles de

4'95 pessetes

:-:

Secció a la menuda

Casimir ViCHIS

Qualitats Immillorables

Preus avantajosissims

Despatx: Tallero, 72
Telefon A. 5090
F;sbrioa: Carrer Benavent
prop de la Travessera de
Sans)
BARC ELONA

FIAMBRES I XARCUTERI A: Pornil eslii York. Pernil en (101(:, Mtirlade) l a, Salantü, Salsikes di, Francfort, Oxford i Cambridge, N'entre de Poro, Formatge de Pore, Lleinsua de
1101. 0 j a Irrsrarlatu. Chaucroute,
QUEVIURES: Pasta italiana, Mantega pura de vaca, Formatges Camembert, Roquefort,
Parola. Cliceler, etc. Conserves de lotes classes. Llagosta, Llagostins, Satinó, etc.
FRUITES: Fruites fresques esrollidrs, Fruila al natural, VII alusivas'. en compota i gelades.

0'50 pessetes
IMPERMEABLES, des de
39 pessetes
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P ET1TS ANUNCIS CLASSIFICATS
R reVOIVIala. per a Menina,
ti'. B.

d'araríais carros, que stFERRER piga cuidar motor§ elece•
l e s, per a for• de Becelona, es neC.- ella. Esc.: a LA PLBLICIIAT, B. T.
que el nutra sigui
MATRIMONI Jardiner u bartola
p . • a lora de Barcelona. es necea:ella.
E vitae a LA PUBLICITAT, B. T.

VERNISSADORS, Zenr7,311`V,',,.
Pt 13LICPIAT, B. T.

PREKSISTA dantare1121:alefer17;1;

P e 3LICITAT, 5. T.

PI %MADERA, re

n;c7ra,;(2,21:

rDA I =nema, ea °emane.
cuiN 5- m" /Leerme a LA PLBLICis

▪

f,

5. 7.

W 1 NY ONA

•

per Sol,

IA7V.1111,
s

T.

Peae "Eacrture
" . es a LA
C. lnMBRERA. te.

P e BLICITAT. B. T.

MINYONA 1Vritrr:' rp72.2:

1AT, B. T.
p e rniatetotaes LnAecegistailEcr.

M1NYONA e r

1,T,

5.

7

II

T.

,,MIG ene e:`,"ni:n11::7:r7;"'¡.£;-.
ni Per e recados, en a s entir d'ideoN %Pa cal, es necea/11m. Salmes, O.
ee neeeselts. Raerlo,.
(AMURA lee
LA PUBLEci.
lty, I. 7.
II tot, d'un a el uy.,
AIINYONA Per
ste neraealtA Esmera ß

PueLicrroi, 5. T.

neeeeelta.
prtettea,
UBRERA Ilacrlars a LA PUBLI-

PAT. 'B.,.
.

1:1111146~W

del

14•101347, 11.
•

••

joyE

a brodats, que
pareleulars,

es :mecen:n :1a. Ene, LA Pl PLICVIAT,

berraller tingtil practica es
MESTR E Ser pressupostos de lea felpes del raen, es necessita. Escriure a LA

u

ne toct

da roa;

lampIsta P
i.e'rtilue' ereee

de soler, de
AJUDANT
so fer ta. Eserlure a LA
PLENA( irAT, u. T.

TORNER

kJscrIttrc: LA PU•

en tota mena de maqui
s otereIS. Escrlure-nari,
PRACTIC
a LA PLBLILI1AT, B. T.

M1NERVISTA,

la.

Ittici fA'I, 11. T.

MAINADERA "Zwirtamir.
LA PrOLICITAT, Ir. T.

AUXILIAR mientes. es neressaa.
"'u""

eisAneicells

Eneriore a

B. T.

18 anys,

LA la ItLICITA3, Ir. T.

MUNTADOR

Pl ItL11,11AT, II. T.

1.3 PI

la.1111TAT, /I. 'f.

PEO (12A1Z,u7L;

oAfie.reBli.TE.Serlute a

I %liti gia per a tel.
olls, roba blanca I
rOnferclonM, s'ulereli. Escriure a LA PU-

DEPENDENT
111.11:1TAT, B. T.

anye,

de 'libres. de 33
de maquinal ni, es ne- TENEDOR s'oferelz.
~eme a LA
per a carros- CORREDOR ,,, pita. Escruire
APRENENTS evancats
PLBLILITAT, B. T.
serles . es necessiten. LA PI litt I'l %T. P. '1.
Eseroire a LA PUBLICITAT, B. T.
de 35 a 45 anys, es neceo.
CRIATS slten. Escriure a LA PCBLICII AT, 11

T.

de

p.ralallerderotNes,
APRENENT
es eireessIla. Eserluse
PI 111.1. ITAT,
1.5

B. T.

pantIsser, per a anar

cta.72:::I72r71.1.

CONFITER 'a l'avis, es necesaria.

de 20 a 30 amen, es In,MINYONA
CeSSIta. E/terror.) a LA
l i t l'AT, II. T.

M
litre a LA PEAla I. ITAT. B.
DID A seca, 1 . 5 neePaS118. EserIllre e
n LA P1'111.11:1TAT, II. T.

APRENENT

BLICITAT. II. T.
14

CAMBRERA, er:".`eNtICUliCul:
TAT,

B. T.

RECADL: deet 2„,4, 12. earT.'e e: niej,
PI late ITAT, It. T.

MINYONA
TAT. II. T.

per

cerrIt';rirtaesl'.2c7C

Esee rlure a 1.% r e lli1.11:1TAT, B. T.
/TJA fiörlterna coquaelernad ora, r

BOBINADOR tan:aleen, I reparadlons eleralques eramonitelells, e, Ilerea, da. Esei aun . a I.% 1 . 1 111.ILITAT, lt. 1'.

DEMANDESDETREBALL

APRENENT ella. Renovara Maza

M'asestes selenanals. Placa Ituneerelal,
entrena, primera.
ir tlependrut 'firmara, neta raqi
M 3 %1 Pan Oliver,' 'l'Amura.

SERRALLER
1.1

PCBLICIT.AT, B. T.

Ce7,2

CAMBRERA

LA PLIILICITAT, B. T.

de eornpenyte, apta per
SENYORA
planear. enlose I cual?.
s'otereis Esc.: LA PUBLICITAT. B. T.
iii-tneranilgrara I trences, de 91
TAQ tn Aove, Veleras. EacrIlire a
I A Pt BLICITAT, B. T.
o Corredor 'a gA.
DEPENDENT
E4rrifirr, 1.1 PI
alpe,

DEPENDENT "1';,"12°,2%,r5b.lz,„":2

AJUSTADORS tretaug.eesi,,S;oiuler;

wieosomes.

fallen per a la
raeloner per a vestIle de mueve*. Malle
al 1 n 12. revela, de 4 a 5. Alorelsolg, 3,
tantean'. e•

SENYORETES

decorador. s'oferetz. Es-

PALETA 't'Inri a LA leBLICITAT,
la T.

DEPENDENT

roorereld d'alele-

3esala. Eiel lure a LA PCBLICiTAT, B. T.

per a te saudi

DEPENDENTA d'oblrles (le lo.

me, de 90 a 30 tense, ea rece. asna. rateare • LA PUBLICITA'r. FI T.
l. elecIslcIbla, Cl neres•
Upe/e
LAMPI
STA alta. Escriure: LA PUBLICITAT, B. T.
-

a 1.5 PIAILICITAT, B. T.

prertle subaFARMACE1JTICS Muelo albeeneles ~nade,. Palvells. 34, Place Sur&
Perplenan. Primen.
voldrle emanar
ESTUDIANT DrelRon.
Emerlure a
4 11UMO ruin (UnIrer81101/.

del ram de labren a a l'engros, de

sa anya, ntereii. 'Aciden) a LA PU111.1111AT, 11, T.
de farmacia I professor
AUXILIAR do primera enaenyança,
s'oterele. Lserlure I.A PUBLICITAT. B. 'I'.
de 18 anvs, per a fer felnea 1
DONA 1.0111 • Planxinlora, s'ofereli.
Enerture a LA PUOLICITAT, B. T.
11

VIATJANT smb"10
5 an" •
practica, aceepterl,
comise:1o, IllosIrUlFl, Escrture a LA
111.1cITA 1'. II. 'I'.

Es.

e leetrIt'l:IO, en „.,.s

7.

„,-...epABRER, d'una 35 aura. ea osFa celaste. Eacrlure a LA
mLICITAT, B. T.
iN yo NA per a tot ea neeetilla.
entine • LA PUSLICI7,. .

CORREDORA

Per

8

Veréncia I afti-

eles de construccio

QUEVIURES, FIAMBRES, XA RCUTERIA, FRUITES, PERF UMERIA
ESPECIALITATS ESTRANGERES

MITJONS, des de
lls'5dOepessetes
= ELASTICS, de
0'95 pessetes
C=LLIGACAME S. des de

Escreure
T.
OiERTES DE TREBALL TeNni.EiJit es necesaria.

LLULL, 21

(darrera al Parc)
s ••now ir ezmuuszemeamensegamazemed

Unica casa per a

CAMISES, des de

fr

gehl

imemzenwermezemmeamr•rems•

BOAD A lile. orinen», pell, Ralas X.
PIDIatermla. Rambla de CataluD R.
nya, 31, I .er, 2A De 2 a 5 i de 7 a 8. — ClInica: Sant Pau,
numero U. De 7 a 10 de la fit.

4'95 pessetes
CORBATES, des de
0'95 pessetes

1,19.M1

.11grd1al

1

hileras de gran partida

1

e111111,

nirmnria, dolor de cabeza, rekoloa, falla
corporal, N'A pilan° y ira:4101150S nerriosoa
de las mujeres y todas las manifestaCeOnes de
la Nearaetenia o agotamiento nervios'', por
erÓnicas V rebelde, q ue sean, se curan pronto y

PERA TOTES Aqueet depllatori (randa et conent a tot arrea

aquest efecte un gran estoc de presenta: milquines, d'afaitar. perfuma, bitIleters, carteres, bisuteria, etc., etc.

enermatorred (pedi-

rla s senunale4). cansaatiO Ift

confiad de molts productes que son corrosius i provoquen
' la sentida de eamclonS, poden ler-ne so lea personal de pell
molt delicada, ilens neceiltat asma &spot de l'aplicad!.
ACTIU Destructs el pel mole, penetra fino lea ancla, 5 les
atrofia, assolint atila Una rapicla depilaC16 permanent.
mlnuts d'aplicacI6 son suficients per a obtindre la
caliuda del importi pèl Molzi.
CIBITIFH Prepaeat per guindes segons cl recents descobrimenta de la ciencia moderna 5 recomanat per el cos Medie
per la seca accid suavitraet 5 COnservació Ilimitada.
AGRADABLE No fe mala Olor, dona sensacid de benestar t
netedat, suprimInt els dessuadors. Dona a la pul depilada

eme priva d'obsequiar els nostres compradors
segons la importancia de la compra, tenint a

4:1= PIJAMES,

poluciones' nocturna*,

INOPPASIII No perjudica, no produeix Inflors n1 rolare. Al

Paraigües, Bisuteria, Perfumeria i Carteres.
garantim sempre el preu mis baix que el que
vengui més barat. La modicitat de preus no

=

DEPILATORI
d'HORLINE

El polvo &pastor' d'Horlint tal

En les diferentes seccions de la casa, com
eón Corbateria, Camiseria, CaPelleria, Guauferia, Gèneres de Punt. Mocadors, Bastons i

Els nostres impulsos de competincia ens
produeixen cada dia una xifra mis gran de
negocio. i a l'ensems cooperen a l'ona de baixa que ha de menar-nos a una millor situació
económica.

(DEBILIDAD-SEXUAL)

disol el pèl moixí
com l'aigua disol la sal

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

al
a

11
o
•

11111110

BARCX.LOPIA

WAbries o Sarria'

II

aU
a

OPERARI

PU.

prectIc cit maquines de
Ireballar ( usta, s'ole-

rerc. 1:mullere a LA PPPLICITAT, Ii. 'f.

FORNER,

DEPENDENT deferelx.
mnreccl°".
Itscrture a

AJUSTADOR,

APRENENT

s'oferelx. Escrture a
LA PUBLICITAT.

"'
"re" EeertUre
FOGONER lerelo.
a "LA
Al'. II. T.
PI
si ;(1n Tleirielv.li EsTerltere a LA PUBLI-

d:la e.m."tr‘ etz
lez,sdt .e 21,
46 5 1474,

, s krerei?. .sc
riel re
TE
MIG ar adtrii itue silletteiciT'nt

TAT.

H. T.

LA PUBLICITAT, B. T.

reIn ek stcVul:' na.otLed
PUBLICITAT, B. T. •

FOTOGRAF
B. T.

MOSSOS

anya, s'oferelien. Eserlure a LA PUL'.
CITAT. B. T.

corresponsal'
COMPTABLE'mon
Y, anglas ale-

s'ofeleh. Escrlure a LA PUBLICITAT,

TORNER
MOSSO
TAT.

P. T.

B. T.

s'oferele. Eseriure 5 LA
PUBLICITAT, II. T.

Smagallem, s'oterelten.
Eserlure • LA PUBLICI Ventil

lai
de
la
i .mer
ij ial tia
DEPEtiDENT
reanelseria, s'oferclx. Escriure a LA PU111.ICITAT. II, T.
robrador, s'oferele.
RDENANÇA Escrture • LA PUBLICITAT, II T.

o

AUXILIARS

TI'lli.11- ITAT. EL T.

d'escrIplorl, ti•oferelzen. Escrlure a LA

COMPTABLE e a IA PUBLICITAT
Eeffle'e
1. 7.

AETscrill u ter. a LA

s'oterels. Escriure a LA
PUBLILITAT, B. T.
r. sOferelx. Escriure a LA
LLAuN Gh. PUBLICITAT, 11. T.
rociador. s'ofereLi.
SERRALLER IEscrlure
a LA PU.
BL/CITAT, B. T.

sOferelx. Escriure LA
PLIILICITAT, B. T.
SrereIX. ESeriore •
PLBLICIrAT, B. T.
flznaedrormen.'entc I

CONSERGE
CAMBRER

Eserture a LA PUBLICITAT.

FADRI_

_

MERITORI

IILICITAT, II. T.
laus'.

"

"Ys'
re • aerrl 10t. "
EscruteAT. it. T.

•

PEO,

COMPTABLE P,rettoriteli

re a I A

pER

aneimenjar be. la Pensld Teas-

DI VERSES

CUINER, ';'eries rierrt,e21,7°T.a LA

AJUSTADOR ErerlUtile

DEPENDENTA

DISPESES

PALETA

panyol, de 33 anys, s'ofeee/1. Escrlure a
LA Pe iiIICITAT. B. T.

TAL 11, T.

PEO

meres paraules i a 0'10 per
:: cada una d'excés

piariltgceU gi en%
tuicelse r.doe
OPE RARI ,
de la la u, oferen. eo,er'l o re • LA PE
BL/L/lAT, B. T.
magetaem, de cerera I
MOSSOS deamartela,
de drogues l
'utereizen. la/critico a LA PUBL/CITAT, B. T.
DEPENDENT daul, I senda
ds eo fdeer ectez.mEs
e
crlure a LA PLBLILIIAT, B. T.
al repartiment, noteCOTXER per
re ta. Escrlure a LA PU
BLICITAT. B. T.
Ese.:
VERNISSADOR 95sOferelx.
LA PUBL/C/.

a LA Pi 1:11CITAT. lt. T.

AJUDANT d:rieuur1J11

a 0'50 pessetes les deu pri-

P. T.

d'eseriplorl, s'ofcrellt.
Eserlure a I.A

/muecas, per • escrip•
MERITORI
n'oferelx. Eserlure
a I A 11 IILICITAT, B. T.

Bruch, 34. Na'.
.opopsoons sOrCt er re"cirljzZeuiele:: Ocpure
sations a preus módica. Teler. 1775 S. 5.

DR. MASSOT

TEORIA TE1XITS u,°01C1,„",
culars, recule darme' emportant
leeregir•ae: Juan Blauces, 49, ter. I •
maquina d'escren
REMINGTON re. en bOrt coda .
irr,'
r ondl e. Cdelols. 14, pral,,
m foyer Aiunell. aritoce at, ha tea/H 10 literal el seo elespalx al corre'
de Ilumine-RE numero 24g. prineipie.
Archa, 7. icen
OPTICA Feo:ternera.
Ire Placa Santa Anna 1
Placa Sosa'.

CASA RERE

a maquina. Circular.. Tra•
COPIE S elurelons ei el trances 1 arl•
Irles Mnent Sló. 18. Tetero° 4S25 A.

SASTRES-• E'
in.:dern, preette 1 e.
<1

rol. e.

princepal.

nentema SOREIBES, Carine,

VENDES

AJUSTADOR
mAcrri. T. WT.

praetle en balanroS 1 liquIdaclOns,
partleulars. Multarles, romanallarles, per
averno n o andulmes, solercia. Estriare e
LA PI 111.1CITAT, II. T.
s'oferten. Escrlure •
PLATEE 9 PI lit1,11:ITAT, B. T. LA
sofeLrzlx.riu:slicLeI)ecirie

COPMTABLE ,

AJUSTADOR,
TAT. B. T.
mecate, enforelit. Eterlure
XOFER a LA PI BLICITAT. B. 1'.
d'obres fumista, s'oSERRALLER rerels. EscrlUre a LA
PUBLICITAT, B. T.

•
se

CORREDOR
Eltirt

31,

eFlt.,1,171;7irerali

it. 't.

cobrador, preette en vendea.
MOSSO inferely . Eserliere a I.A PUREICITAT, B. T.

LLOGUERS
EDIFICI ';;;;

lean e Carretera, 1S 4.
./ propl per a Indilstrta 1 ro
Loc rala
mere, co traspassa. Ilad: 5114tina, 944. leuda.

CAIXA fliie,,teiriba,21 xgialler otr:ae.U1r8ia0,. bt:crea;
mea
importent cIPEspema.
ESpeelalltal e en tapls‘os rellgtosos. cepomete permanent On quadros • Pon, /restos. ole08rallea, cte. Fablicarld de mares
1 nioinure...—No compren sense visitar
denuesta cana. F. Moottalcon. Bolers.

TAPISSOS

Miau. La rasa

eGnal Portaferrissai.
ro defunr16 de Inventor
p1." veneem exlmleneles I explotael6
anime Mentid. gran consuni. Escrlure
a IA PI IILIcITAT. numero Ole.
ule condirions ImrnIllorabies.
P
%, ea ven Pateta. 9. entrene',

1

